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1. İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİYE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İşin Tanımı
1.2. İş Etüdü
1.3. İş Etüdünün Amaçları
1.4. İş Etüdünün Temel Fonksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


İşin türleri nelerdir?


Bir işin tamamlanma süresi nasıl hesaplanır? Farklı çalışanlar aynı işi farklı
sürelerde bitirebildiğine göre standart bir süre var mıdır?


İşlerin farklı kişiler tarafından hep aynı şekilde yapılmasının faydaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Etüdü

İş etüdü kavramının tanımı
ve kapsamı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


İş Etüdü



Metot Etüdü



İş Ölçümü
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Giriş
Birinci bölümde iş etüdü ve ergonomi dersine giriş yapılacaktır. İşin tanımı, iş
etüdünün tanımı, iş etüdü kapsamında kullanılan temel yöntemlerin tanıtımı yapılacaktır.
Ayrıca iş etüdü kavramlarının doğuşu aktarılacak, endüstri mühendisliğinin tarihsel geçmişi
irdelenecektir.
İş etüdü ve ergonomi, hemen hemen sanayi devrimi ve endüstri mühendisliğinin
doğuşu ile paralel bir süreçte ortaya çıkan, işletme hedeflerine ulaşmak için geliştirilmiş
çeşitli bilimsel yönetim tekniklerini içinde barındıran kavramlardır. Bu ders kapsamında
öncelikle iş etüdü ardından ergonomi konuları ele alınacaktır.
İş etüdü genel olarak işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin (işlerin) analizi,
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için ortaya konan teknikleri kapsayan bir alandır.
Ergonomi ise, bu ders kapsamında, ürün ergonomisinden ziyade, işyeri ergonomisi olarak
tanımlanan, işin yapılış şeklinin ve işin yapıldığı ortamın, iş yapmaya uygun hale getirilmesini
amaçlayan çeşitli bilgi ve yöntemleri kapsar.
Takip eden bölümlerde öncelikle iş etüdünün tanımının yapılabilmesi için işin ne
olduğu anlatılacak ardından iş etüdünü ve iş etüdü kapsamını oluşturan temel kısımlar
tanımlanacaktır.
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1.1. İşin Tanımı
Endüstri Mühendisliği açısından iş, bir işletmede, işletme fonksiyonlarının yerine
getirilmesi için, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen her türlü eyleme verilen addır. Bir pres
tezgahına işlenecek levhanın yerleştirilmesi, makinenin çalıştırılması, işlenen parçanın
makineden alınması birer iştir. Sevkiyatı yapılacak malların son mamul deposunda paletlere
yüklenmesi, paletlerin tıra yüklenmesi de yine işe örnektir. Aynı zamanda muhasebe
kayıtlarının tutulması, ücretlerin hesaplanması, müşteri siparişlerinin çizelgelenmesi, kalite
kontrol için ölçümler yapılması, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi de iş tanımı
içerisindedir. Benzer şekilde işe alınacak personel için görüşmelerin yapılması da yine bir
iştir. Görüldüğü gibi endüstri mühendisliği açısından iş, yalnızca bedensel çaba sarf edilmesi
ile gerçekleşen faaliyetler değildir. Çok az bedensel çaba yanında çoğunlukla zihinsel çaba
gerektiren faaliyetler de iştir. Bu kapsamda işler ikiye ayrılır:

1.1.1. Bedensel İş
Bedensel iş, işi gerçekleştiren kişinin her türlü fiziksel aktivitesini kapsar. Bu fiziksel
aktivite yoğun kas kullanımını gerektirebildiği gibi bir forkliftin sürülmesi gibi daha az
yorucu fiziksel faaliyetleri de içermektedir. Makine kullanımının yaygın olmadığı dönemlerde
işlerin büyük çoğunluğu insanın kas gücünü kullanımına dayalı olarak gerçekleştirilmekteydi.
Ancak makineleşmenin artması ile yapılan işlerin türü değişmeye başladı. Örneğin öncesinde
kas gücü kullanarak bir malzemenin, bir yerden başka bir yere taşınması işi, makineleşme ile
birlikte, bu taşıma işini yapacak makinenin kumandasını yürütmek olarak değişti. Dolayısıyla
genel olarak makineleşmenin artması ile birlikte bedensel işin de şekil değiştirdiğini söylemek
mümkündür. Ancak, doğal olarak, halen, işletme hayatındaki pek çok iş, yoğun kas gücünün
kullanımı ile gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, ileri haftalarda, ders
kapsamında ele alınacak olan yorgunluk kavramı bu tür işlerin incelenmesi için önemlidir.

1.1.2. Zihinsel İş
Zihinsel iş, fiziksel aktiviteden ziyade, kişinin karar verme, yönetme, kontrol etme,
inceleme gibi faaliyetlerini içerir. Makineleşmenin bedensel işin türünü değiştirmesine benzer
şekilde, bilgi çağına geçiş ile birlikte işletme hayatında zihinsel işlerin türü ve kapsamı
genişlemiştir. Üretim planı için çizelge oluşturmak, muhasebe hesapları yapmak, ürün
tasarlamak gibi faaliyetler zihinsel işe örnektir. Ayrıca bilgisayara veri girişi yapmak gibi hem
bedensel hem de zihinsel kapsamı olan işler de mevcuttur.

1.2. İş Etüdü
İş etüdü, yukarıda tanımlanan bedensel ve zihinsel işlerin gerçekleştirilmesi
süreçlerinde, bu işlerin yapılış şekillerinin analizi, işletmenin hedefleri doğrultusunda (daha
düşük maliyetler, daha yüksek verimlilik vb.) iyileştirilmesi yada yeniden düzenlenmesi gibi
amaçlar için geliştirilmiş çeşitli bilimsel yönetim tekniklerine verilen genel addır. İş etüdü
kapsamında işlerin zamanlarının belirlenmesi, faaliyetlerin adım adım ortaya çıkarılarak
şematize edilmesi gibi amaçlara hizmet eden çeşitli teknikler uygulanır.
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Alman İş Etüdü ve İşletme Organizasyonunun (REFA) iş etüdü tanımı şöyledir: İş
Etüdü, iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin yöntem ve deneyimlerin,
çalışan kişinin iş yapabilme gücünü ve gereksinimlerinin de göz önünde tutarak, işin
iyileştirilmesi ve işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanmasıdır
(Kurt ve Dağdeviren, 2003).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanmış olan İş Etüdü tanımı ise
şöyledir: İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve
malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan
metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerinin içeren bir terimdir.

1.3. İş Etüdünün Amaçları

İşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak: Özellikle kar amacı güden
işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin mümkün olan minimum maliyet ile yerine getirilmesi
çok önemlidir. Bu amaçla iş etüdü vasıtasıyla bir işin gerçek maliyeti (işçilik zamanı,
kullanılan hammadde miktarı) gibi belirlenerek, bunun azaltılması için iyileştirme önerileri
geliştirilebilir.

Metot, malzeme ve araçları standart hale getirmek: İş etüdü vasıtasıyla bir işin
yapılış şekli kayıt altına alınarak standart hale getirilmeye çalışılır. Bu, özellikle yaptığını yaz,
yazdığını yap türündeki genel kalite yönetimi anlayışı kapsamında ihtiyaç duyulan bazı
bilgilerin iş etüdü teknikleri ile elde edileceği anlamına gelmektedir. Bir genelleme yapılacak
olursa, süreçlerin (işlerin, faaliyetlerin) standart hale getirilmesi, yani her tekrarlandığında
aynı şekilde, aynı adımları takip ederek tekrarlanmasının sağlanmaya çalışılması, kalite
yönetiminin de istediği bir tutumdur.

Kalifiye bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek: Müşteri
siparişlerinin, üretilmesi için hangi makinede, hangi işçi tarafından, ne miktarda ve ne zaman
üretileceğinin belirlenmesi gereklidir. Buna üretim planlama denir. Sipariş aldığımız bir
müşteriye, siparişini ne zaman teslim edeceğimizi söylemek için üretim planında bu yeni
siparişi değerlendirerek bir termin tarihi belirlenir. Ancak tüm bu planların yapılması için
işlerin standart sürelerinin bilinmesi gereklidir. İşlerin sürelerinin doğru olarak bilinmemesi
halinde müşterilere gerçekçi termin tarihleri vermek mümkün değildir. İş etüdünü
kapsamındaki çeşitli teknikler vasıtasıyla işletmedeki her bir işin süresi belirlenebilir.

Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak: Her türlü israf istenmeyen bir durumdur.
Gereksiz faaliyetler de birer israftır. Örneğin bir parçanın üretimi sırasında işçi sık sık ara
mamul deposuna gidiyorsa, ve bu durum küçük bir iyileştirme ile giderilebilecek ve
dolayısıyla işçinin depoya gidiş gelişi azaltılabilecek ise bu gereksiz bir faaliyettir ve ortadan
kaldırılması gereklidir. İş etüdü kapsamında, yapılan faaliyetlerin değerlendirilerek gereksiz
olanların azaltılması her zaman dikkat edilen önemli bir husustur. Bu kapsamda ileriki
haftalarda katma değerli aktivite ve katma değersiz aktivite tanımları yapılacak ve daha
detaylı olarak ele alınacaktır.
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Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek: Sadece her
bir faaliyetin en ekonomik biçimde gerçekleştirilmesi değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin
ardışık olarak yerine getirilmesi ile ortaya çıkan süreçlerde de ekonomikliğin sağlanması
önemlidir. Örneğin bir ürünün üretilmesi çok sayıda faaliyetin ardışık ve birbirine paralel
gerçekleştiği karmaşık bir süreçtir. Bu işlerin her birinin ekonomikliğinin yanı sıra işlerin
sıralanmasının da en iyi şekilde yapılması, tüm sürecin minimum maliyet ile
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Kaynaklardan yararlanma oranını arttırmak: Verimlilik kavramı, ders
kapsamında ele alınacak önemli başlıklardan biridir. İşletmelerde genellikle kullanılan bir
performans ölçütü olarak verimliliğin nasıl hesaplanacağı ve verimliliğin nasıl arttırılacağı iş
etüdü kapsamında ele alınan bir konudur.

İş gücünü eğitmek: İş etüdü teknikleri ile işlerin yapılış şekilleri standart hale
getirilir. Bu bilgi işe yeni başlayan personelin işin yapılış şeklini öğrenmesi sürecinde
faydalanabileceği önemli bir kaynaktır.

Çalışma koşullarını iyileştirmek: Ders kapsamında ele alınacak konularda biri
de ergonomidir. Ergonomiden kasıt, ürün ergonomisi değil, iş ergonomisi yada iş yeri
ergonomisidir. Burada amaç işin yapılış şeklinin ve işin yapıldığı ortamın insan ihtiyaçlarına
uygun hale getirilmesini sağlamaktır.

1.4. İş Etüdünün Temel Fonksiyonları
İş etüdünün temel fonksiyonları;
Bir işin yapılabilmesi için gerekli, uygun zamanın belirlenmesi
İşgücünün, işini daha etkin bir şekilde yapmasına imkan sağlayacak yolların
bulunmasıdır (Doğruer, 2008).
Bu iki fonksiyon iş etüdünde iki teknik ile ele alınır:


İş Ölçümü



Metot Etüdü

1.4.1. İş Ölçümü
Kalifiye bir işçinin, belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla (tempo) yapması için
gereken zamanı belirlemek amacıyla çeşitli tekniklerin uygulanmasıdır. Bu sayede siparişlerin
üretim süreleri önceden kestirilebilir, işçiyi teşvik edici sistemler kurulabilir, işgücünün
performansı değerlendirilebilir. Sadece üretim kapsamında değil büro işleri gibi farklı türdeki
işler için de iş ölçümü teknikleri mevcuttur. Bu sayede örneğin bir memurun ortalama olarak
ayda kaç başvuruyu değerlendirilebileceği gibi performans değerleri belirlenebilir.
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1.4.2. Metot Etüdü
İşlerin daha basit ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla; malzeme ve işgücünden
daha fazla yararlanma imkanlarının araştırılması ve bunlarla ilgili yeni metotların
geliştirilmesidir (Doğruer, 2008).
İş etüdü konusunun detaylarına girmeden ve iş etüdü tekniklerinin tanıtımını
yapmadan önce iş etüdü kavramının nasıl ve neden ortaya çıktığı, sanayi devrimi ile ve
endüstri mühendisliği ile ilişkisi üzerinde durmak gereklidir. Bu amaçla takip eden
bölümlerde kısaca endüstri mühendisliğinin doğuşu ve iş etüdü kavramının bu kapsamdaki
yerinden bahsedilecektir.
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Uygulamalar
1) İş etüdünün hastanelerde kullanım alanlarına örnekler veriniz.
2) İş etüdünün bankalarda kullanım alanlarına örnekler veriniz.
3) İş etüdünün lojistik firmalarında kullanım alanlarına örnekler veriniz.
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Uygulama Soruları
1)

İş etüdünün firma yönetimi açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

2)

İş etüdünün çalışanlar açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş etüdünün kapsamı ve uygulama alanları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Sanayi devriminin ilk olarak Büyük Britanya’da ortaya çıktığı kabul edilir.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin Büyük Britanya’da gerçekleşmesinin
sebeplerinden biri değildir?
a)

Aydınlanma ile birlikte bilim ve tekniğe verilen önemin artması

b)

Koloni ve sömürgelerindeki pazarlar dolayısıyla ürünlerine talebin sürekli

c)

Kömür madenlerinin yer yüzeyine yakın olması

artması

d)
birleşmesi

1801 yılında Büyük Britanya ile İrlanda Krallıklarının tek bir krallık altında

e)
1200’lü yıllarda Magna Carta ile başlayan özgürlük düşüncesinin gelişmesi ile
serbest girişimin daha kolay ve mümkün olması
2)
Ulusların Refahı (The Wealth of Nations) isimli kitabı ile günümüzün
ekonomik sisteminin ve endüstriyel yapısının oluşmasında önemli pay sahibi olan düşünür
kimdir?
a)

Frederick W. Taylor

b)

Adam Smith

c)

Benjamin Franklin

d)

Eli Whitney

e)

John Maynard Keynes

3)
İş bölümü sayesinde işçilerin belirli görevlere atanması ve bu işlerde
uzmanlaşmasının sağlanması öngörülmüştür. İş bölümü fikrini ilk kez ortaya atan düşünür
kimdir?
a)

Frederick W. Taylor

b)

Adam Smith

c)

Eli Whitney

d)

Frank Gilbreth

e)

Henry Ford
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4)
Bir ürünün oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı yüksek miktarlarda üretilmesi ve
ardından bunların birleştirilmesi ile nihai ürünün üretilmesi, bu sırada yüksek kalite seviyesi
sağlanarak üretilen herhangi bir bileşenin diğer herhangi bir bileşen ile sorunsuzca monte
edilebilmesi anlayışına verilen isim nedir?
a)

Parti tipi imalat

b)

Dikey genişletme

c)

Yatay genişletme

d)

Parçaların Değiştirilebilirliği

e)

Metot Etüdü

5)
kimdir?

Endüstriyel psikoloji alanında ilk akademik çalışmaları yapan mühendis

a)

Frederick W. Taylor

b)

Eli Whitney

c)

Henry Ford

d)

Lillian Gilbreth

e)

Henry L. Gantt

6)
Eli Whitney’ in parçalara uyguladığı prensipleri, işin kendisine ve iş yapış
şekillerine uygulayan kimdir?
a)

Gilbreth’ler

b)

Frederick Taylor

c)

Adam Smith

d)

Henry Gantt

e)

James Watt
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7)

Taylor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Endüstriyel psikoloji hakkında ilk çalışmaları yapmıştır

I.

Kamera ile hareketlerin kaydedilmesini/incelenmesini denemiştir

II.

İşin incelenmesi için iş etüdünü önermiştir

III.
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I ve III

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün işçiler açısından avantajlarından

a)

İş bulmak kolaydır

b)

İşin öğrenilmesi kolaydır

c)

Daha az eğitim gerekir

d)

Ücretler daha yüksektir

e)

İşi yapmak daha kolaydır

9)

Aşağıdakilerden hangileri katma değersiz faaliyetlerdir?
Hatalı parçaların yeniden işlenmesi

I.

Depo sayımı

II.

Ürünlerin dağıtım merkezlerine taşınması

III.
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve II

d)

I ve III

e)

I, II ve III
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10)

Aşağıdakilerden hangisi israfın türlerinden biri değildir?

a)

Bekleme

b)

Az işlem

c)

Gereksiz taşıma

d)

Kusurlar

e)

Stok

11)

İş etüdünün hastanelerde kullanım alanlarına örnekler veriniz.

12)

İş etüdünün bankalarda kullanım alanlarına örnekler veriniz.

13)

İş etüdünün lojistik firmalarında kullanım alanlarına örnekler veriniz.

14)

İş etüdünün firma yönetimi açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

15)

İş etüdünün çalışanlar açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

16)

Zaman etüdünün diğer adı nedir?

17)

Adam Smith üretim sistemlerinin gelişimine ne şekilde katkı vermiştir?

18)
Adam Smith’in Ulusların Refahı (1776) adlı kitabında iş bölümünün beceri
geliştirme, zaman tasarrufluları ve özel makinaların kullanımı gibi yararları ortaya konmuştur.
19)

Eli Whitney’in üretimde ortaya koyduğu yenilik nedir?

20)

Taylor ile Whitney’in geliştirdikleri yöntemlerin arasındaki ilişki nedir?

21)

Yatay ve dikey genişletmeyi açıklayarak, birer örnek veriniz.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)b, 4)d, 5)d, 6)b, 7)d, 8)d, 9)e, 10) b
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2. VERİMLİLİK

18

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Verimlilik

2.2.

Etkinlik

2.3.

Verimlilik Kültürü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Verimlilik nedir?

2)

Verimlilik ile etkinlik arasındaki fark nedir?

3)

Verimlilik neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Verimlilik

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Verimliliğin ne olduğu, neden
önemli olduğu ve nasıl
İnceleyerek
kullanılacağı
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Anahtar Kavramlar


Verimlilik



Etkinlik
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Giriş
Bu bölümde iş etüdü çalışmalarının temel performans göstergesi olan verimlilik
kavramı ve verimlilik ölçme tekniklerinden bahsedilecektir.
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2.1. Verimlilik
İş etüdü ile ilgili tekniklere geçmeden önce verimlilik kavramından bahsetmek
gereklidir. Zira iş etüdü çalışmalarının yapılmasında anahtar başarı faktörü verimliliktir. İş
etüdü yapılacak işin seçiminde, yapılan çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesinde
verimlilik ölçümü esastır.
Verimlilik, çıktıların girdilere oranı olarak ifade edilir (formül 1).

Verimlilik=

Çıktı
Girdi

(1)

Verimlilik artışı aynı girdiler ile daha fazla çıktı elde etmek yada aynı çıktıyı daha az
girdi ile elde etmek vasıtasıyla sağlanır. Örneğin bir fabrikada kullanılan elektrik üretimin bir
girdisidir. Bu durumda aynı miktarda üretim (çıktı) daha az elektrik kullanılarak üretilebilirse
elektrikten daha verimli faydalanılmış olunur.
Çıktı genellikle bir işçi tarafından yada tüm üretim sisteminde üretilen mal ve
hizmetlerin miktarıdır. Girdi ise çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Bunlar;


İşgücü



Malzeme



Sermaye



Enerji

olarak sınıflandırılır. Bu durumda en genel haliyle verimlilik formül 2’deki gibi ifade
edilebilir.
Verimlilik=

Üretim Miktarı
Isgücü + Malzeme +Sermaye + Enerji

(
(2)

Aşağıda örnek olarak bazı tipik verimlilik ölçütleri verilmiştir (Doğruer, 2008):
İşgücü Verimliliği İçin;

Üretim Miktarı
Üretimde Kullanılan Isgucu Saati

Müsteri Sayısı
Personel Sayısı

Tasınan Miktar
Kullanılan Isgucu Saati

Onaylanan Urun Tasarimi Sayisi
Tasarim Muhendisi Sayisi

Katma Deger
Toplam Isgucu Saati

Satıslar
Ödemeler
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Malzeme Verimliliği İçin;
Üretimden Cikan Miktar
Üretimde Kullanilan Miktar

Uretim Miktari
Malzeme Maliyeti

Sermaye Verimliliği İçin:
Üretim Miktarı
Fabrika Alani

Uretim Miktari
Makine Sayısı

Üretim Miktarı
Stok Miktarı

Örnek 1:
Üç vardiya olarak çalışan bir konfeksiyon atölyesinin paketleme departmanında birinci
vardiyada (8 saat) çalışan 20 işçi, çalıştıkları sürede 2400 adet gömlek paketlemektedir.
Buradaki işgücü verimliliği nedir?
Verimlilik=

Çıktı 2400 gömlek
=
=120 gomlek/ısci
Girdi
20 isci

yada;
Verimlilik=

Çıktı 2400 gömlek
=
= 15 gomlek/saat
Girdi 20 isci x 8 saat

Görüldüğü gibi verimliliğin standart bir birimi yoktur. Yalnızca iki durumun
verimlilikleri kıyaslanırken, aynı birim üzerinden değerlendirme yapıldığından emin
olunmalıdır.
Bir öndeki soruya devam edecek olursa; işletmenin ilgili departmana 2 yeni işçi
aldığını ve bu durumda paketlenen gömlek miktarının 2600 adede çıktığını varsayalım. Bu
durumda verimlilikte değişme olmuş mudur?
Yeni verimlilik oranı:
Verimlilik=

Çıktı 2600 gömlek
=
=118 gomlek/ısci
22 isci
Girdi

Görüldüğü gibi toplam paketleme miktarı artsa da işgücü verimliliği düşmüştür.
Bunun sebebi işe yeni başlayan işçilerin, diğer işçiler kadar fazla miktarda paketleme
yapamamaları olabilir.
Örnek 2:
Birinci örnekteki 20 işçiden 10 tanesinin saat ücreti 6 TL, 5 tanesinin 5 TL, 3 tanesinin
6 TL ve 2 tanesinin de 11 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda verimlilik nasıl hesaplanır?
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Bir vardiyadaki işçilik maliyeti=
10 işçi * 6 TL * 8 saat = 480 TL
5 işçi * 5 TL * 8 saat = 200 TL
3 işçi * 6 TL * 8 saat = 144 TL
2 işçi * 11 TL * 8 saat = 176 TL
Toplam maliyet = 480 + 200 + 144 + 176 = 1000 TL. olacaktır.
Verimlilik=

2400 gömlek
= 2.4 gömlek/TL
1000 TL

olarak hesaplanabilir. Bu değer, 2.4 adet gömlek paketlemek için 1 TL’lik işgücü
kullanıldığını göstermektedir. Aynı zamanda bu değer ,1 TL’lik işgücü ile 2.4 adet gömlek
paketlendiğini de söylemektedir. Buradan yola çıkarak 1 adet gömleğin ise 0.42 TL işgücü
maliyeti ile paketlendiği sonucuna ulaşılır.
Örneğimize devam edecek olursak, işe yeni başlayan 2 işçinin işçilik saat ücretinin 3
TL olduğunu varsayalım. Bu durumda 1000 TL’ lik mevcut işçilik maliyetinin üzerine;
2 işçi * 3 TL * 8 saat = 48 TL
Toplam maliyet = 480 + 200 + 144 + 176 + 48 = 1048 TL. olacaktır.
Yeni verimlilik oranı=
Verimlilik=

2600 gömlek
= 2.48 gömlek/TL
1048 TL

görüldüğü gibi parasal olarak işgücü verimliliği artmıştır. İşletmelerde karar verme
süreçlerinde en önemli kriterler, parasal anlam taşıyan kriterlerdir.
Eğer verimlilik çıktıların girdilere oranı olarak ifade ediliyorsa, teorik olarak
verimliliği arttırmanın yolları şunlardır;
Daha az girdi ile aynı çıktıyı elde etmek: Teknolojinin ilerlemesi, daha iyi tasarım
gibi sebeplerle daha az girdi ile aynı miktarda çıktının elde edilmesi mümkündür.
Aynı miktarda girdi ile daha fazla çıktı elde etmek: İsrafların önüne geçilmesi,
kalite sorunlarının giderilmesi, hatalı üretimin, fire ve ıskartanın azaltılması ile mümkündür.
Benzer şekilde endüstri mühendisleri, daha iyi planlama ile de bu sonucun ortaya çıkmasını
sağlayabilirler.
Çıktıdaki artışın girdideki artıştan daha fazla olması: İşletmeler, eğer büyürken
doğru kararlar almışlarsa büyümenin neticesinde elde edilecek çıktı artışı doğrusal
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olmayabilir. Bu sistemin büyürken, aynı zamanda iyileştirildiğini de gösterir.
Girdideki azalışın, çıktıdaki azalıştan daha fazla olması: Başarılı bir şekilde
küçülme neticesinde bu durum ile karşılaşılabilir.
Girdiler azalırken, çıktıların artması: Teknolojinin hızla değiştiği / ilerlediği
sektörlerde görülebilecek bir durumdur.
Örnek 3:
Bir oyuncak arabanın montajı 3 dakika sürmektedir. Bir işçi günde 200 adet oyuncak
araba monte etmektedir. Günlük çalışma saat 480 dakika olduğuna göre işçilik saati açısında
verimlilik nedir?
200 adet oyuncak, her biri 3’er dakikadan 600 dakikalık bir üretime tekabül eder.
Bu durumda;
Verimlilik=

Çıktı 600 dk.
=
= 1.25
Girdi 480 dk.

Bu değer (%125) işgücü verimlilik indeksidir.

2.2. Etkinlik
Etkinlik, beklenen çıktı ile gerçekleşen çıktı arasındaki orandır. Etkin bir süreçten,
kendisinden beklenen miktarda çıktı vermesi beklenir. Bu durumda optimal bir sürecin
etkinliği 1’dir. Ancak çeşitli sebeplerle (arızalar vb.) süreçler, kendilerinden beklenen
miktarın altında çıktı üretebilirler. Bu durumda ilgili süreçlerin etkinlik değerlerinin
hesaplanması konusu gündeme gelir (formül 3).
Etkinlik=

Gerçeklesen Çıktı
Beklenen Cıktı

(
(3)

2.3. Verimlilik Kültürü
Farklı toplumların verimliliğe farklı bakış açıları vardır. Bununla birlikte yıllar
geçtikçe çalışma hayatında verimliliğin ve kültürlerin bakış açılarında da değişiklikler
gözlemlenmektedir.
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Tablo 2.1: OECD ülkelerinde kişi başına gelir ve çalışılan saat başına hasıla.

Şekil 2.1: 1980 yılından itibaren çalışma saati başına ekonomik çıktı miktarı
Şekil 2.1’de de görüldüğü gibi 2013 yılı sonunda çalışılan her bir saatte 1980’de
üretilenden %169,8 oranında daha fazla çıktı elde edilmektedir.
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Uygulamalar
1. Üç çalışan haftada 600 sigorta poliçesi işlemi yapmaktadır. Haftada 5 gün, günde 8
saat çalışmaktadırlar. İşgücü verimliliği nedir?
Çözüm:
Isgucu Verimliligi=

Police Sayisi
600
=
= 5 police/saat
Iscilik Saati 3x5x8

2. Bir grup işçi, her biri pazarında 10$’ a satılan bir üründen 400 adet üretmektedir.
Muhasebe bölümü bu iş için gerçekleşen maliyetlerin iş gücü için 400$, malzeme için 1000$
ve genel giderler için 300$ olduğunu rapor etmiştir. Çok faktörlü verimliliği hesaplayınız.
Çözüm:
Cok Faktörlü Verimlilik=

Çıktı
Isgücü Maliyeti + Malzeme Maliyeti + Genel Giderler

Cok Faktörlü Verimlilik=

400 adet x 10$/adet 4000$
=
= 2.35
400$ +1000$ + 300$ 1700$

3.
Fabrika satışları ($)

2013
2,762,103

2012
2,475,738

2011
2,175,447

İşçilik Saatleri (saat)

112,000

113,000

115,000

Yıllık işgücü verimlilik oranları:
2013
Fabrika satısları
Iscilik saati

2012

2,762,103
2,475,738
= $24.66 / saat
= $21.91/ saat
112,000
113,000

2011
2,175,447
= $18.91/ saat
115,000
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İşgücü Verimliliği
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4. Otomatik bir montaj hattı sürecinde CD çalarlar üretilmektedir. CD çalarların
standart maliyeti birim başına 150 $ (iş gücü 30 $, malzeme 70 $ ve genel gider 50 $’dır).
Satış fiyatı birim başına 300 $’dır.
a)
Sadece malzeme maliyetlerinizi azaltarak çok faktörlü verimlilikte %10 artış
sağlamak için bu maliyetler % kaç azaltılmalıdır?
b)
Sadece işgücü maliyetlerini azaltarak çok faktörlü verimlilikte %10 artış
sağlamak için bu maliyetler % kaç azaltılmalıdır?
c)
Sadece genel giderleri azaltarak çok faktörlü verimlilikte %10 artış sağlamak
için bu maliyetler % kaç azaltılmalıdır?
Çözüm:
Çıktının Değeri: $300
Girdinin Değeri: İşçilik + Malzeme + Genel Giderler


Verimlilik

Ouput
$300

 2.000
Input $30  $70  $50

.  2.200
10% verimlilik artışı  2.00  110
Belirlenen verimlilik  2.20 , ve çıktının değeri  $300, girdiler için çözüldüğünde:
Ouput $300


 2.20
Verimlilik Input Input

30



Girdi

$300
 $136.36
2.2
veya $136

Girdilerin maliyeti şu kadar azaltılmalıdır:

$150  $136  $14 .

a. Malzeme maliyetlerinde $14 ‘lık azalma: $14 $70  20.00%
b. İşçilik maliyetlerinde $14’lık azalma: $14 $30  46.67%

c. Genel giderlerde $14’ lık azalma: $14/$50 = 28.00%‘lik oranlara denk gelmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Boehring Üniversitesinde öğrenci ücreti sömestr kredi saat başına 150$’dır. Devlet
yardımı sömestr kredi saat başına 100$’dır. Tipik bir 3 kredilik ders için ortalama sınıf
büyüklüğü 50 öğrencidir. Sınıf başına işçilik maliyeti 4000$’dır, sınıftaki her öğrenci başına
malzeme maliyeti 20$ ve sınıf başına genel giderler 25000$’dır.
a)

Bu ders süreci için çok faktörlü verimlilik oranı nedir?

b)
Eğer eğitmenler, her biri 50 öğrencilik 3 kredilik 16 haftalık ders için haftada
ortalama 14 saat çalışırlarsa işgücü verimlilik oranı ne olur?
Çözüm:
a)
Cıktının Degeri=50ogrenci/sınıf x 3 kredi/ogrenci x (150$ ücret + 100$ burs)/kredi
Cıktının Degeri=37500 $/sınıf

Girdinin Degeri=Isgücü + Malzeme + Genel Giderler
Girdinin Degeri=4000$ +(20$/ögrenci x 50 ögrenci/sınıf) + 25000$
Girdinin Degeri=30000$/sınıf

Cok Faktörlü Verimlilik=

Çıktı 37500
=
=1.25
Girdi 30000

b)
Isgucu Verimliligi=

37500$/sınıf
37500$/sınıf
=
=167,41 $/saat
14 saat/hafta x 16 hafta/sınıf 224saat/sınıf

2) Natalie Attire modern giysiler üretmektedir. Belli bir hafta boyunca 52’si “düşük
kaliteli” olmak üzere 132 parti üretmek için 360 saat çalışmıştır. Düşük kaliteli mallar
Attire’nin Fabrika Outlet mağazasında her biri 90 $’a satılmıştır. Geri kalan 80 giysi her biri
200 $’dan perakende satılmıştır. Bu imalat sürecinin işgücü verimlilik oranı nedir?
Çözüm:
Cıktının Degeri=(52 defolu x 90 $/defolu) + (80 x 200 $)
Cıktının Degeri=20680$
Iscilik Saati Girdisi=360 saat

Isgucu Verimliligi =

20680$
= 57,44 $/saat
360 saat
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Verimlilik ve etkinlik kavramları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir sigorta acentesine prim ödemesi almak için ayda 100 kişi başvurmaktadır.
Acentenin bir ay içerisinde, başvuran bu 100 kişinin ve kamu yönetimi tarafından kendilerine
sevk edilen 30 kişinin dosyalarını inceleyerek karara bağlaması gerekmektedir. Ancak çeşitli
sebepler ile toplam 115 kişinin dosyası tamamlanabilmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)

Acentenin etkinliği %115’dir.

b)

Acentenin etkinliği %88’dir.

c)

Acentenin etkinliği %100’dür.

d)

Acentenin etkinliği %76’dır.

e)

Bu veriler ile acentenin etkinliği hesaplanamaz.

2)
Bir profesör, bir quiz’i 30 saniyede değerlendirebilmektedir. Bir dönem
boyunca ortalama 30 öğrencilik 6 dersin her birinde 10’ar quiz yapmaktadır. Eğer profesörün
saatlik ücreti 40 TL ise, üniversite için dönemlik toplam quiz değerlendirme işçilik maliyeti
nedir?
a)

60 TL

b)

100 TL

c)

600 TL

d)

36000 TL

e)

48000 TL

3)
Profesörün, asistanı bir quiz’i 40 saniyede değerlendirebilmektedir. Bir dönem
boyunca ortalama 30 öğrencilik 6 dersin her birinde 10’ar quiz yapılmaktadır. Eğer asistanın
saatlik ücreti 8 TL ise, üniversitenin yıllık quiz değerlendirme işçilik maliyeti nedir?
a)

60 TL

b)

160 TL

c)

576 TL

d)

576000 TL

e)

128000 TL
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4)
Bir kaynak ustası iki demir plakayı birbirine 2 dakikada kaynatmaktadır. Bir yıl
boyunca 1000 parçanın montajını yapmaktadır. Her bir montajda bu tip 3 kaynak gereklidir.
Eğer saatlik ücreti 25 TL ise, kaynak işleminin yıllık işçilik maliyeti nedir?
a)

1000 TL

b)

1250 TL

c)

2500 TL

d)

3000 TL

e)

3500 TL

5)
Bir kaynak ustası iki demir plakayı birbirine 2 dakikada kaynatmaktadır. Bir yıl
boyunca 1000 parçanın montajını yapmaktadır. Her bir montajda bu tip 2 kaynak gereklidir.
Eğer saatlik ücreti 30 TL ise, kaynak işleminin yıllık işçilik maliyeti nedir?
a)

250 TL

b)

500 TL

c)

1000 TL

d)

2000 TL

e)

3000 TL

6)
Ülkemizde T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kurulan,
ulusal verimlilik düzeyimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Verimlilik enstitüsü

b)

Milli Prodüktivite Merkezi

c)

TÜBİTAK

d)

Türk Standartları Enstitüsü

e)

Verimlilik Genel Müdürlüğü
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7)
Bir çamaşırhanede haftalık olarak aşağıda verilen sayıda gömlek yıkanmıştır.
Buna göre ikinci hafta gerçekleşen işgücü verimlilik oranı nedir?
Hafta

Toplam Saat

Gömlek Sayısı

1

24

68

2

46

130

3

62

152

a)

2.83 gömlek/saat

b)

2.83 saat/gömlek

c)

0.35 gömlek/saat

d)

0.35 saat/gömlek

e)

1.12 gömlek

8)
Bir sürecin çıktısı birim başına 100 TL olarak değerlendirilmiştir. İşgücü
maliyeti ek ödemeler de dahil olmak üzere saatte 50 TL’dir. Muhasebe bölümü son dört hafta
için süreç hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamıştır:
Hafta 1

Hafta 2

Hafta 3

Üretim
1.124
1.310
1.092
Miktarı
İşgücü
12.735
14.842
10.603
(TL)
Malzeme
21.041
24.523
20.442
(TL)
Genel
8.992
10.480
8.736
Giderler
(TL)
Buna göre birinci hafta için çok faktörlü verimlilik oranı nedir?
a)

2.745

b)

2.855

c)

2.628

d)

0.201

e)

4.450

Hafta 4
981
9.526
18.364
7.848
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9)
Bir önceki soruda üçüncü hafta için çok faktörlü verimlilik oranı ikinci haftaya
göre % kaç artmıştır?
a)

%2.745

b)

%5

c)

%1.10

d)

%4.45

e)

%3

10)
Bir mobilya fabrikasındaki montaj operasyonunda, 6 işçi her 5 günlük haftada
ortalama 450 el yapımı dolabın montajını yapmaktadırlar. Bu operasyonun işgücü verimliliği
nedir?
a)

90 dolap/işçi x gün

b)

20 dolap/işçi x gün

c)

15 dolap/işçi x gün

d)

75

e)

Hiçbiri

11)
Bir süreçte her birinin değeri 6 TL olan 5000 adet ürün üretilmektedir. Bu
çıktının elde edilmesi için kullanılan kaynaklar ise, 15 TL/saat ‘ten 200 saat işçilik, 700
TL’lik malzeme ve 300 TL’ lik genel giderlerdir. İşgücü verimliliği nedir?
a)

20 birim/saat

b)

25 birim/saat

c)

30 birim/saat

d)

40 birim/saat

e)

Hiçbiri
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12)
Bir yer döşemesi firması en iyi ekip büyüklüğünü belirlemeye çalışmaktadır.
Çeşitli ekip büyüklükleri ile çalışmalar yapılmış ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.
Buna göre hangi ekip büyüklüğünde en yüksek verimlilik elde edilmiştir?

Ekip
Büyüklüğü
2
4
3
3
4
2
a)

2 kişilik ekip

b)

3 kişilik ekip

c)

4 kişilik ekip

Haftada
Kurulumu
Tamamlanan
Alan
Büyüklüğü
716
1298
1017
1002
1278
702

d)
3 ya da 4 kişilik ekiplerin herhangi biri seçilebilir, ikisinin verimliliği de 2
kişilik ekipten daha yüksek.
e)

Hepsi seçilebilir, fark etmez.

13)
Bir üretim sürecinde 12 dakikalık işçilik ile 10 adet ürün üretilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi verimliliği arttıracaktır?
I. Her 10 adetlik üretim için işgücünü arttırmak
II. Her 10 adetlik üretim için işgücünü azaltmak
III. Her 10 dakikalık işçilik için çıktı miktarını arttırmak
IV. Her 12 dakikalık işçilik için çıktı miktarını azaltmak
a)

I ve III

b)

II ve IV

c)

I ve IV

d)

II ve III

e)

I ve II
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14)
Yeşil Parka firması 5 işçinin, haftada 5 gün çalıştığı bir montaj hattında t-shirt
üretmektedir. Son 4 haftada 16.000 t-shirt üretilmiştir. Hattın 4 haftalık verimliliği nedir?
a)

20 t-shirt/işçi x gün

b)

50 t-shirt/işçi x gün

c)

160 t-shirt/işçi x gün

d)

400 t-shirt/işçi x gün

e)

Hiçbiri

15)
Yeşil Parka firması için (bir önceki soru) şu anki sürecin çok faktörlü
verimliliği nedir?
a)

8.0’ a eşit veya daha az

b)

8’den büyük, 10’dan küçük

c)

10’dan büyük, 12’den küçük

d)

12’den büyük, 15’den küçük

e)

15’den büyük

16)

Yeşil Parka firması için yeni sürecin çok faktörlü verimliliği nedir?

a)

8.0’ a eşit veya daha az

b)

8’den büyük, 10’dan küçük

c)

10’dan büyük, 12’den küçük

d)

12’den büyük, 15’den küçük

e)

15’den büyük

17)
Önceki sorular ile bağlantılı olarak verimlilik hesabına göre Yeşil Parka firması
hangi kararı vermelidir?
a)

Yeni süreç hayata geçirilmelidir

b)

Şu anki süreç ile devam edilmelidir

c)

Karar vermek için daha fazla bilgi gereklidir

d)

İki süreç de kabul edilebilir değildir

e)

İki süreç arasında bir farklılık yoktur
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18)
Bir tersanede küçük bir tankerin yapımı 500 işçi ile 26 hafta sürmektedir.
Malzeme maliyeti 32 milyon TL ve genel giderler 2 milyon TL’dir. İşçilik ücreti 40 TL/Saat’
tir. Haftada 40 saat çalışılmaktadır. Bir tankerin satış fiyatı 75 milyon TL’dir. Çok faktörlü
verimlilik oranı kaçtır?
a)

1.0’dan küçük

b)

ile 2.0 arasında

c)

2.0 ile 3.0 arasında

d)

3.0 ile 4.0 arasında

e)

4.0’dan büyük

19)
İşgücü istatistikleri bürosu karşılaştırma yapmak amacıyla çeşitli ülkelerden
girdi ve çıktı verisi toplamaktadır. İşgücü saatli girdinin standart bir ölçütüdür. Aşağıdaki
tablodaki veriyi kullanarak hangi ülkenin en verimli çalıştığını belirleyiniz.

ABD
Almanya
Japonya
Türkiye
Yunanistan
a)

ABD

b)

Almanya

c)

Japonya

d)

Türkiye

e)

Yunanistan

İşgücü
Saati
89,5
83,6
72,7
69,3
57,7

Çıktı
Miktarı
136
100
102
76
69

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)b, 4)c,5)d, 6)e, 7)a, 8)c, 9)d, 10)c, 11)b, 12)a, 13)d, 14)c, 15)c, 16)d, 17)a,
18)b, 19)a
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3. İŞ TASARIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İş Tasarımı
3.2. İş Bölümü
3.3. İş Genişletme
3.4. Monotonluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşler tasarlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

2)

İş yerinde monotonluk nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Tasarımı

İş tasarımının temel
prensipleri.

İş Bölümü

İş bölümünün yönetim ve
çalışanlar açısından avantaj
ve dezavantajları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


İş Bölümü



Monotonluk



Yatay Genişletme



Dikey Genişletme
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Giriş
Bu bölümde iş tasarımından bahsedilecektir. İş etüdü kavramına giriş yapmadan önce,
bir işin tasarımında öne çıkan hususlara değinilecektir.

46

3.1. İş Tasarımı
İş tasarımı, bir işletmedeki faaliyetlerin belirlenmesidir. İşler tasarlanırken şunlara
dikkat edilmelidir:
Kalite kontrol işçinin işinin bir parçası olmalıdır (Kaynağında Kalite). Aynı zamanda
hat durdurma, müşteriye doğrudan para iadesi yetkisi gibi unsurları da içerir.
Çalışanların çapraz eğitimi. İşletmeler küçüldükçe, personelden daha fazla tipte işleri
yapmaları beklenir.

İşçilerin katılımı ve ekip yaklaşımı. Toplam Kalite Yönetiminin ana
unsurlarından biridir.

arttırılabilir.

Vasıfsız işçilerin eğitimi. Bilgisayar vs. eğitimi ile işçilerin iş tatmini


kullanılır.

Geçici işçi kullanımı. Özellikle hizmet sektöründe, mevsimsellik durumunda



Ağır işlerin otomatikleştirilmesi. Robotlar, CNC tezgahları.



Çalışanların işi ve işyerini benimsemesi



İş tasarımı kapsamında endüstri mühendisinin sorumlulukları;


Genel işletme problemlerini ve problem oluşturan veya oluşmasına etki
edebilecek işleri belirlemek


İşin nasıl yapıldığını dikkatlice analiz etmek ve kaydetmek



İşi oluşturan parçaları analiz etmek



Yeni iş metotları geliştirmek

olarak ifade edilebilir.

3.2. İş Bölümü
İş bölümü, bir ürün/hizmeti oluşturmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin ayrıştırılması
ve bunların sorumluluğun paylaştırılmasıdır. Örneğin bir alet çantası imalatının süreçleri
gelen sac levhanın kesilmesi, preslenmesi, levhaların birbirine kaynaklanması ve boyama
olarak ifade edilirse, iş bölümü, bir işçinin tüm bu işleri artarda yapması değil, her işçinin bu
işlerden bir yada birkaçında uzmanlaşarak sadece bu işi yapmasıdır. Bu sayede örneğin
kaynak işini yapan işçi, sadece kaynak işleminden sorumlu olacak, bu işi öğrenecek,
uzmanlaşacak ve kendi işinden kaynaklanan hatalardan da kendisini sorumlu hissedecektir.
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Bir iş çeşitli parçalara ayrılabilir. İş parçaları farklı işçilere verildiğinde her işçi
daha az iş yapacak; yaptığı işte daha fazla profesyonelleşecektir (İhtisaslaşma).

İhtisaslaşma imalat sektöründe olumlu sonuçlar doğururken, hizmet sektöründe
kısıtlı olumlu etki yaratır.

Ancak montaj hattı gibi işlerde monotonluk, kendine saygı ihtiyacını tatmin
edememe gibi sonuçlar doğabilir.
İş bölümünün başlıca avantaj ve dezavantajları şu şekildedir (Doğruer, 2008):
İş bölümünün işletme yönetimi açısından avantajları:


Basit ve tekrarlı işlerden dolayı üretim miktarı fazladır.


İşler yüksek beceri gerektirmediği için ücretler düşüktür, işçiler kısa zamanda
eğitilebilir, kolaylıkla işçi bulunabilir.


İş akışı ve iş yükü kolay kontrol edilir.

İş bölümünün işçiler açısından avantajları:


İş bulmak için çok az eğitim gereklidir yada hiç eğitim gerekmez.



İşin öğrenilmesi kolaydır.

İş bölümünün işletme yönetimi açısından dezavantajları:

İşçiler, ürünün sadece küçük bir kısmını imal ettikleri için malın tamamının
kalitesinden sorumlu tutulamazlar. Bu durum ürün kalitesini düşürebilir.


yavaştır.

İşgücü tatminsizliği yaşanabilir.
Çalışanların eğitim/beceri düzeyi düşük olduğu için üretim sürecinin gelişimi

İş bölümünün çalışanlar açısından dezavantajları:

baş gösterir.

İşin tekrarlı yapısından dolayı (hep aynı işi yapmak) monotonluk ve sıkılma



İşe yapılan katkının az olması sebebiyle tatminsizlik oluşur.



İşin hızında kontrolün olmaması, bıkkınlık ve yorgunluğa yol açar.



Ücretler düşüktür.

İş bölümünün bu dezavantajlarının giderilmesi için iş genişletme (iş zenginleştirme)
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yaklaşımları ortaya konmuştur (Doğruer, 2008):

3.3. İş Genişletme (İş Zenginleştirme)
Yatay Genişletme
Mevcut işe benzer nitelikte, benzer beceri seviyesinde daha fazla görev eklenir.
Örneğin bir işçi montaj hattında termostatı yerine yerleştiriyor ise, ondan elektrik
bağlantılarını da yapması istenebilir. İki veya daha fazla işçinin yaptığı bir işin, birbirini
izleyen işlemlerinin bir kişiye yaptırılmasıdır. Bu sayede iş yatay olarak genişler. İşin
monotonluğu azalacak ve işçiye daha fazla sorumluluk verilmiş olacaktır.
Dikey Genişletme
Mevcut işe farklı nitelikte, benzer beceri seviyesinde daha fazla görev eklenmesi.
Örneğin bir freze operatörünün, günlük iş emirlerinin hazırlanması sürecine dahil edilmesi ile
işi dikey olarak genişletilmiş olur. Dikey genişletme ile kapsam altına alınan işler, kişinin esas
işi ile farklı nitelikte, farklı zorluk seviyesinde (genellikle daha kolay) işlerdir. Bu sayede işe
ilginin ve iş tatmininin artacağı varsayılır.

3.4. Nitelikleri Bakımından Faaliyetler
Üretim faaliyetleri süreç, işlem ve eleman şeklinde gruplanarak incelenir:
Süreç: Bir parçanın bitmiş hale getirilişi veya bir montajın tamamlanması gibi belirli
bir sonuca ulaşan faaliyetler dizisidir.
İşlem: Sürecin bir parçası olup, hammadde veya yarı mamulün fiziksel yapısında veya
konumunda bir değişiklik yaparak, ona bir değer ekleyen birbirleri ile ilişkili faaliyetlerdir.
Eleman: Bir işlem içinde ayrıntılı analiz amacı ile seçilen, başlangıç ve bitişi açıkça
belirlenen ve daha küçük anlamlı parçalara bölünme olanağı bulunmayan faaliyetlerdir.
İşlemleri şu şekilde gruplamak mümkündür:


Mamulün üretilmesi için kesinlikle uygulanması gerekenler


Mamulün tasarımında veya spesifikasyonlarında yapılan hatalar yüzünden
uygulananlar

çıkanlar

Üretim faaliyetlerindeki hatalar veya yanlış uygulamalar yüzünden ortaya



Yönetim ve kontrol hatalarını gidermek için uygulananlar



İşçinin bilgisizliği veya yeteneksizliği nedeni ile ortaya çıkanlar
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Birinci madde dışında kalan işlemlerin yaratılan fayda içinde bir payı yoktur. Diğer bir
deyişle, bir üretim faaliyeti ideal durumda sadece birinci tipteki işlemlerden oluşmalıdır.
İkinci ve üçüncü tipteki işlemlerin ortaya çıkış nedenleri şunlar olabilir:


Mamul tasarımının kötü yapılması



Standartların eksikliği yüzünden verimli metotların uygulanamaması



Kalite tasarımı ve kontrolünün eksik veya hatalı yapılması



Yanlış ekipman/makinelerin kullanılması



Üretim yöntemlerinin yanlış uygulanması



Üretim araç ve gereçlerinin hatalı kullanılması



Tasarım ve işlemlerde sık sık değişiklik yapılması


Sipariş ve iş emirlerinin kötü planlanması sebebi ile meydana gelen gecikme ve
boş beklemeler


Hammadde tedarikinin kötü planlanması


Tamir-bakım faaliyetlerinin planlanmasının kötü yapılması nedeni ile
beklenmedik arızaların sık meydana gelmesi

Aydınlatma, ısıtma, emniyet araçları vb. iş yeri şartlarının yeterli düzeyde
bulunmaması ve bunun işçi morali ile iş kazaları üzerinde olumsuz etkileri


İşçi devamsızlık, geç kalma ve boş durma oranlarının yüksek olması



İşçi devrinin yüksekliği



İşçinin yeterli eğitim görmemiş ve vasıfsız olması.

3.4. Monotonluk
Monotonluğun en önemli sebeplerinden biri işin kapsamının düşük olmasıdır.
Monotonluğun ana sebepleri şunlardır:


İş, çalışanın eğitim ve yetenek seviyesine göre yeterince zor değildir



Çalışma alanı dardır



Sürekli tekrar



Benzer işler uzun süreler boyunca yapılmaktadır
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Monotonluğun diğer sebepleri:


İş ortamında yalnızlık



Yetersiz molalar



Yetersiz fiziksel hareket



Günün bazı saatleri



Sıcaklık



Yetersiz aydınlatma



Rutin makine sesi



İşin başında yorgun olan işçi



İşe karşı negatif tutum

Monotonluk Teorileri
Genel olarak kabul gören yaklaşım, monotonluğun çalışma alanının küçük olması ile
bağlantılı olduğudur. Monotonluğun uyku ya da hipnoza benzer etkileri tespit edilmiştir. İlgi
alanının dar olması monotonlğun başlamasını hızlandırır.
İçe dönük insanlar, monotonluğa karşıi dışa dönük insanlardan daha dirençlidir. Dışa
dönük insanlar çevrenin ilgisini ve çevrede ilgi duyulacak unsurlar olmasını önemser. Eğer bu
daralırsa monotonluk başlayabilir. İçe dönük insanların ise ilgi eksikliği ile başa çıkmabilecek
doğal mekanizmaları vardır. Kendi kendilerine düşünmeyi severler. Bu da monotonluğun
başlamasını geciktirir.
Yapılan araştırmalarda işin hızı iki takına çıkarıldığında çalışanların monotonluktan
çıktıkları gözlemlenmiştir. Bu da monotonluğun yorgunluk ile bağlantılı olmadığını gösterir.
Monotonluğun Avantajları
İş dışı aktiviteler söz konusu olduğunda insanlar genellikle monotonluktan şikayet
etmezler (örneğin bir parkta oturmak yada TV izlemek, monoton şekilde müzik dinlemek
gibi).
Çoğu çalışan iş yerinde monotonluktan şikayet etmez. Zira iş sonrasına daha fazla
enerjilerinin kaldığını düşünürler.
İş hayatında ise monotonluk istenmez. İş kazası riski doğurabilir, kalite kusurları
ortaya çıkabilir.
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Modern düşünürler monotonluğu kölelik ile eşdeğer tutan teoriler öne sürmektedirler.
Monotonluğun insan onurunu zedeleyen bir iş pratiği olduğunu savunurlar. Taylorizm’in
sorgulandığı en önemli noktalardan biri de bu tekrarlı işler durumudur.
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Uygulamalar
1)
2)
veriniz.

Hizmet sektöründe iş tasarımı prensipleri nasıl olmalıdır?
İş yerlerinde monotonluğa sebep olabilecek uygulamalar hakkında örnekler

53

Uygulama Soruları
Bir restoranda gerçekleştirilen faaliyetlerde iş bölümü uygulamasının işin kalitesine
etkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş tasarımının önemli unsurları ve iş tasarımında dikkat edilmesi gereken bir husus
olan monotonluk kavramı incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir öğretim üyesine, bölümü tarafından sınav programını hazırlama görevi
verilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi kapsamına girer?
a)

Dikey genişletme

b)

Yatay genişletme

c)

İş bölümü

d)

İş örneklemesi

e)

Monotonluğun azaltılması

2)
Asıl işi yüksek lisans tezi hazırlamak olan bir araştırma görevlisine düzenli
aralıklarla tez konusu hakkında bölümdeki diğer kişilere sunum yapması görevi verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi kapsamına girer?
a)

Dikey genişletme

b)

Yatay genişletme

c)

İş bölümü

d)

İş örneklemesi

e)

Monotonluğun azaltılması

3)

Monotonlukla işin yoruculuğu arasında nasıl bir ilişki vardır?

a)

Yorucu, ağır işler daha çabuk monotonluğa sebep olur.

b)

Yorucu, ağır işler daha geç monotonluğa sebep olur.

c)

İşin yorucu olması ile monotonluk arasında doğrusal bir ilişki yoktur.

d)

Yorucu, ağır işler monotonluğun daha ağır hissedilmesine neden olur.

e)
Yorucu, ağır işler monotonluk ortaya çıksa dahi iş kazası vb. risklerin daha az
olmasına neden olur.

56

4)
Monotonluğun ortaya çıkış süresi aşağıdakilerin hangisinin büyüklüğü ile
doğru orantılıdır?
a)

Gürültü

b)

İşin zorluğu

c)

Çalışma alanı

d)

Ücret

e)

Sıcaklık

5)
İşyerlerinde monotonluğu giderilmesi için uygulanabilecek yöntemleri madde
madde listeleyiniz:
i.

................................................................

ii.

................................................................

iii.

................................................................

iv.

................................................................

v.

................................................................

vi.

................................................................

vii.

................................................................

6)
Asıl işi torna tezgahında çalışmak olan bir çalışana, bunun yanı sıra matkap
tezgahında da çalışması için görev yüklemek aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a)

Yeni iş metotları geliştirmek

b)

Yatay Genişletme

c)

Metot Etüdü

d)

Dikey Genişletme

e)

Hiçbiri
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7)

Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün işçiler açısından avantajlarından biridir?

a)

İş bulmak kolaydır

b)

İşin öğrenilmesi kolaydır

c)

Daha az eğitim gerekir

d)

İşi yapmak daha kolaydır

e)

Hepsi

Cevaplar:
1)a, 2)b, 3)c, 4)c, 5), 6)b, 7)e
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4. METOT ETÜDÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Metot Etüdü
4.2. Metot Etüdü Stratejisi
4.3. Metot Etüdünde İzlenecek Yol
4.4. Pareto Analizi
4.5. Balık Kılçığı Diyagramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir işin yapılış şekli nasıl standartlaştırılır?

2)

Standartlaştırma neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Metot Etüdü

Kazanım
Metot etüdünün kapsamı,
uygulama alanları ve
uygulama prensipleri

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Metot Etüdü



Pareto Analizi



Balık Kılçığı Diyagramı
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Giriş
Bu bölümde metot etüdü tekniklerine giriş yapılacaktır. Metot etüdünün tanımı, nasıl
uygulanacağı ve temel yöntemleri anlatılacaktır.
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4.1. Metod Etüdü
Metod Etüdünün Uygulama Alanları
İşletmeler ürün yada hizmet sunan yapılardır. Örneğin bir oyuncak fabrikasında ürün
olarak oyuncak üretilirken, bir bankada müşterilerine bankacılık hizmetini sağlamaktadır.
Benzer şekilde üniversitelerde öğrencilere hizmet olarak öğretim yapan, meslek kazandıran
kurumlardır. İşletmelerde söz konusu ürün/hizmet üretimi hedefine ulaşmak için ardışık veya
birbirine paralel pek çok faaliyet gerçekleştirilir. Bu faaliyetler neticesinde de ulaşılmak
istenen ürün/hizmet ortaya çıkar. Metot etüdü, kısaca, bir amaç için gerçekleştirilen
faaliyetlerin olabilecek en küçük parçalarının tespit edilerek, bunların gözlemlenmesi,
incelenmesi, olası iyileştirme çalışmalarının yapılması yöntemidir. Bu amaçla çeşitli
teknikler, diyagramlar/şemalar ve ölçüm yöntemleri kullanılır.
Metot etüdü, bir işin nasıl yapılacağının ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğinin
tasarlanmasıdır. Burada, iş, genel olarak, çeşitli girdilerin, hedeflenen çıktıya ulaşılması için
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ için yapılan faaliyetlere verilen isimdir. Metot etüdü de bu işlerin her
biri için;


elimine etme,



birleştirme,



basitleştirme



yeniden Düzenleme

vasıtasıyla süreçlerin iyileştirilmesini hedefler. Metot etüdünün hedefleri;


Üretim süreçlerinin ve metotlarının düzeltilmesi



Malzeme, makine ve işgücünün daha iyi kullanılması



Aşırı yorgunluğun azaltılması, işgücü verimliliğinin arttırılması



Çalışma şartlarının iyileştirilmesi

olarak ifade edilebilir. Metot etüdü, bu yollar ile maliyetlerin düşürülmesini hedefler.
Örneğin, bir fastfood restoranında çalıştığımızı düşünelim. Müşterilere sunulan menü
bir üründür ve bu ürünün üretimi çeşitli süreçler ile gerçekleşmektedir. Bu örnekte,
hamburger bir üründür, hamburgerin üretim süreci gözlem altına alınıp, iş adımları teker teker
çıkarılır (bu sırada çeşitli teknikler ve diyagramlar kullanılır) ve endüstri mühendisliği
yaklaşımları uygulanarak bu üretim sürecinin iyileştirilmeye çalışması ile örnek bir metot
etüdü çalışması yapılabilir.
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i. Genel imalat yöntemlerinin iyileştirilmesi:


Forklift

Konveyör

İki tezgah arası yarımamül taşıma sistemi ne olmalıdır?

Hidrolik Transpalet

Akülü Transpalet
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Torna bıçağının bilenmesi için
boş geçen süre nasıl azaltılabilir?



Bankalarda müşterilerin en fazla 15
dk. kuyrukta beklemesi için kaç kanal
olmalıdır?

ii. Fabrika, atölye ve iş istasyonlarının yerleşim düzenlerinin iyileştirilmesi:


Mekanik
atölyede
tezgahların yerleşimi nasıl olmalıdır?
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İki otomatik torna tezgahını bir işçi
yönetebilir mi?



Hastanede laboratuvarının
nerede olmalıdır?

yeri

iii. İnsan çabasının ekonomik olarak harcanması ve yorgunluğun azaltılması:


Kısa sürede aletlere erişebilmek
için alet dolabı nerede olmalıdır?
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Kan alma esnasında
hemşirenin pozisyonu nasıl olmalıdır?

hasta

Yarı mamuller paleti tezgahın kaç metre
yakınına konmalıdır?

ve

iv. Malzeme, tezgah ve işgücü kullanımında iyileştirme yapmak:



Malzeme firelerini azaltmak
için üretim hızı ne olmalıdır?
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Torna tezgahındaki iş
kazalarını
azaltmak
için
işçinin
pozisyonu nasıl olmalıdır?





Etkin süreyi arttırmak için
hazırlık
süresi
nasıl
azaltılabilir?

Saç plakadan parça kesim
şekli nasıl olmalıdır?
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Lazer saç kesim tezgahı

v. Daha iyi bir fiziksel çalışma ortamı geliştirmek:


İşçi yorgunluğunu azaltmak için sandalyenin yüksekliği, oturak ve sırtlık
ebatları ne olmalıdır?



Aydınlatma şartları nasıl olmalıdır?
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Ortamdaki
gazı
dışarıya atacak aspiratörün gücü ne
olmalıdır?

4.2. Metot Etüdü Stratejisi
Metot etüdü çalışmalarının temelinde süreç analizi yer alır. Aşağıdaki şekilde süreç
analizinin altı adımı görülmektedir. Süreç analizi, işin nasıl yapıldığı ve nasıl yeniden
tasarlanabileceğinin belgelenmesi ve ayrıntılı biçimde anlaşılmasıdır. Süreç analizi,
iyileşmeler için yeni fırsatların tanımlanmasıyla başlar ve gözden geçirilmiş sürecin
uygulanmasıyla sonra erer. Son adım, ilk adıma döner, böylece sürekli iyileşme için bir
çevrim yaratılmış olur.

72

Adım 1: Fırsatları Tanımla
Yöneticilerin ilk olarak üzerinde duracakları dört ana süreç vardır:
1.

Tedarikçi ilişkileri

2.

Yeni ürün/hizmet geliştirme

3.

Siparişin karşılanması

4.

Müşteri ilişkileri

Bu süreçlerin her biri ve onlarla birlikteki alt süreçleri değerlendirilir. Burada öneri
sistemi gibi gönüllü sistemlerde kullanılabilir.
Adım 2: Kapsamı Tanımla
Analiz edilen sürecin sınırlarını belirler. Tüm organizasyonu kapsayabilen, birçok
adımı ve birçok çalışanı içeren geniş bir süreç midir yada sadece bir kişinin işinin bir parçası
olan, daha daraltılmış birbirinin içine geçmiş bir alt süreç midir?
Adım 3: Süreci Belgele
Dokümantasyon, sürecin girdilerinin, tedarikçilerinin (iç ve dış), çıktılarının ve
müşterilerinin (iç ve dış) bir listesinin yapılmasını içerir. Dokümantasyonun sonraki kısmı, bu
ders kapsamında ele alınacak olan bir yada daha fazla diyagram, tablo ve çizelge kullanılarak
süreçte uygulanan farklı adımları anlamaktır. Süreç adımlara bölündüğünde, analizci, süreç
içerisindeki değişik adımlarda müşteri ilişki derece ve biçimlerini ve süreç uyuşmazlıklarını
not eder. Analizci aynı zamanda, müşterilere hangi adımların açık olduğunu ve sürecin bir
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departmandan diğerine nerede transfer edildiğini belirler.
Adım 4: Performansı Değerlendir
Bir süreci değerlendirmede, sürecin ne oranda iyileştirilebildiğini görebilmek için
uygun performans ölçütlerine sahip olmak önemlidir. Metrikler, süreç ve süreçteki adımlar
için performans ölçütleridir. Kalite, müşteri memnuniyeti, süre, maliyet, hata sayısı, hata
tipleri, güvenlik, çevresel etkiler, zamanında teslim, esneklik gibi farklı ölçütler
tanımlanabilir.
Metrikler tanımlandıktan sonra sürecin şu anki durumunun belirlenmesi için veri
toplanır.
Adım 5: Süreci Yeniden Tasarla
Sürecin dikkatli bir analizi, seçilen metriklerdeki performansı, gerçek ve istenen
performans arasındaki kopuklukları veya boşlukları ortaya çıkarmalıdır. Tasarım ekibi
analitik ve yaratıcı düşünce kullanarak iyileştirmeler için uzun bir liste hazırlar. Bu fikirler
sonra elenmeli ve analiz edilmelidir. Yeni dokümantasyon ile değiştirilmiş sürecin nasıl
çalışacağı ve değişik metrikler için beklenen performans netleştirilmelidir.
Adım 6: Değişiklikleri Uygula
Birçok süreç etkili bir biçimde yeniden tasarlanabilmiş ancak bu değişiklikler asla
hayata geçirilmemiştir. İnsanlar değişime karşı dirençte bulunur.

4.3.Metod Etüdü Uygulamasında İzlenecek Yol
Metot etüdü çalışması kendi başına bir süreçtir. Çeşitli adımlardan oluşur. Aşağıda
metot etüdünün uygulanması için takip edilecek adımlar anlatılmıştır.
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METOD ETÜDÜNDE İZLENECEK YOL
Üretim Metodlarını İyileştirmek
İçin

METOD ETÜDÜ
İncelenmesinde Ekonomik Yarar Olan İşi
(Diğer üretim faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran,
darboğaz yaratan ve uzun süre uygulanabilecek
işler)

SEÇ

Etüdün Hedeflerini ve Kapsamını

BELİRLE

Mevcut Metodu
doğrudan gözlem yoluyla

KAYDET
Tesis Yerleşimi İçin
Ana Hat İş Akış Şeması
Akış Şeması
Çoklu Faaliyet Şeması
Akış Diyagramı
İp Diyagramı
Diğer Modeller

İş İstasyonları İçin

İki El İş Akış Şeması
Eş Zamanlı Hareket Şeması
Çoklu Faaliyet Şeması
Cyclegraph
Chronocylegraph
Film Analizleri
Memotaion Foroğrafçılığı
Diğer Modeller
Mevcut Metodu Eleştirici Gözle

İNCELE
SORULAR
Amaç? Yer? Sıra?
Yöntem? Kişiler ?
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Yeni Yöntem İçin
ALTERNATİFLER GELİŞTİR
İŞLEMLER
. İşin tamamlanmasına katkısı olmayan
faaliyetler ortadan kaldırılacak
. Bazı faaliyetler;
.Birleştirilecek
.Yapılış sırası değiştirilecek
. Basitleştirilecek

En Pratik, En Ekonomik ve En Etkin

METODU GELİŞTİR

Yöntemi, Yerleşimi, Ekipmanı, Malzemeleri,
Kaliteyi, Talimatları ve Çalışma Koşullarını

TANIMLA VE STANDARTLAŞTIR
Metodu

UYGULAMAYA KOY

Uygulanan Metodun, İyileştirilmiş Metodla Aynı
Olup Olmadığını Düzenli Olarak Kontrol Ederek

SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLA

DAHA YÜKSEK
VERİMLİLİK
Şekil x: Metod Etüdünde İzlenecek Yol
Etüt Yapılacak İşin Seçimi
Etüt yapılacak işin seçimi ilk ve en önemli safhalardan biridir. Örneğin biraz önceki
örnekte, hamburger üretim işini seçerek, etüt yapılacak işe karar verilmiş oldu. Ancak bunun
yerine müşteriden para alma/ödeme işi, yada çöplerin atılması işi de seçilebilirdi. Önemli olan
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nokta, bir işletmede gerçekleştirilen çok sayıda faaliyet arasından hangilerinin etüt yapma
bağlamında daha önemli olup olmadıklarının belirlenmesi ve bir sıralama yapılmasıdır. Bu
aşamada aşağıdaki hususlar önemlidir:
Seçilen işin metot etüdü yapmaya değer olması gereklidir. Etüt sonrasında beklenen
gelir artışı yada maliyet azalışının, etüt yapmanın giderini karşılaması ve bunun ötesine
geçmesi gereklidir.
Belirli bir işin seçimi işçiler arasında huzursuzluğa yol açacak ise etüt çalışması
ertelenebilir.
İşçi-işveren ilişkilerinin iyi olmadığı departmanlarda da etüt çalışmalarına başlamak
uygun olamayabilir. Etüdçülerin, ellerinde kayıt cihazları/defterler ile not almaya başlamaları,
sorular sormaları huzursuzluğu arttırabilir.
Metot etüdü yapılacak iş belirlenirken sendikal süreçler de göz önünde tutulmalıdır.


İş seçiminde aşağıdaki hususlar göz önüne alınabilir:



Yüksek oranda direkt işçilik gerektiren işler



Talebi yüksek ve sürekli olan işler



Üretimde darboğaz oluşturan süreçler



Düşük ücretli ve ya aşırı fazla mesai gerektiren işler



Yorucu, sevilmeyen veya tehlikeli işler

Metot etüdü için dikkat edilmesi gereken noktaları içeren standartlaştırılmış bir
listenin olması çalışmanın başarısını arttırır. Böyle bir liste hem bazı önemli faktörlerin
gözden kaçmasını engellemekte, hem de değişik işlerin birbirleri ile kolayca
karşılaştırılmalarını sağlamaktadır. Bu liste işletmenin çalışma alanına bağlı olarak değişiklik
gösterebilecektir. Aşağıda genel nitelikli bir liste verilmiştir:
1.

Ürün/Hizmet veya iş nedir?

2.

Araştırma kim tarafından önerilmektedir?

3.

Önerinin nedeni nedir?

4.

Hangi sınırlar içinde araştırma yapılması önerilmektedir?

5.

İş hakkında ayrıntılı bilgiler:



Haftalık miktar/hacim nedir?



Bu miktar, toplam hacmin yüzde kaçını oluşturmaktadır?
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İşin ömrü nedir?



İşin başlangıcında kaç kişi çalışmaktadır? (Direkt, endirekt)



Farklı ücret dilimlerinde kaç kişi çalışmaktadır?



Her işçi için ayrı ayrı günlük çıktı miktarı nedir?



Günlük üretim miktarının boyutları ne durumdadır?



Ücret hangi esasa göre ödenmektedir?



En hızlı işçi ile en yavaş işçinin günlük üretim miktarları nedir?



Performans standartları en son ne zaman gözden geçirilmiştir?



İşin kazaya neden olabilecek özellikleri var mıdır?

6.

Malzeme aktarma faaliyetlerinde aksamalar var mıdır?

7.

Makine ve ekipman hakkında bilgiler:



Kullanılan makine ve ekipmanın yaklaşık maliyeti nedir?



O andaki makine kullanım indeksi nedir?

8.

Yerleşim düzeni hakkında bilgiler:



İş için kullanılmakta olan alan yeterli midir?



Ek çalışma alanına gerek duyulmakta mıdır?



Kullanılmakta olan alan küçültülebilir mi?

9.

Ürün hakkında bilgiler:



Haftalık üretim miktarı veya hacmi nedir?



Sık sık yeni düzenlemeleri gerektiren tasarım değişiklikleri yapılmakta mıdır?



Kalite standartları nelerdir?



Ürün ne zaman ve nasıl muayene edilmektedir?

10.
Metodun iyileştirilmesinde sağlanacak kazançlar ve verimlilik artışı hakkında
düşünceler nelerdir?


İş kapsamının azaltılması



Makinelerin daha iyi kullanımı
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İşgücünün daha iyi kullanımı

4.4.Pareto Analizi
Etüt yapılacak işin seçiminde kullanılabilecek tekniklerden biri de Pareto analizidir.
Vilfredo Pareto 1848 yılında doğmuş İtalyan bir bilim adamıdır. Bugün onun adı ile anılan
Pareto analizi bir grup içerisindeki az sayıda elemanın, o grup tarafından üretilen değerlerin
büyük bir kısmını ürettiği varsayımına dayanır. 80-20 kuralı olarak da adlandırılır. Örneğin
bir borsada işlem gören 100 adet firma var ise, bunların %20’ sinin, yani 20 adedinin, toplam
işlem hacminin %80’ ini oluşturduğu varsayımı buna örnektir. Üretim ortamında da örneğin
bir fabrikada üretimden kaynaklanabilecek 100 farklı tipte hata var ise ve bir yılda
gerçekleşen hatalı üretim miktarı 10.000 adet ise, 20 hata tipinin (%20), 8.000 adet hatalı
ürünün (%80) sebebi olduğu varsayımı Pareto ile açıklanır.
Bir fabrikanın deposundaki ürünlerin %20’ sinin, depodaki toplam parasal değerin
%80’ini oluşturduğu da Pareto ‘ya uygun bir varsayımdır.
Pareto analizi, metot etüdü ve iyileştirme yapılacak işlerin seçiminde kullanılabilir,
zira bu varsayım ile, olası çok sayıda işin küçük bir bölümünün (%20), ortaya çıkan durumun
%80’ inden sorumlu olacağı düşünülmektedir.
Örnek:
Kapı kilitleri imal eden bir işletmenin 2011 yılı başından bu yana çeşitli ürün
tiplerindeki toplam üretim miktarları tabloda verilmiştir. Buna göre firmada yeni işe başlayan
bir endüstri mühendisi olarak gerçekleştirmeyi planladığınız süreç iyileştirme çalışmaları için
bir yol haritası belirleyiniz.
Ürün Tipi
Silindir Kilit
Gömme Kilit
İç Kapı Kilitleri
Emniyet Kilidi
Çelik Kapı Kilidi
Tirajlı Kilit
Özel Kilitler
Aksesuarlar

Üretim Miktarı
80,000
35,000
1,500
8,000
24,000
12,000
700
1,000
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Pareto analizinin ilk adımı, incelenecek unsurların miktarlarının büyükten küçüğe
sıralanmasıdır:
Ürün Tipi
Silindir Kilit
Gömme Kilit
Çelik Kapı Kilidi
Tirajlı Kilit
Emniyet Kilidi
İç Kapı Kilitleri
Aksesuarlar
Özel Kilitler

Üretim Miktarı
80,000
35,000
24,000
12,000
8,000
1,500
1,000
700

Ardından toplam miktar hesaplanır:
Ürün Tipi
Silindir Kilit
Gömme Kilit
Çelik Kapı Kilidi
Tirajlı Kilit
Emniyet Kilidi
İç Kapı Kilitleri
Aksesuarlar
Özel Kilitler
TOPLAM=

Üretim Miktarı
80,000
35,000
24,000
12,000
8,000
1,500
1,000
700
162,200

Daha sonra, her bir ürünün toplam içerisindeki yüzdesi hesaplanır. Örneğin, silindir
kilidin adedi 80 bindir. Toplam adet ise 162.200 olduğuna göre silindirin, toplama oranı
silindir kilidin yüzde cinsinden miktarını verecektir (80000/162200=%49.3).
Ürün Tipi
Silindir Kilit
Gömme Kilit
Çelik Kapı Kilidi
Tirajlı Kilit
Emniyet Kilidi
İç Kapı Kilitleri
Aksesuarlar
Özel Kilitler
TOPLAM=

Üretim Miktarı
80,000
35,000
24,000
12,000
8,000
1,500
1,000
700
162,200

Yüzde
49.3%
21.6%
14.8%
7.4%
4.9%
0.9%
0.6%
0.4%

Yüzde değerler hesaplandıktan sonra, birinci satırdan başlanarak, her bir değer
kendisinden önceki değerler ile toplanır ve kümülatif yüzde değerleri elde edilir.

80

Ürün Tipi

Üretim Miktarı

Yüzde

Silindir Kilit
Gömme Kilit
Çelik Kapı Kilidi
Tirajlı Kilit
Emniyet Kilidi
İç Kapı Kilitleri
Aksesuarlar
Özel Kilitler
TOPLAM=

80,000
35,000
24,000
12,000
8,000
1,500
1,000
700
162,200

49.3%
21.6%
14.8%
7.4%
4.9%
0.9%
0.6%
0.4%

Kümülatif
Yüzde
49.3%
70.9%
85.7%
93.1%
98.0%
99.0%
99.6%
100.0%

80-20 kuralı gereği toplamın ilk %80’ini oluşturan kısım seçilir. Bunun için kümülatif
yüzde değeri %80’i tamamlayana kadar olan satırlar seçilir. Bizim örneğimizde bu ürünler
silindir kilit ve gömme kilittir. Dolayısıyla toplam 8 adet ürün tipi içerisindeki iki adedinin
toplam üretimin önemli bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Yapılacak metot etüdü ve
iyileştirme çalışmalarının bu iki ürün üzerinde yoğunlaşması, ortaya çıkacak faydanın da daha
büyük olmasını sağlayacaktır.
Örnek:
Bir seramik fabrikasında yer karolarından 100 adetlik bir örnek alınıyor ve bu
örneklerdeki kusur sayıları tablo haline getiriliyor. Hangi kusurların daha önemli olduğu ve
dolayısıyla üretimde hangi noktalarda iyileştirme çalışmalarına başlanması gerektiği
hususunda karara varmak için Pareto analizi yapılıyor.

Kusur Tipi
Çatlak
Kırık
Yanlış Desen
Sırlama
Marka
Çizik
Patlak
TOPLAM

Frekans
12
4
26
14
5
19
40
120
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Pareto analizi için öncelikle kusur tipleri, frekanslarına göre büyükten küçüğe
sıralanır:
Kusur Tipi
Patlak
Yanlış Desen
Çizik
Sırlama
Çatlak

Frekans
40
26
19
14
12

Marka
Kırık

5
4

Ardından her birinin yüzdesi hesaplanır:
Kusur Tipi
Patlak
Yanlış Desen
Çizik
Sırlama
Çatlak

Frekans
40
26
19
14
12

%
33.3
21.6
15.8
11.6
10

Marka
Kırık

5
4

4.1
3.33

Kümülatif yüzde değerlerine bakılarak önemli olan grup belirlenir:
Kusur Tipi

Frekans

%

Patlak
Yanlış Desen
Çizik
Sırlama
Çatlak

40
26
19
14
12

33.3
21.6
15.8
11.6
10

Kümülatif
%
33.3
55
70.8
82.5
92.5

Marka
Kırık

5
4

4.1
3.33

96.6
100

Örnek: Bir Restoran için Pareto Şeması
Bir yerel restoranın müdürü, onun yemeklerini yiyen az sayıdaki müşteri ile
ilgilenmektedir. Müşteri şikayetleri arttığından, müdür tartışılması gereken konuları bulmayı
ve çalışanlarının anlayacağı bir yolda bulguları sunmayı istemektedir.
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Çözüm:
Müdür haftalar boyunca müşterilerinin araştırmış ve aşağıdaki verileri toplamıştır:
Şikayet

Sıklık
(Frekans)

Kaba servisçi

12

Yavaş hizmet

42

Soğuk yemek

5

Sıkışık masalar

20

Atmosfer

10

Aşağıdaki diyagram toplanan veri için çizilmiş bir histogram grafiğidir.

Aşağıda ise söz konusu restoran için hazırlanmış Pareto diyagramı görülmektedir:
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Karar: Yönetici (ve tüm çalışanlar) için, şikâyetler düzeltildiği takdirde restoran
süreçlerindeki başarısızlık problemlerinin çoğunun kapsanmış olacağı açıktır. İlk önce ağır
servis, var olan personeli eğiterek, bir başka servisçi ekleyerek ve yiyecek hazırlama sürecini
iyileştirerek düzeltilecektir. Yemek yeme alanından bazı dekoratif eşyaları çıkarmak ve
masaları aralamak sıkışık masalarla ilgili problemi çözecektir. Pareto şeması eğer bu iki
problem düzeltilirse şikayetlerin hemen hemen %70’ inin çözüleceğini göstermektedir.

4.5.Balık Kılçığı Diyagramı
Etüt yapılacak işlerin seçiminde kullanılabilecek bir diğer teknik ise balık kılçığı
diyagramlarıdır. Görünüşünden dolayı “balık kılçığı diyagramı” veya 1950’ lerde bu aracı ilk
geliştiren kişi olan Tokyo Üniversitesi profesörlerinden Kaoru Ishikawa’nın adıyla “Ishikawa
diyagramı” olarak da adlandırılır. Aşağıdaki şekilde, çalışan şikayetlerine yönelik olarak
hazırlanmış bir balık kılçığı diyagramı görülmektedir (Kurt ve Dağdeviren, 2003).
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1

Hedef veya problem için genel sebeplerden (insan, malzeme, makine, metot, yönetim
ve çevre) yola çıkılarak en ufak detaya inilir ve sebebin ortaya çıkarılması için temel bilginin
ortaya konmasına olanak verilir. Bu analiz sonucunda probleme yol açabilecek bütün sebepler
bulunur ve daha sonra bu sebeplerin probleme etkisi incelenir. Sebep-sonuç analizi umulur ki
aynı zamanda çözüm için de ip uçları sağlasın.
Örnek: Uçak Kalkış Gecikmesi Analizi
Port Columbus Uluslararası Havalimanındaki Checker Board Hava Yolları işlem
yöneticisi uçak kalkış gecikmesi sayısında bir artış olduğunu fark etti.
Çözüm:
Problemin bütün olası nedenlerini analiz etmek için, yönetici, aşağıdaki şekilde
gösterilen bir neden sonuç siyagramı oluşturdu. Ana problem uçak kalkış gecikmesi,
diyagramın baş kısmıdır. Müdür, tüm çalışanlarıyla birlikte bütün olası nedenler için beyin
fırtınası yaptı ve hep birlikte birkaç ana kategori tanımladılar: donanım, personel, malzeme,
prosedürler ve yönetimin kontrolü dışındaki diğer faktörler. Her ana kategori için birkaç olası
neden tanımlandı.
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Karar:
Süreci iyi anlayan işlem yöneticisi, birçok uçuş gecikmesinin malzemelerden
kaynaklandığından şüphelendi. Sonuç olarak, yiyecek servisi, yakıt ve bagaj taşıma işlemleri
incelendi. Bagajların transferi için çekici sayısının yetersiz olduğu ve aktarmalı uçuşlarda
bagajları beklerken uçakların geciktiği ortaya çıktı.
Mevcut Metot ile İlgili Bilgilerin Toplanması
Metot etüdünün ikinci aşaması, seçilen iş ile ilgili metotların toplanmasıdır:

Mevcut işlemlerin tespiti: Akış diyagramı, süreç akış diyagramı, sağ el-sol el
diyagramı, işçi makine diyagramı gibi araçlar vasıtasıyla mevcut iş hakkında bilgi toplanır.


Mamulün özellikleri ile ilgili bilgiler toplanır: Malzeme, kapasite, toleranslar

vd.

Makineler hakkında bilgi toplanır: Tezgah kapasitesi, hızı, maliyeti, yedek
parça ve bakım özellikleri, ekonomik/fiziki ömrü

İşgücünün özellikleri hakkında bilgi toplanır: Cinsiyete göre dağılım, işçiişveren ilişkileri, ücret politikası vd.

İşyeri ortamı hakkında bilgi toplanır: Isıtma, havalandırma, aydınlatma,
gürültü gibi çevre faktörleri incelenir.
Metot etüdünün çaba gerektiren ve çıktığı yıllardan bu yana sürekli ilerleyen kısmı
bilgi toplama süreçleridir. Burada bazı özel diyagramlar vasıtasıyla kolay, hızlı ve doğru bir
biçimde yapılan iş kayıt altına alınmaya çalışılır. Bu aşamanın nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili
bilgiler ileriki bölümlerde aktarılacaktır.
Mevcut Metodun İncelenmesi
Uygulanmakta olan yönteme ait bütün bilgiler, doğrudan gözlem yoluyla kayıtlara
geçirilir. Herhangi bir konuda elde edilmiş verileri kayıtlara geçirmenin alışılmış şekli,
gözlem sonuçlarının yazıya dökülmesidir. Birkaç dakika süren basit bir işlemin bile tüm
ayrıntılarını yazmak belki de birkaç sayfa sürebilir. Dolayısıyla, bilgilerin yazıya dökülmesi
yerine şemalarla tanıtım tercih edilir. Şema ve diyagramlar,
i. Fabrika veya atölye çapında
ii. İş istasyonunda
kullanılabilecek olanlar olmak üzere 2 grupta toplanabilir. İş istasyonunun
iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilecek şemalar, Mikro hareket Etüdü kapsamında ele alınır.
Teknikler, yapısal (Tablo-3.1) ve kullanım yerine göre (Tablo-3.2) sınıflandırılabilir.
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Tablo-3.1: Yapısal Açıdan Metod Etüdü Teknikleri
. Ana hat iş akış şeması,
Faaliyet Sırasını Belirten Teknikler

. İş akış şeması
. Sağ-sol el iş akış şeması
. Çoklu faaliyet şeması,

Zaman Skalası Kullanan Teknikler

. Eş zamanlı hareket şeması,
. PMTS Şeması
. Akış diyagramı,

Hareketleri Gösteren Teknikler

. İp diyagramı,
. Birimler arası hareket şeması

Tablo-3.2: Kullanım Yerine Göre Metod Etüdü Teknikleri
. Ana hat iş akış şeması,
. İş akış şeması,
Fabrika ve atölye çapında uygulanabilecek
teknikler

. Akış diyagramı,
. Birimler arası hareket şeması,
. Çoklu faaliyet şeması,
.İki el iş akış şeması,

İş istasyonu çapında uygulanabilecek
teknikler

. Eş zamanlı hareket şeması,
. Çoklu faaliyet şeması,

Yeni Metodun Geliştirilmesi
Bir önceki aşamada ortaya çıkan öneriler üzerinde karar verilir. Yeni bir metot
geliştirilmiş olur. Bu metot sonucu ortaya çıkacak etki maliyet açısından analiz edilmeli ve
raporlanmalıdır.
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Yeni Metodun Uygulanması
Öneriler hayata geçirilir. Ancak bu noktada metot etüdü bitmiş değildir. Hiç bir sistem
mükemmel olmadığından dolayı bu yeni sistem de zaman içerisinde tekrar metot etüdüne tabi
tutulmalıdır.
Metot etüdünü temel aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir (Kurt ve
Dağdeviren, 2003):
1.

Projenin Seçilmesi:



Yeni tesis ve tesis genişletme



Yeni ürünler, yeni metotlar



Yüksek maliyetli/düşük karlı ürünler



Pazara giremeyecek ürünler



Üretim güçlükleri



Darboğaz operasyonlar/keşif araçları

2.

Verilerin Toplanması:



Üretim ihtiyaçlarının belirlenmesi



Mühendislik verilerinin elde edilmesi



İmalat ve maliyet verilerinin elde edilmesi



İş istasyonu ve araçların tanımı ve esnekliğinin belirlenmesi



İşlem süreç şemalarının oluşturulması



Her parça için iş akış şemalarının oluşturulması

3.

Verilerin Analiz Edilmesi:



İşlemlerin analiz edilmesi



Her detayın sorgulanması



Sorular: Neden, nerede, ne, kim, ne zaman, nasıl

4.

İdeal Metottun Geliştirilmesi:



İşçi-Makine süreç şemaları
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Matematiksel teknikler



Birleştirme, basitleştirme, ortadan kaldırma ve sırasını değiştirme


İş tasarımı prensipleri: Hareket ekonomisi, elle çalışma, iş istasyonu, malzeme,
araçlar, çalışma çevresi, güvenlik
5.

Metodun Uygulanması:



Karar verme araçlarının kullanılması



Yazılı ve sözlü sunumun hazırlanması



Yeniliklere karşı direnç



Metodun işçiye, denetçiye, yöneticiye kabul ettirilmesi



Metodun uygulamaya alınması

6.

İş Analizinin Geliştirilmesi:



İş analizi



İş tanımları



Değişik yetenekteki çalışanların uyumu

7.

Standart Zamanların Saptanması:



Zaman etüdü



İş Örneklemesi



Standart veri



Formüller



Önceden belirlenmiş zaman standartları

8.

İzleme



Veriler kaydedilmesi



Uygulamanın doğruluğunun takip edilmesi



Yeni metoda olan inancın devam etmesi



Önerilen metodun tekrar edilmesi
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4.6.Metot Etüdünden Kullanılan Faaliyetler ve Semboller
Metot etüdü çalışmalarında bir takım standart araçlar kullanılır. Bu araçlar, incelenen
iş ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınmasını kolaylaştırıcı niteliktedir. Bu araçlarda kullanılan
bazı ortak faaliyet ve semboller şunlardır:
İşlem: Bir mamulün fiziksel yada kimyasal özelliklerinin diğer bir mamulle
birleştirilerek yada ayrılarak değiştirilmesi; veya bir parçanın diğer bir işlem (muayene,
taşıma, depolama) için hazırlanmasıdır. Bilgi alışverişi, planlama veya hesaplama da işlemdir.
Taşıma: Parçanın yer değiştirmesidir. Ancak bir işlemin veya muayenenin gereği
olarak yapılan hareket taşıma değildir. Hava alanındaki insan hareketleri vb.
Muayene: İnceleme işlemidir.
Gecikme veya Geçici Depolama: İşin bekletilmesi. İşçilerin asansörü beklemesi gibi.
Olayların akışı sırasında oluşan gecikmeleri gösterir.
Sürekli Depolama: Üzerinde yapılacak işler biten ürünlerin depoya alınması, sürecin
sonlanması işlemidir.
Bu faaliyetler ile ilgili semboller ise şu şekildedir:
Faaliyet

Sembol

İşlem



Taşıma



Muayene

☐

Geçici Depolama

D

Sürekli Depolama
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İşlem

Yukarıdaki işaret
yandaki gibi
örnek işlemin
türünü belirtir.

Çivi çakma

Karıştırma

Delik delme, fatura
yazma, form oluşturma

Taşıma

El ile itilen araç ile
malzeme taşıma
Bu ok yanda
örneklerdeki gibi
taşıma işlerini
içerir

Konveyörle
malzeme taşıma

El ile yürüyerek, parça
malzeme, dosya vb.
taşıma

Depolama

Üçgen işareti
yandaki
örneklerdeki gibi
depolamayı
gösterir

Bitmiş parçaların
Ham malzemenin
stok alanındaki stoğu paletler üzerinde
stoklanması

Dokümanların koruma
amaçlı saklanması

Gecikme

Büyük D harfi ile
örneklerdeki
gecikme
nedenleri
belirtilir.

Asansör bekleme

Bir kutu içerisinde
tesviye-el işi için
bekleyen parça
grubu

İşlenmeyi, yazılmayı
bekleyen kağıtlar
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İnceleme

Kare işareti
yandaki
örneklerdeki gibi
muayeneyoklama
faaliyetlerini
içerir.

Nicelik ve nitelik
olarak malzemenin
kontrolü

Basılı kağıt, formların
Kazandaki buhar
incelenmesi, gözden
sıcaklığının ve
basıncının ölçülmesi geçirilmesi

Metot Etüdünde Kullanılan Semboller ve Açıklamaları (Barnes, R.N. Motion and time
study,)

4.7.Metot Etüdünde Kullanılan Şemalar
Daha önce de bahsedildiği gibi metot etüdü çalışmalarında bir takım standart şema ve
diyagramlar kullanılır. Bu ders kapsamında incelenecek metot etüdü araçları şunlardır:


Akış Diyagramı



İşlem Süreç Şeması



Süreç Akış Şeması



Akış Şeması



İp Diyagram



İnsan-Makine Şeması



Hizmet Planları
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Uygulamalar
Sürekli iyileşmenin, çok sayıda küçük iyileşmenin bir araya gelerek, kayda değer
faydalar getirdiği bilinir. Bir endüstrinin en altında bulunan bir işletme sürekli iyileşmeyle en
üste taşınabilir mi? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1)
Bir mal veya hizmet üretmek amacı ile uygulanan işlemler metot etüdü
açısından nasıl sınıflandırılır? Metot etüdünün bunlar üzerindeki etkisi nasıldır?
2)

Bir metot etüdü çalışmasının faaliyetlerini sınıflandırarak açıklayınız.

3)
Metod etüdünün uygulanabildiği belli başlı alanlar nelerdir? Her bir alandan,
dökümhaneden birer örnek veriniz.
4)
Metod etüdünün uygulanabildiği alanlardan biri malzeme, tezgah ve işgücü
kullanımında iyileştirme yapmaktır. Projede ele aldığınız iyileştirmeyi açıklayınız. Bu
iyileştirmenin sağladığı katkıyı gösteriniz.
5)
Alternatif yöntemler içinde en uygun (eniyi) yöntem, kritere (iyileştirme
amacına) bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan kriterlerden biri birim mamül maliyetidir. Diğer
kriterler neler olabilir? Her biri hangi tür üretim/hizmet sistemlerinde kullanılabilir?
6)
Metod etüdünde alternatifler geliştirmek için temel yaklaşımlar nelerdir? Bir
temel yaklaşım için, dökümhaneden bir örnek veriniz.
7)
İşlemleri birleştirmenin yarar ve sakıncalarını, bir örnek (staj yaptığınız
işletmeden) vererek açıklayınız.
8)
Sürekli iyileşmenin, çok sayıda küçük iyileşmenin bir araya gelerek, kayda
değer faydalar getirdiği bilinir. Bir endüstrinin en altında bulunan bir işletme sürekli
iyileşmeyle en üste taşınabilir mi? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Metot Etüdü kavramına giriş yapıldı.
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Bölüm Soruları
1)
Metot etüdü ile incelenen bir işin iş elemanları üzerinde aşağıdakilerden
hangisi uygulanmaz?
a)

Elimine etme

b)

Zorlaştırma

c)

Basitleştirme

d)

Birleştirme

e)

Yeniden düzenleme

2)

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri metot etüdünde öncelikli işlerdir?

i.

Darboğaz oluşturan işler

ii.

Talebi yüksek ve tekrarlı olan işler

iii.

Talebi düşük ve az tekrarlı olan işler

iv.

Firma yönetimi ile problemlerin yaşandığı departmanlardaki işler

b)

Yalnız I

c)

Yalnız II

d)

I ve II

e)

I ve III

f)

I, II ve IV

3)
Bir firmadaki süreçlerin parça parça ancak sürekli olarak iyileştirme çabasına
ne ad verilir?
a)

Poka-Yoke

b)

Reengineering

c)

Sistem analizi

d)

5S

e)

Kaizen
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4)

Aşağıdakilerden hangisi iş etüdünün temel aşamalarından değildir?

a)

Kaydedilen olayların incelenmesi

b)

İşin gerektirdiği standart sürenin bulunması

c)

Etüdü yapılacak işin seçimi

d)

Yeni yöntemin tanımlanması

e)

Organizasyon semasının incelenmesi

5)
Süreç analizi bir işin nasıl gerçekleştirildiğinin
tasarlanabileceğinin dokümantasyonu ve detaylı incelenmesidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

6)
işe yarar.

ve

nasıl

yeniden

Öneri sistemleri, hangi süreçlerde iyileştirme yapılabileceğine karar verirken

a)

Doğru

b)

Yanlış

7)

Bir süreç için belirlenen performans ölçütlerine metrik denir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

8)
Bir firmanın gelirlerinin %80’ inin müşterilerinin %20’sinden kaynaklandığı
yaklaşımına Pareto yaklaşımı denir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

9)
Balık kılçığı diyagramı tüm kategoriler arasında hangisinin daha önemli
olduğunu gösterir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

10)
Aşağıdaki tabloda bir üretim hattında meydana gelen hataların türleri ve bir
aylık gözlem sayıları verilmiştir. Buna göre yapılacak iyileştirme çalışmalarında hangi hata
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türlerinin üzerine gidilmesi gerektiği Pareto analizi ile incelendiğinde, en az önemli işler
hangileridir? (%80-15-5 ayrımını kullanınız).
Sebep

Gözlem Sayısı

Malzeme Eksikliği

125

Uç kırılması

15

Elektrik Arızası

26

Magazin Kilitlenmesi

32

Burgu Atlama
Çapak
Bobin Arızası

16
10
5

a)

Sadece bobin arızası

b)

Sadece çapak

c)

Sadece uç kırılması

d)

Bobin arızası ve çapak

e)

Bobin arızası, çapak ve uç kurulması

11)
Bir hastanede gerçekleştirilen altı sigma çalışmaları kapsamında karşılaşılan
sorunların analizi yapılmaktadır. Hastanedeki en büyük problemlerden biri hasta odalarının
yeni hastalar için hazırlanması sürecinde karşılaşılan gecikmelerdir. Odanın hazırlanmasının
150 dakikadan daha uzun sürdüğü durumlar için 1 hafta boyunca gözlem yapılmış; 195 hasta
için durum incelenmiştir. Gecikmenin sebebi ve kaç kez gözlendiği aşağıdaki tabloda yer
almaktadır. Veriler Pareto analizi ile incelendiğinde ilk olarak ele alınması gereken
problem/problemler hangileridir? (%80-20 ayrımını kullanınız.)
Sebep

Gözlem Sayısı

Personel İletişimi

83

Oda Temizliği

30

Hasta Takip Sistemi

33

Çamaşırhane
Hastalar
Aileler

4
3
3

Çağrı Cihazları

7
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a)

Personel iletişimi

b)

Personel iletişimi ve oda temizliği

c)

Personel iletişimi, oda temizliği ve hasta takip sistemi

d)

Personel iletişimi ve hasta takip sistemi

e)

Hiçbiri

12)
açıklayınız.

Kaizen ve re-engineering arasındaki farklı kısaca, aşağıdaki boş satırlarda

13)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin iyileştirme fırsatlarını belirleyebilmeleri
için odaklanmaları gereken temel süreçlerden biri değildir?
a)

Tedarikçi ilişkileri

b)

Yeni ürün/hizmet geliştirme

c)

Siparişin karşılanması

d)

Çalışanların eğitimi

e)

Müşteri ilişkileri

14)
Süreç analizinde sürecin dökümante edilmesi aşamasından hemen sonra gelen
aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Süreci tanımlama aşaması

b)

Performansı değerlendirme aşaması

c)

Süreci yeniden tasarlama aşaması

d)

Değişikliklerin uygulanması aşaması

e)

Fırsatların tanımlanması aşaması
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15)
Süreç analizinde sürecin performansının değerlendirilmesi aşamasından hemen
sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Süreci tanımlama aşaması

b)

Performansı değerlendirme aşaması

c)

Süreci yeniden tasarlama aşaması

d)

Değişikliklerin uygulanması aşaması

e)

Fırsatların tanımlanması aşaması

16)
Ortalama tepki süresi, tamir süresi, kusurlu oranı gibi ölçütlere verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Benchmarklar

b)

Metrikler

c)

Hedefler

d)

Taktikler

e)

Verimlilik Oranları

22)
Bir mal veya hizmet üretmek amacı ile uygulanan işlemler metot etüdü
açısından nasıl sınıflandırılır? Metot etüdünün bunlar üzerindeki etkisi nasıldır?
23)

Bir metot etüdü çalışmasının faaliyetlerini sınıflandırarak açıklayınız.

24)

Metot etüdünün uygulanabildiği belli başlı alanlar nelerdir?

25)
Alternatif yöntemler içinde en uygun yöntem, kritere (iyileştirme amacına)
bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan kriterlerden biri birim mamul maliyetidir. Diğer kriterler
neler olabilir? Her biri hangi tür üretim/hizmet sistemlerinde kullanılabilir?
26)
Metot etüdünde alternatifler geliştirmek için temel yaklaşımlar nelerdir? Bir
temel yaklaşım için, dökümhaneden bir örnek veriniz.
27)
İşlemleri birleştirmenin yarar ve sakıncalarını, bir örnek (staj yaptığınız
işletmeden) vererek açıklayınız.
28)
Sürekli iyileşmenin, çok sayıda küçük iyileşmenin bir araya gelerek, kayda
değer faydalar getirdiği bilinir. Bir endüstrinin en altında bulunan bir işletme sürekli
iyileşmeyle en üste taşınabilir mi? Açıklayınız.
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29)
Bir iş ya da departman, iş etüdü çalışmaları için öncelikli önem seviyesinde
belirlenmiş olsa dahi hangi durumlarda bu iş ya da departmanda iş etüdü çalışmaları
ertelenebilir?

Cevaplar:
1)b, 2)c, 3)e, 4)e, 5)a, 6)a, 7)a, 8)a, 9)b, 10)d, 11)d, 12), 13)d, 14)b, 15)c, 16)b
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5. METOT ETÜDÜNDE KULLANILAN DİYAGRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Akış Diyagramı
5.2. İşlem Süreç Şeması (Montaj Şeması)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Metot etüdü çalışmaları sırasında hangi araçlardan faydalanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Diyagramlar

Kazanım
Metot etüdünde sıklıkla
kullanılan diyagramların
kullanımı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Metot Etüdü



İş Akış Çizelgesi



Süreç Akış Şeması
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Giriş
Bu bölümde önceki hafta başlanan metot etüdü uygulamalarının anlatımına devam
edilecek, çeşitli metot etüdü diyagramları hakkında bilgi verilecektir.
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5.1. Akış Diyagramı
Örnek:
Kitap Ve CD'leri satmada uzmanlaşmış perakende satış zincirinde aşağıdaki telefonla
sipariş işlemi için bir akış şeması oluşturunuz.
İlk olarak, otomasyona geçmiş sistem müşterileri karşılar ve onların ses tonuna duyarlı
ya da çevirmeli telefonların olup olmadığını tespit eder. Müşteriler, eğer ses tonuna duyarlı
telefona sahiplerse 1'i seçerler, aksi takdirde başvurularına cevap almak için ilk mevcut
hizmet temsilcisini beklerler. Eğer müşteriler ses tonuna duyarlı telefona sahiplerse,
telefondaki seçenekleri seçerek başvurularını tamamlarlar. Önce sistem, müşterilerin mevcut
hesabı olup olmadığını görmek için kontrol eder. Mevcut hesapları varsa, müşteriler 1'i seçer
ya da yeni bir hesap açmak isterlerse 2'yi seçerler. Müşteriler 2'yi seçerlerse, yeni bir hesap
açmak için hizmet temsilcisini beklerler.
Daha sonra, müşteriler, sipariş Verme, siparişi iptal etme veya sorunlar ve/veya
şikâyetler için müşteri temsilcisiyle görüşme seçeneklerini seçerler. Eğer müşteriler sipariş
vermeyi seçerlerse, o zaman kitap ya da müzik CD'si olarak sipariş tipini belirlerler Ve kitap
ve müzik CD'leri için uzmanlaşmış müşteri temsilcisi siparişle ilgili ayrıntıları almak için
telefonu açar.
Eğer müşteriler siparişi iptal etmeyi seçerlerse, 0 zaman otomatik cevabı beklerler.
Telefon aracılığıyla sipariş kodunu girerek, müşteriler siparişi iptal edebilirler. Otomatik
sistem sipariş edilmiş ürünün adını söyler ve müşterinin onayını ister. Eğer müşteri sipariş
iptalini onaylarsa, o zaman sistem siparişi iptal eder; aksi takdirde sistem müşteriden tekrar
sipariş kodunu girmesini ister. Talebe cevap verdikten sonra sistem müşterinin başka bir
arzusu olup olmadığını sorar; yoksa işlem sona erer.
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Çözüm:

5.2. İşlem Süreç Şeması (Montaj Şeması)
Kullanılan en temel şemalardan biridir. Yalnızca işlem, muayene ve süreleri gösterilir.
İşin kim tarafından ve nerede yapıldığı gösterilmez. Amaç, işlemlerin incelenmesi, elimine
edilmesi, iyileştirilmesi için bir ortam oluşturmaktır.
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Bu şemaya montaj şeması da denir.
İşlem süreç şemalarında dikey çizgiler iş akışını gösterir. Yatay hatlar
malzemeleri/parçaları gösterir. Aşağıdaki şekilde, peynirli tost hazırlanması sürecinin işlem
süreç şeması örnek olarak gösterilmiştir.

İşlem Süreç Şeması
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İşlem süreç şeması hazırlandıktan sonra, analistin aşağıdaki soruları sorarak, süreci
incelemesi gerekir:


Bu faaliyetin amacı nedir?



Bu faaliyet ne için gereklidir?



Bu faaliyet en iyi şekilde nasıl yapılabilir ve bu neden en iyi metottur?



Bu faaliyet en düşük maliyet ile nerede yapılabilir?

Örnek:

Bir boru kelepçesinin imalat süreci incelenmiştir. Boru kelepçesi üç
küçük parçadan oluşan bir montaj parçasıdır (20 mm.‘lik altıgen malzeme,
Döküm gövde ve 9 mm.’ lik yuvarlak malzeme). Her bir parçanın imalat
süreci aşağıdaki gibidir. Parantez içerisindeki sayılar, ilgili işlemin süresini
(dk.) göstermektedir.

20 mm Altıgen Malzeme

Döküm Gövde

9 mm Yuvarlak Malzeme

Bir ucu tornada yuvarlak yapma
(0.30)

Döküm parçayı kontrol etme
(0.10)

Verilen boyda kesme (0.1)

Delik delme (0.70)

Delikleri ve alın yuvalarını açma
(0.55)

Bir uca diş açma (0.25)

Kılavuz çekme (0.25)

Alın yuvalarını kontrol etme
(0.10)

Bir uca diş açma (0.25)

Somun ayırma (0.05)

Delikleri kontrol etme (0.10)

Bükerek şekil verme (0.20)

Somun kontrolü (0.20)

Çap açma (0.60)

Dişleri kontrol etme (0.05)

Alın yuvalarının çapını kontrol
etme (0.10)

Merkez uzaklığını kontrol etme
(0.1)

Tüm bu işlemler bittikten sonra döküm parça, yuvarlak parçaya monte edilmekte
(0.05), sonrasında somunlar ana parçaya monte edilmektedir (0.05). Son olarak kelepçe
boyanır (0.45) ve askıya alınır (0.15).
Söz konusu imalat için çizilen işlem süreç şeması aşağıda görülmektedir:
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ANA HAT İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÜRÜN
METOD
HAZIRLAYAN
TARİH

ÖZET

..... KELEPÇE İMALAT A.Ş.
: Boru Kelepçesi
: Mevcut / Önerilen
:
:

20 mm Altıgen Malzeme

Döküm Gövde

Süre
3,95 dk
0,75 dk
4,70 dk

Adet
14
7
21

İŞLEM
KONTROL
TOPLAM

9 mm Yuvarlak Malzeme

8

Bir ucu tornada yuvarlak
yapma (0,30 dk)

3

Döküm parçayı kontrol
etme (0,01 dk)

1

Verilen boyda kesma
(0,10 dk)

9

Delik Delme (0,70 dk)

5

Delik ve alın yuvalarını
Açma (0,55 dk)

2

Bir uca diş açma (0,25 dk)

10

Klavuz çekme (0,25 dk)

4

Alın yuvalarını kontrol
etme
(0,10 dk)

3

Diğer uca diş açma
(0,25 dk)

11

Somun ayırma (0,05 dk)

5

Delikleri kontrol etme
(0,10 dk)

4

Bükerek şekil verme
(0,20 dk)

7

Somun kontrolu (0,20 dk)

6

Çap açma (0,60 dk)

1

Dişleri kontrol etme
(0,05 dk)

6

Alın yuvalarının çapını
kontrol etme (0,10 dk)

2

Merkez uzaklığını kontrol
etme (0,10 dk)

7

Döküm parçayı U parçaya
monte etme (0,05 dk)

12

Somunları ana parçaya
monte etme (0,05 dk)

13

Kelepçeyi boyama
(0,45 dk)

14

Askıya alma (0,15 dk)

Şekil-3.5. Boru Kelepçesi Ana Hat İş Akış Şeması (Pamir, 1984)
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Uygulamalar
1)
Bir kitaplıktan ödünç kitap alma ve kitap iadesi işlemlerini inceleyiniz.
Topladığınız bilgileri uygun şemalar yardımı ile inceledikten sonra sistemde iyileştirme
önerileri yapınız.
2)

Akış diyagramı metod iyileştirmelerinde nasıl fayda sağlamaktadır?

3)
Ana hat iş akış şeması ile iş akış şeması arasındaki farkları belirtiniz. Her biri
hangi tür iyileştirmeler için kullanılabilir?
4)

Bir ana hat iş akış şemasında

6

2

5)
6)
şeklinde yer almaktadır. Kontrolün nasıl yapıldığını, varsayımlarda bulunarak,
yorumlayınız.
7)
Staj yaptığınız işletmeden bir metod etüdü iyileştirmesi veriniz. Bu
iyileştirmelerin birim mamül maliyetinde yapacağı farklılaşmayı gösteriniz.
8)
açıklayınız.

Ford’un nakil bantları yardımıyla akış hattında üretimi geliştirmesinin önemini

9)
Bir işletmede yapılan çekimlerde yer alan ve rulodan saçı çekerek
şekillendirme ve göbek delme yapan otomatik hidrolik presi dikkate alınız. Klasik tezgahlar
yerine bu tezgahın kullanılması ile sağlanan süre yönüyle faydayı, tahmini (uygun) süre
değerleri vererek gösteriniz.
10)
Bir parçanın hidrolik preste otomatik ve manuel şekillendirmesini (kova
dibinin şekillendirilmesi gibi) dikkate alınız. Her birinin fayda ve sakıncalarını açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) 1970'de kurulan ABC, 28 ülkedeki merkezleriyle dünyanın en büyük sigorta
şirketlerinden biridir. Aşağıda verilen tanıma göre, 1970'te olduğu gibi yeni poliçe oluşturma
sürecinin akış şemasını oluşturunuz: Yeni bir poliçe oluşturmak isteyen bireysel müşteriler,
ABC'nin 70 şubesinden birine gelir veya bir aracıyla bağlantı kurardı. Bunun ardından, bir
başvuru formu doldurur ve bazen, bu forma bir çek iliştirirdi. Şube, başvuru formunu şirket
postası ile Londra'daki XYZ birimine iletirdi. Buna ek olarak, bir müşteri başvuru formunu
evde de doldurabilir ve başvuruyu Londra'daki işleme transfer eden, ABC merkezlerinden
herhangi birine doğrudan gönderebilirdi. Alındıktan sonra, XYZ başvurunun çeşitli
kısımlarını ayırır, tarar ve dijital ortama aktarırdı. Daha sonra, elektronik görsel bir sunucudan
tekrar alınır ve bir ortağın masaüstü müşteri bilgisayarına teslim edilirdi. Formdaki bilgilerin
uygun veri tabanına girilmesinden bu ortak sorumluydu. Başvuruda sunulan bilgi
tamamlandıysa, bir doğrulama bildirimi otomatik olarak yazdırılır ve müşteriye gönderilirdi.
Eğer bilgi tamamlanmadıysa, müşterilerle telefon üzerinden görüşmek konusunda eğitimli
başka bir ortak, ek bilgiyi almak için müşteriyi arardı. Müşteri, aldığı doğrulama bildiriminde
yanlış bir şey olduğunu fark ederse, ücretsiz bir bilgi numarasını arayabilir veya bir yazıyla
sorunu tanımlayabilirdi. Müşteri Problem Çözme birimi, bu noktada ortaya çıkan sorunlarla
ilgiliydi. Müşteriye, güncelleştirilmiş bir doğrulama bildirimi iletilirdi. Eğer bilgi doğruysa,
başvuru işlemi tamamlanırdı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Metot Etüdünda kullanılan diyagramlar incelendi.
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6. METOT ETÜDÜNDE KULLANILAN DİYAGRAMLAR (DEVAM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Süreç Akış Şeması
6.2. İnsan Makine Şeması (Çoklu Faaliyet Şeması)
6.3. Akış Şemaları
6.4. Hizmet Planları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Metot etüdü çalışmaları sırasında hangi araçlardan faydalanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Diyagramlar

Kazanım
Metot etüdünde sıklıkla
kullanılan diyagramların
kullanımı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Metot Etüdü



İş Akış Çizelgesi



Süreç Akış Şeması
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Giriş
Bu bölümde metot etüdünde sıkça kullanılan bazı şemalar hakkında bilgi verilmiştir.
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6.1.Süreç Akış Şeması
Süreç akış şeması, bütün işlemlerin, muayenelerin, taşımaların, depolamaların ve
gecikmelerin sıralı şekilde grafik bir gösterimi olup, analiz için önemli olduğu düşünülen
kullanılan zaman ve taşınan mesafe gibi bilgileri de içerir.
Aşağıdaki şekilde örnek bir süreç akış şeması görülmektedir (Doğruer, 2008).

Metal Şerit Kesimi işi için iş akış şeması.
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Aşağıda ise bir imalat işlemi için iş akış şeması görülmektedir.
İŞ AKIŞ ŞEMASI

ETKİNLİK

MEVCUT

ÖNERİLEN

TASARRUF

KONU: Buata-Gress
Dingil yatak kutusu
imalatıYeni Süreç
İŞ: Süreç Etüdü

İŞLEM

18

13

5

TAŞIMA

15

12

3

GECİKME

11

2

9

YÖNTEM

KONTROL

1

1

-

YER: Buata-Gress
Atel.
HAZIRLAYAN:

DEPOLAMA

2

2

1

UZAKLIK

2015

14782

TANIM

Mik Uzun Zmn

Mağaza Stokları
Döküm Fab. Taşıma
Döküm
Tesviye
Isıl İşlemlere Taşıma
Fırında Bekleme
Normalize Tavı
Taşıma İçin Bekleme
Kumlamaya Taşıma
Kumlama
Boyama
B-Gr.Atel.’ne
Markalama
Dik Tornaya
Dik Tornalama(Kaba
Dik
Planyaya
Talaş)
Dil Planyada İşlem
Dik Frezeye
Dik Frezede İşlem
Yat.ve Dik K. Frezeye
Y.ve Dik K.Frezede
Kaynağa
İşlem
Delik Delme(Radyal
matkap)
Delik Delme İşlemi
Dik TornayaSonTemizlemeTaşlamaya
Kontrola
Taşlama
Depolama
Toplam

300

AÇIKLAMALAR

Elektrokar ile
840
90

170

Elektrokar ile
150
60

750

Elektrokar ile
60
25

190

Elektrokar ile
100
Vinç İle

5
150

Konsol Vinç İle

5
150

Konsol Vinç İle

5
150

Konsol Vinç İle

8
450
15

T.Vinci ile
T.Vinci ile
150

25
180

T.Vinci ile
Elektrokar ile

2375
43sa.

Metal Sanayinde Bir Uygulama İçin Anahat İş Akış Şeması Örneği
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Örnek
Bir işletmede stok sayım işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir: Sayımı yapacak işçi
önce depo alanına yürümekte, ardından sayımı yapılacak parçayı arayıp bulmakta, parçanın
stok numarasına bakıp, doğrulama yapmakta ve stoktaki miktarını saymaktadır. Ardından
bulunan değeri bilgisayara girip, parçanın durum kartını güncellemektedir. Bilgisayarın
analizi için bekledikten sonra bilgisayarın hesapladığı güvenlik stoku miktarı ile ürün
barkodundaki değeri karşılaştırmakta, bilgisayar çıktısını ofise göndermekte, ofiste onay için
bekledikten sonra kayıtların doğruluğunu tekrar kontrol edip, bilgisayar çıktısını
dosyalamaktadır. Ardından ofise dönerek stok kayıt disklerini dosyalar.
Bu süreç için süreç akış (iş akış) şeması şu şekilde hazırlanır:
İŞ AKIM ŞEMASI
ŞEMA NO: 00001
NO: 1

SAYFA

KONU: Stok Sayımı

İŞ:
YÖNTEM:
YER:

ÖZET
ETKİNLİK

ÖNERİ
LEN

MEVCUT

İŞLEM
TAŞIMA
GECİKME
YOKLAMA
DEPOLAMA

İŞÇİ(LER):

UZAKLIK (m)

220

KART NO:

ZAMAN (adam-saat)

8.45 – 13.35

ÇİZEN:
ONAYLAYAN:

TANIM
Depo Alanına Yürü

ARTIR
IM

MALİYET
İşçilik
Malzeme
TOPLAM
Uzak
Mikt
lık
ar
(m)
110

Zaman
(dk)

SIMGE


1.25



D

☐

AÇIKLAMALAR


X

Parçayı Bul

0.30

Stok Numarasına bak ve
doğrula

0.10

Stoktaki miktarı say

0.10-5

X

Bulunan değeri bilgisayara
gir

0.25

X

X
X
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Durum kartını güncelleştir

0.40

Bilgisayar analizini bekle

1.25

Güvenlik stoku
barkodlarını kontrol et

0.70

Bilgisayar çıktısını ofise
gönder

0.10

Ofisin onayını bekle

1.50

Kayıtların doğruluğunu
kontrol et

0.30

Bilgisayar çıktısını dosyala

0.50

Ofise dön

110

Stok kayıt diskini dosyala
TOPLAM

X
X
X
X
X
X

1.25
0.45

220

X

X
X

8.45 –
13.35

Örnek:
Bir üretim yöneticisi yeni bir döküm sürecinin faaliyet sürelerine ilişkin aşağıdaki
tabloda gösterilen tahminleri oluşturmuştur. Faaliyetleri bir süreç-akış şeması üzerinde
gösteriniz.

Sıra No

İşlem

Süre

1

Döküm işleminin gerçekleşmesi

12 dk.

2

Dökümün muayenesi

2 dk.

3

Damperli kamyonun beklemesi

13 dk.

4

Depoya nakil

4 dk.

5

Depolama – Sevkiyat için bekleme

3 gün

Detayları verilen sürecin süreç akış şeması aşağıda görülmektedir. Bu örneğin
çözümünde şemanın diğer kısımlarına yer verilmemiş, yalnızca faaliyetlerin nasıl
gösterileceği belirtilmiştir.
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Uzaklık
(m)

Zaman
(dk)



Döküm
işleminin
gerçekleşmesi

12

X

Dökümün
muayenesi

2

Damperli
kamyonun
beklemesi

13

Depoya nakil

4

Depolama –
Sevkiyat için
bekleme

3 gün

Tanım

Miktar

☐



D



Açıklamalar

X

X

X

X

6.2. İnsan Makine Şeması (Çoklu Faaliyet Şeması)
Çoklu Faaliyet Şeması (İnsan-Makina Şeması), birbiri ile ilişkili olarak faaliyet
gösteren unsurların (gruplar halinde çalışan işçiler, bir kaç makinayı yöneten bir işçi gibi)
faaliyetlerini inceleyerek işgücü verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılır.
Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin otomatik veya yarı otomatik olması
sebebiyle işçiler toplam çalışma süresinin belirli bir bölümünde boş durumdadırlar.
Kullanılmayan bu zamanın değerlendirilebilmesi için insan-makine şemalarından faydalanılır.
Faaliyetler, aynı zaman eksenine göre, yan yana kaydedilerek, her birinin boş kalma
(verimsiz) süreleri görülebilir. Faaliyetlerin
sırası değiştirilerek, boş kalma süresini
azaltacak bir yöntem bulunmaya çalışılır.
Temel yaklaşım, tezgahın işçiye ihtiyaç
göstermeden çalışması esnasında (otomatik
işlem), işçiye, diğer tezgahda bizzat kendisinin
yapacağı faaliyetleri yüklemektir. Bu özellik
nedeniyle, otomatik çalışan makinalarda
(CNC vb) yapılan işlemlerde uygulanabilir.
Örnek:
Fotoğraflı kimlik kartları basan bir firmada bu iş için insan makine şeması çizilecektir.
Bir operatör kişi bilgilerini kartın üzerine girdikten sonra, kartı fotoğraf makinesine yerleştirir.
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Müşterinin fotoğrafını çeker ve makine kimlik kartını işler. Bu süreç için hazırlanan insanmakine şeması aşağıda görülmektedir:
OPERATÖR

SÜRE (dk)

BASKI MAKİNESİ

Müşteri bilgisini karta yaz

2.6

BOŞTA

Kartı makineye yerleştir

0.4

Kartı al

Müşteriyi fotoğraf çekimi için
hazırla

1.0

BOŞTA

Fotoğrafı çek

0.6

Fotoğrafı işlemeye başla

BOŞTA

3.4

Fotoğraf/Kart işlenir

Kartı kontrol et ve kenarlarını
kes

1.2

BOŞTA

Durumu özeti ise şu şekildedir:
Operatör

Baskı Makinesi

Çalışıyor

%63

%52

Boşta

%37

%48

İnsan makine diyagramları ölçekli çizilir, analist zamanın belirli bir birimi için bir
aralık belirler ve gerçek zamanlar bu aralık referans alınarak işaretlenir. Sol taraf işlemleri ve
işçinin zamanını gösterirken, sağ taraf makinelerin çalışma ve duruş zamanlarını gösterir. Dik
çizilen düz çizgi işçinin çalışma zamanını temsil eder. Çalışma zamanı içindeki aralık işçinin
boş zamanını gösterir. Makine kolonları altındaki kesikli çizgiler yüklenen yada boşaltılan
makine zamanını gösterir.
Örnek-3.3. Şekil-3.9'da tornalama işlemi için çoklu faaliyet şeması verilmiştir.
Şemadan, parçanın 12 dakikada üretildiği, bu sürenin 5 dakikasında işçinin boş (%41.67) ve 3
dakikasında makinanın boş (%25) olduğu görülmektedir.
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ZAMAN

İŞÇİ

MAKİNA

1

Parça Taşıma

Boş

Parça Bağlama

Parça Bağlanma

Boş

Parçanın İşlenmesi

Parçanın Sökümü

Parçanın Sökülmesi

Parçayı Götürme

Boş

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tornalama İşlemi İçin Mevcut Çoklu Faaliyet Şeması
Bir iyileştirme çalışması ile boş kalma süreleri yok edilebilir veya azaltılabilir ise,
üretim süresi 12 dakikadan daha az olacağından, verimlilik artışı ve işçilik maliyetinde
azalma sağlanmış olur. İşçinin boş beklemesi süresinde (3.-8. dakikalar) aynı tip başka bir
makina ile ilgilenmesi işçinin boş kalma süresini azaltır.
Şekil-3.10'da, bu öneri doğrultusunda geliştirilmiş yeni bir çoklu faaliyet şeması
verilmiştir. Geliştirilmiş yöntemde, işin süresi 14 dakikaya çıkmakta, ancak bu süre içinde 2
adet mamül üretilmektedir.
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ZAMAN

İŞÇİ

MAKİNA 1

MAKİNA 2

1

Parça Taşıma (1)

Boş

Parçanın İşlenmesi

Parça Bağlama (1)

Parça Bağlanma

Boş

2
3
4
5

Parçanın Sökümü (2)
Parçanın İşlenmesi

6
7

Parçayı Götürme (2)

8

Parça Taşıma (2)

Boş

Boş

9
10

Parçanın Sökülmesi

Parça Bağlama (2)

Parça Bağlanma

11
12

Parçanın Sökümü (1)

Parçanın Sökülmesi
Parçanın İşlenmesi

13
14

Parçayı Götürme (1)

Boş

Tornalama İşlemi İçin Geliştirilmiş Çoklu Faaliyet Şeması
Sonuçta, ilave bir makina ve yeni bir düzenleme ile işlem süresi 12 dakikadan 7
dakikaya düşürülmüş olduğundan, hem üretim hızı yükselecek hem de birim mamül maliyeti
içindeki işgücü maliyeti %42 azalacaktır.
Örnek Olay: Torna İşlemi
Bir torna tezgahında yapılan iş şu şekildedir: İşçi parçayı makineye taşır (1 dk.),
ardından parçayı makineye bağlar (2 dk.), makine çalışır ve parçayı işler (5 dk.), işçi parçayı
söker (2 dk.), işçi parçayı depoya götürür (2 dk.). Bu işlem için işçi-makine diyagramı
çizerek, doluluk oranlarını raporlayınız.
Yukarıdaki örnekte verimliliği arttıracak bir öneri yapınız ve yeni durum için işçimakine diyagramını çiziniz.
Örnek:
Bir işçi ve onun çalıştırdığı iki makineden oluşan bir döküm atölyesinde, işçi çalıştığı
birinci makineyi (önceki döküm işinin bitmesinden hemen sonra) basınçlı hava ile
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temizledikten (50 sn.) sonra Kalıphane’ye gidip, yeni döküm parçayı alarak çalıştığı
makineye geri dönmektedir. Kalıphane’den döküm parçasını alıp geri dönmesi toplam 1 dk.
sürmektedir. Ardından makineye döküm parçayı yerleştirmekte (1,5 dk.) ve makineyi
çalıştırarak otomatiğe bağlamaktadır. Makine işlemi otomatik olarak yapmakta ve işlenen
parçayı otomatik olarak diğer departmana aktarmaktadır. Makinenin işi 8 dk. sürmektedir. Bu
sırada işçi ikinci makineye giderek aynı işlemleri tekrar etmektedir. İşçi bu işlemleri bir
döngü halinde sürekli tekrarlamaktadır. Bu süreci gösteren bir diyagram çiziniz. Her bir
makinenin ve işçinin zaman kullanımını raporlayınız. Dikkat: Zaman kullanımlarını
raporlarken 200. saniyeden sonrasını göz önüne alınız.

6.3.Akış Şemaları
Ölçekli olarak çizilen ve işçilerin hareketini, işlerin yerlerini gösteren şemalardır.
Mevcut ile iyileştirmenin karşılaştırılmasında da kullanılır.

Paketleme

Son Kontrol

Işıl işlem

(final İnspect)

(H/T)

Kaplama

Temizlik

Üç eksenli
işlem merkezi
(3 axis)

Torna 1

Torna 2

R1
DBR 1

DBR 2

R1: Malzeme giriş ambarı
DBR1-DBR2: Tesviye işlemi
Şekil- 6 İş akış diyagramı örneği (Ölçek 1:20)

6.4.Hizmet Planları
Hizmet planı, hangi adımın daha yüksek müşteri ile ilişki içerisinde olduğunu
gösteren, gerçekte bir hizmet sürecinin özel akış şemasıdır. Aşağıda bir sipariş karşılama
sürecinin
akış
şeması
görülmektedir.
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Uygulamalar

İnsan-makina şeması hangi amaçla hazırlanmaktadır? İyileştirme için temel
ilkeler nelerdir?

Bir işlem, bir işçi tarafından bir makinada yapılmaktadır. İşgücü verimliliğinin
arttırılması amacıyla, bu işçinin 2 makinayı yürütmesi araştırılmaktadır. İşlemin iş
elemanlarının süreleri;
1.iş elemanı : Tezgahın yüklenmesi 3.75 dk (işçi ve makina dolu)
2.iş elemanı : İşlem : 5.5 dk (makina dolu, işçi boş)
3.iş elemanı : Tezgahın boşaltılması : 2,5 dk (işçi ve makina dolu)
olarak verildiğine göre, verimliliği arttıracak insan-makine şeması geliştiriniz.

1

Uygulama Soruları

EKG işlemi için, hemşire butona basarak hastayı çağırır. Hasta EKG odasına
gelir, evraklarını hemşireye verir. Hemşire giriş işlemlerini yaparken (0.5 dk) hasta da
soyunur. EKG çekimi sonrasında hasta giyinirken hemşire de grafiği düzenler (0.5 dk).
Hastanın soyunma süresi 1.3 dk, EGK çekimi 1.9 dk ve giyinme 1.1 dk.dır. İşgücü
verimliliğini arttıracak ve uygulanabilir insan-makine şeması geliştiriniz.


Bir elektrikli ısıtıcı montajı şekil x’de gösterilen parçalardan oluşur. Bunlar;

Gövde
Mesnet
İzolatör
Anahtar
İç Bağlantı
Kablo
Rezistans
Porselen Çubuk
Bakır Başlıklar
Stok Plakası
Plastik Başlıklar
Koruyucu Perde
olarak listelenmiştir. 2. ve 3.; 7. Ve 8. Parçalar altmontaja giren parçalardır. Ayrıca 7.,
8. Ve 9. Parçalar da bir altmontaj grubunu oluşturmaktadırlar. Isıtıcı elemanın monte
edilmesinden sonra (yani 7,8 ve 9’dan sonra) bir muayene işlemi yerine getirilmekte ve
montajın tamamlanmasından sonra, son bir muayene daha gerçekleştirilmektedir. Bu iş için
montaj şemasını çiziniz.

2

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Metot Etüdünda kullanılan diyagramlar incelendi.

3

Bölüm Soruları
1)
Bir süreç akış şeması, bir işin adımlarının yada bir dizi işin genel üretim
sürecinde nasıl artarda sıralandığını analiz etmek için kullanılır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
Bir işçi ve bir makinenin çalıştıkları yada boş kaldıkları zamanı gösteren
şemaya işçi-makine şeması denir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Bir işi yerine getirmek için insanın her bir hareketinin incelenmesi işlemini
Frank ve Lillian Gilbreth geliştirmiştir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)

Bir işçi bir işi tekrarladıkça performansı artar.

a)

Doğru

b)

Yanlış

5)
Bilimsel yönetim, işlerin tekil iş elemanlarına ayrıştırılması ve iş tasarımının
sadeleştirilmesidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

6)
Bir işçi-makine diyagramı işçi ve makinenin görevlerinin etkin olarak
belirlenip belirlenmediğini gösterir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)a, 4)a, 5)a, 6)b

4

7. METOT ETÜDÜ UYGULAMALARINDA İNSAN FAKTÖRÜ

5

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Mikro Hareket Etüdü
7.2. Hareket Ekonomisi Prensipleri
7.3. Mikro Hareket Etüdünde Kullanılan Teknikler
7.4. İki el iş akış şeması
7.5. Simo (Eşzamanlı Hareket) Şeması
7.6. Hareket Ekonomisi Prensiplerinin Uygulanması
7.7. İş Etüdü Uygulamalarında İnsan Faktörü
7.8. Metot Etüdü Uygulamaları ile İlgili Önemli Hususlar

6

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş etüdü çalışmaları sırasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?
2)İş etüdü çalışmaları sırasında çalışanların desteği nasıl sağlanacaktır?

7

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İş Etüdü

Kazanım
İş etüdü uygulamalarında
başarı faktörleri ve
karşılaşılan zorluklar.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Tartışarak

8

Anahtar Kavramlar


İş Etüdü

9

Giriş
Bu bölümde metot etüdü çalışmalarının uygulanması sürecinde karşılaşılan problemler
üzerinde durulacaktır. Bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler aktarılacaktır.
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7.1. Mikro Hareket Etüdü
Mikro hareket, tanımlanabilir ve ölçülebilir en küçük harekettir. Mikro hareket etüdü
özellikle, bir faaliyetin çok daha detaylı incelenmesi ve geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.
Başlangıç ve bitiş noktaları itibariyle daha alt elemanlara ayrılamayan ve ölçülebilir nitelikli
süreye sahip en küçük hareketler bu metotla incelenir. Örneğin; kavrama, gözle kontrol,
arama ve seçme gibi hareketler genel olarak bu düzeyde gözlemlenir.
Mikro hareket etüdü, yığın üretimin yapıldığı ve çok defa tekrarlanan işlerde, hayati
önem taşıyan işlerde, araştırma geliştirme faaliyetlerinde, diğer analiz tekniklerinin yeteri
kadar detaya inemediği olaylarda, elin ve parmakların hareketlerinin özellikle makro hareket
etüdünde kullanılan sembollerle ifade edilemediği durumlarda ihtiyacı karşılamak üzere
kullanılan bir tekniktir.
Mikro hareket etüdünün yapılabilmesi için öncellikle mevcut hareketlerin kayda
geçirilmesi gereklidir. Bu amaçla işin özelliğine uygun olarak seçilecek şemalardan
faydalanılır. Ardından hareketlerin iyileştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulacaktır. Bu
öneriler hareket ekonomisi prensipleri olarak adlandırılan temel unsurlara dayanır (Kurt ve
Dağdeviren, 2003).

7.2. Hareket Ekonomisi Prensipleri


geçmelidir.


İnsan vücudunun kullanılması:
Her iki el birbirinin hareketlini tamamlayacak şekilde, aynı anda harekete
İki el, dinlenme zamanları dışında, aynı anda boş kalmamalıdır.


Kolların hareketleri karşılıklı ve simetrik olmalı ve kollar aynı anda hareket
ettirilmelidir.

El ve vücut hareketleri, işin tatminkar bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak en
düşük seviyede kullanılmalıdır.

Mevcut güç, mümkün olan her yerde, işçiye yardımcı olacak şekilde
kullanılmalı ve ademle gücü kullanılması gerektiğinde, minimuma indirilmelidir.

edilmelidir.

Ellerin düzgün, sürekli ve kavisli hareketleri, ani ve keskin hareketlere tercih


Serbest hareketler, sınırlı (sabit) veya kontrollü hareketlere göre daha hızlı,
kolay ve duyarlıdır.

İş, mümkün olan her yerde kolaylığa ve doğal uyuma imkan verecek şekilde
düzenlenmelidir.
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Görüş alanı, en az göz hareketini ve en yakın görme alanını, mümkün olduğu
kadar beraber sağlamalıdır.


İşyerinin düzenlenmesi:



Bütün alet ve malzemeler için belirli ve sabit yerler ayrılmalıdır.


Alet, malzeme ve kontrol cihazları, kullanım noktasına en yakın yerlerde
bulunmalıdır.

Malzemeyi, kullanma noktasına yakın bir yere getirmek için, kendi
ağırlıklarıyla hareket eden kutular ve sandıklar kullanılmalıdır.


Mümkün olan her yerde taşıma için yer çekiminden yararlanılmalıdır.



Malzeme ve aletler, en iyi hareket sırasını sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.


Uygun görmek şartları sağlanmalıdır; iyi bir ışıklandırma, tatminkâr bir görme
sağlamak için ilk şarttır.

Çalışma yerinin ve sandalyenin yüksekliği, ayakta veya oturarak çalışmaya
kolaylıkla imkan verecek şekilde ayarlanmalıdır.


Sandalyenin biçimi ve yüksekliği, her işçiye göre rahatlıkla yaralanabilmelidir.



Aletlerin ve teçhizatın tasarımı


İşin; mengene, kalıp veya ayakla çalışabilen bir aletle yapılmasının daha
avantajlı olduğu durumlarda, elle yapılmamalıdır.


Mümkün olan yerlerde, iki veya daha fazla alet birleştirilerek kullanılmalıdır.


Mümkün olduğu zaman, aletlerin ve malzemenin ilk pozisyonuna gelmeleri
sağlanmalıdır.

Her parmağın özel hareket yaptığı yerlerde (bilgisayara giriş yapmak gibi);
yük, parmakların kapasitesine uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.

Levyeler, el volanları ve kontrol sağlayan aletler; işçinin bunları vücudunun
hareketini çok az değiştirecek ve en yüksek hız ve kolaylıkla kullanmasını sağlayacak şekilde
yerleştirilmelidir.

7.3. Mikro Hareket Etüdünde Kullanılan Teknikler
Mikro hareket etüdünde iş istasyonu ve yapılan işin özelliğine bağlı olarak kullanılan
en önemli şemalar şunlardır:
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İki el iş akış şeması



Simo (eşzamanlı hareket) şeması



Çevrim grafiği

7.4. İki El İş Akış Şeması
Bir işçinin elleriyle yaptığı ve birbirleri ile ilişkili faaliyetlerin kaydedilmesi için
kullanılır. İki el iş akış diyagramlarında kullanılan semboller ve anlamları şöyledir:

Faaliyet

Sembol

İşlem



Taşıma



Bekleme

D

Tutma
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İki El Süreç Diyagramı
Şema No

:1

Sayfa No

: 1/1

Tarih

: ../../....

Resim ve Parça : 3 mm. Cam Tüp
İşlem

: 1.5 cm. uzunlukta kesme

Yer

: Genel Atölye

İşçi

: ......................................................

Hazırlayan

: ......................................................

Sol El Tanım





Tüpü tutar
Mengeneye hareket

D





X

X

D



X

Sonuna kadar iter

X

X

X
X

Eğeyi tutar
Eğeyi tüpe çevirir

X

Tüpü tutar

Sağ El Tanım
Eğeyi alır

X

Tüpü mengeneye
sokar



Eğeyi tutar
Tüpü eğeye çevirir

X

Hafifçe tüpü çeker

X

X

Eğeyi tutar

Tüpü döndürür

X

X

Eğeyi tutar

Mengenenin ucuna
iter

X

X

Tüpü tutar
Tüpü çeker

X

Tüpü sağ ele çevirir
Kırmak için eğer

X
X

Tüpü tutar
Tüpü kavramayı
değiştirir

X

X

Tüpü çeker

X

X

X

Eğeyi masaya
koyar

X

Tüpe gider

X

Tüpü eğer

X

Kesilen parçayı
bırakır
X

Mevcut

Eğeye döner
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ÖZET
Yöntem

Eğeyi tüpe çevirir

Önerilen

7.5. Simo (Eşzamanlı Hareket) Şeması
Bu şemalar, iki el akış şemalarından daha fazla ayrıntı barındırırlar. Bu tekniğin
uygulanmasında, önce iş çevrimi filme kaydedilmekte sonra film incelenerek iş çevrimine ait
simo şeması çıkarılmaktadır.

7.6. Hareket Ekonomisi Prensiplerinin Uygulanması
Herhangi bir fabrikada veya büro şeklindeki iş yerlerinde hareket ekonomisi
prensiplerinin uygulandığı pek çok örnek bulmak mümkündür (Kobu, 2003). Bunların
uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan aksaklık ve verimsiz çalışma yöntemlerine de sık
rastlanır.
İş masası veya tezgah adı verilen çalışma yerinin boyutları ve üzerindeki alet ve iş
parçalarının yerleşme düzeni, özellikle montaj işlemlerinde büyük önem taşır. Bir iş gününde
basit hareketlerin yüzlerce defa aynen tekrarlandığı böyle bir ortamda küçük gereksiz
hareketler ve taşımalar, toplamda önemli ölçüde insan gücü ve zaman kaybına yol açar.
İşçinin vücudunun doğal olmayan bir konumda uzun süre durması, işin kendisinden çok daha
fazla bedensel yorgunluk yaratır. Bu nedenle iş yeri tasarımı yapılırken, işçinin sadece kol ve
ayaklarının hareket etmesi istenir. Yani gövdenin, doğal konumda durmak şartı ile
kımıldamalar ve periyodik olmayan hareketler dışında sabit kalması tercih edilir.
İşlemlerin çoğunluğunun normal çalışma bölgesinin ortasında yer alması
sağlanmalıdır. Aletlerin ve iş parçalarının maksimum uzanma dairesi içinde, takma-sökme,
yapıştırma vb. işlemlerin de mümkünse küçük dairelerin kesiştiği taralı alan içerisinde yer
alması sağlanmalıdır.
Yoğun ve küçük el hareketlerinin ağırlık taşıdığı işlemlerde yükün parmaklara yetenek
ve güçleri ile orantılı dağıtılması sağlanmalıdır.

7.7. İş Etüdü Uygulamalarında İnsan Faktörü
İş etüdü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, çalışanların, yapılan iş ile arasındaki
ilişkinin incelenmesi ve iyileştirilmesi niteliği taşıdığından dolayı, iş etüdü çalışmalarının
başarımı doğrudan insan faktörü ile ilgilidir. Bir iş etüdü çalışması kapsamında sürece dahil
edilen çalışanların, çalışmanın sonuçlarından da en çok etkilenecek olanlardır. Dolayısıyla bu
kişilerin sürece katılımı ve desteği çok önemlidir.
İş etüdçüsünün en sık karşılaştığı problem ustabaşıların tutum ve davranışlarıdır.
Yapılan çalışmalarda mutlaka ustabaşıların desteği sağlanmalıdır. Ustabaşının yapılan işe
tepki göstermesi alınacak sonuçların faydasız olmasına yol açar. İş etütçüsü, atölyede
çalışmaya başlamadan önce iş etüdü çalışmalarının amacını ve kullanılacak yntemleri
ustabaşına net bir şekilde açıklamış olmaldır. Ustabaşıların iş etüdü çalışmalarına tepki
göstermelerinin olası nedenleri şunlar olabilir (Kurt ve Dağdeviren, 2003):


Kendisi iş etüdü çalışmalarından en çok etkilenecek kişidir. Yapılan iş etüdü
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çalışması, kendi sorumluluğu ve idaresinde olan atölyenin verimliliğini önemli ölçüde
arttıracak olursa, amirlerinin ve işçilerin gözünde küçük düşeceği duygusuna kapılabilir.

yol açabilir.

Sorumluluklarının bazılarını kendisinden almak itibarının azaldığı duygusuna

İş etüdü çalışmaları sırasında karşılaşılabilecek sıkıntılı durumlarda çağırılacak ve
probleme çözüm üretecek ilk kişi ustabaşıdır. Dolayısıyla ustabaşı ile iş etüdçüsü arasında
işbirliğinin olması çok önemlidir. İş etüdçüsü, ustabaşının saygısını ve desteğini ancak
bulunduğu mevkinin güvencealtında olduğunu ona hissettirebilirse kazanabilir. Genel olarak,
iş etüdü çalışmaları sırasında aşağıdaki kurallara riayet etmek gerekir:

İş etüdçüsü talimatlarını hiç bir zaman doğrudan işçiye vermemelidir. Bütün
talimatlar ustabaşı vasıtasıyla işçiye iletilmelidir.

Teknik olarak iş etüdünün dışında kalan kararlar hakkında işçiler tarafından
sorulan sorulara her zaman için ustabaşının cevap verebileceği belirtilmelidir.

Etüdçü, hiç bir zaman işçiye kişisel fikirlerinden bahsetmemelidir. Bu davranış
kimi zaman ustabaşılar tarafından hoş karşılanmayabilir.

İş Etüdçüsü, işçilerin kendisini ustabaşına karşı veya kendilerine uygun
gelmeyen kararların değiştirilmesi konusunda kullanmalarına izin vermemelidir.

Etüdçü, üzerinde çalışılacak işin seçiminde ve detayları hakkında ustabaşının
tavsiyelerini almalıdır.

Etüdçü, çalışmanın başında ustabaşı tarafından işçi ile tanıştırılmalıdır. Etüdü
yapan kişi hiçbir zaman çalışmaya tek başına başlamamalıdır.
İşçilerin iş etüdü çalışmalarına karşı direnç göstermelerinin nedenleri ise şunlar
olaiblir:

Metot etüdü çalışmalarından sonra belirlenen yeni metotlarla getirilen
değişikliklere, özellikle eski ve tecrübeli işçiler tarafından kuvvetli bir tepki duyulabilir.

İşçiler, üzerinde çalıştıkları işi ne zaman bitirebileceklerinin ölçülmesinden
rahatsızlık duyabilirler.

olabilirler.

İşçiler, sürekli olarak kendilerini gözlemleyen birinin olmasından tedirgin


İşçiler, iş etüdü çalışmalarının sonucunda kendilerine ihtiyaç kalmayacağından
korkarlar. Bu konu, yönetim ile varsa sendikalara arsında tartışılması gereken oldukça zor bir
sorundur.
İş etüdü uzmanın işçiyle olan ilişkisi de oldukça önemlidir. Dikkat edilecek konular:
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Uzman çok dürüst ve açık olmalıdır. Yaptığı işin amacını saklamak gizli bir
şeyler yapıyormuş hissi uyandırmak işçilerde kuşku ve şüphe uyandırır. Ayrıca, iş etüdü
çalışmaları kesinlikle gizli yapılmamalıdır. İşçinin bilgisi dahilinde yapılmalıdır.

Uzman işini yaparken verimliliği artırma sorununa salt işgücü verimini artırma
problemi olarak yaklaşmamalı, işçilerin durumu o şekilde anlamasına mani olmalıdır.

Verimliliğin artırılması için yapılan iş etüdü çalışmasının hedefi sadece işgücü
verimliliği değil, tesis, makinelerin verimliliği ve sürecin verimliliği ve aynı zamanda
çalışanın sağlığı, güvenliği ve iş doyumu olduğu unutulmamalıdır.

İşçi temsilcileri yapılanlar ve yapılanların amaçları hakkında bilgilendirilmeli,
gerekiyorsa eğitimden geçirilmelidir.

İşçilere öneri ve görüşlerini sunma fırsatı tanınmalı, böylece onların da işin
önemli bir parçası oldukları gösterilmelidir.
Başarılı bir iş etüdü çalışması için İş etüdü uzmanının aşağıdaki özelliklere sahip
olması beklenir:


İçten ve dürüst olması



İstekli olması



Alanına hakim olması



İnsanlarla iyi ilişkiler ve yakınlık kurabilmesi



İnce ve kibar olması



İyi bir görünüşe sahip olması (temiz ve özenli)



Kendine güvenli olması

7.8. Metot Etüdü Uygulamaları ile İlgili Önemli Hususlar

Başarı için en yukarıdan başlayarak, her düzeydeki yöneticilerin anlayış
göstermesi ve yapılanı desteklemesi gerekir.

Eğer genel müdür, üretim müdürü gibi üst basamaktaki yöneticiler, iş etüdü
uzmanının ne yapmaya çalıştığını anlamaz ve onu tamamen desteklemezse daha aşağı
basamaktaki yöneticilerin onu benimsemesi ve desteklemesi düşünülemez.

Böyle bir durumda da yanlış anlamalar neticesinde yöneticilerle yaşanacak
çatışmalardan ötürü iş etüdü uygulamasının başarılı olması beklenemez.


İş etüdünün amaç ve teknikleri hakkında kendilerine bilgi verilmesi ve ikna
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edilmesi gereken ilk grup üst yöneticilerdir.

İş etüdü uygulamalarında insani ilişkiler açısından belki de en önemli sorun
ustabaşı konumundaki kişilerin tutumlarıdır.

İş etüdü uzmanı, çalışmaya başlamadan önce, ustabaşılarına neyin niçin
yapılacağını, iş etüdünün amaçlarını ve yapılması gerekli işleri tam olarak onun anlayacağı
şekilde anlatmalıdır.

Anlaşmazlık çıktığı ya da işçinin moralinin bozuk olduğu durumlarda ilk
başvurulacak kişi ustabaşıdır ve ustabaşı ne yapıldığını anlayacak kadar bilgiye sahip değilse
iş etüdüne yardımcı olamaz ve sorunları halletmek zorlaşır.


Ustabaşı direncinin olası sebepleri:



Etüdün başarılı olması durumunda kendi öneminin azalacağı korkusu


Uzun zamandır elinde tuttuğu sorumluluğu (iş programlarının planlanması, iş
yöntemlerinin geliştirilmesi, zaman çizelgelerinin oluşturulması, parça başı ücretlerin
saptanması, işçi alma ve işçi atma gibi) paylaşmak istememesi

Ustabaşılar genelde bulundukları işyerinde senelerce çalışmış ve konumlarında
sivrilerek şu an bulundukları konuma gelmiş kişilerdir. Bu nedenle çoğunluğu orta yaştadır,
belli alışkanlıkları vardır ve bir başkasından yaptıkları işle ilgili yeni bir şey öğrenmenin
mümkün olmadığına inanırlar.

Ustabaşına verilecek eğitim yöneticilere verilecek olandan çok daha geniş
kapsamlı ve uzun süreli olmalıdır, çünkü onlar işin doğrudan içerisindedirler.


İş etüdü uzmanı kesinlikle ustabaşını küçümsememelidir.
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Uygulamalar
1)
Günlük hayatınızda rastladığınız bazı işlemleri ele alarak hareket ekonomisi
prensiplerinin uygulanma olanaklarını araştırınız. Örneğin, bir lokantadaki servis, öğrenci
bürosundaki kayıt işlemi vb. gibi.
2)
Bir işletmede verimliliği arttırmak için, çalışanların yaratıcı gücünü nasıl
harekete geçirirsiniz? Bunun için gerekli hazırlıklar nelerdir?
3)
Yeni bir metodun alt ve üst kademelerdeki personele tanıtılıp,
benimsetilmesinde sorunlar nelerdir? İzlenecek yol bakımından ikisi arasında fark var mıdır?
4)

Excel Uygulaması:

Verilen Excel dosyasında ocak muslukları üretren bir firmanın belirli bir dönem
içerisindeki siparişleri görülmektedir. Firmadada çalışan bir endüstri mühendisi olarak
iyiletirme faaliyetleri için hangi ürün gruplarına öncelik vermeniz gerektiğini tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
1) Perrotti's Pizza'nın yöneticisi, teslimatla ilgili müşteri şikâyetlerine ait veri
toplamaktadır. Pizza geç gelmekte veya yanlış pizza teslim edilmektedir.

Sıklık

Problem
Pizza malzemelerinin kutu kapağına takılması

17

Pizzanın geç gelmesi

35

Yanlış malzeme veya kombinasyon

9

Yanlış kenar stili

6

Yanlış büyüklük

4

Pizza kısmen yenmiş

3

Pizza hiç teslim edilmemiş

6

a)

Pareto şemasını kullanarak, "hayati birkaç" teslim sorununu belirleyiniz.

b)

Geç pizza tesliminin potansiyel nedenlerini tanımlamak için bir neden-sonuç

diyagramı kullanınız.
Çözüm:

Machines
Car trouble

Not familiar with service area
M isunderstood address
Person

Materials
Late production
Lost invoice
Service area too large
Scheduling too many
deliveries on one trip
Methods

Late
Delivery
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2) Golden Valley Bank kredi yetkilendirme departmanının yöneticisi olan Rick
DeNeefe, bir büyük rakibinin iki iş günü içerisinde onaylanabilen ucuz kredi başvuruları için
reklam yapmakta olduğunu yakın zamanda fark etti. Hızlı kredi onaylama bir rekabet
üstünlüğü olduğu için, DeNeefe departmanının rakibine göre ne kadar iyi olduğunu öğrenmek
istedi. Golden Valley, her başvurunun alındığı ve tekrar karara bağlandığı tarih ve zamanı
imza ile işaretliyordu. Mart ayında, toplam 104 başvuru alınmıştı. Her karar için gereken
saatler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, en yakın saate yuvarlanmış haldedir. Golden
Valley çalışanları, günde 8 saat çalışmaktadır.

Karar verme süresi (saat)

Sıklık

7-9

8

10-12

19

13-15

28

16-18

10

19-21

25

22-24

4

25-27

10

a)

Bu veriler için bir çubuk diyagramı çiziniz.

b)

Verileri analiz ediniz. Golden Valley Bank, bu rekabet önceliği açısından nasıl

bir durumdadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Metot Etüdünda kullanılan diyagramlar incelendi.

22

Bölüm Soruları
1)
Süreç analizi bir işin nasıl gerçekleştirildiğinin
tasarlanabileceğinin dokümantasyonu ve detaylı incelenmesidir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
işe yarar.

ve

nasıl

yeniden

Öneri sistemleri, hangi süreçlerde iyileştirme yapılabileceğine karar verirken

a)

Doğru

b)

Yanlış

3)

Bir süreç için belirlenen performans ölçütlerine metrik denir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

4)
Bir firmanın gelirlerinin %80’ inin müşterilerinin %20’sinden kaynaklandığı
yaklaşımına Pareto yaklaşımı denir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

5)
Balık kılçığı diyagramı tüm kategoriler arasında hangisinin daha önemli
olduğunu gösterir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)a, 4)a, 5)b
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8. ZAMAN ETÜDÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İş Ölçümü
8.2. İş Ölçümünün Önemi
8.3. İş Elemanlarının Belirlenmesi

25

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir işin zamanı nasıl ölçülür?

26

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Zaman Etüdü

Kazanım
Zaman etüdü uygulaması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


İş Ölçümü



Zaman Etüdü
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Giriş
İş etüdünün metot etüdü ile birlikte ikinci önemli parçası iş ölçümüdür. İş ölçümü bir
işin standart zamanını hesaplamayı hedefleyen zaman etüdü gibi tekniklerin geneline verilen
isimdir. Bu kısımda iş ölçümünün tanımı ve kullanılan teknikler anlatılacak ardından en
yaygın iş ölçümü yöntemlerinden zaman etüdü tekniği kapsamlı olarak ele alınacaktır.
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8.1. İş Ölçümü
İş etüdünün metot etüdü ile birlikte ikinci önemli parçası iş ölçümüdür. İş ölçümü bir
işin standart zamanını hesaplamayı hedefleyen zaman etüdü gibi tekniklerin geneline verilen
isimdir.
İş ölçümü bir işin tamamlanmasının ne kadar süreceğini tespit etmektir. Bir işletmenin
müşteri siparişlerini karşılamak için ne kadar sürede gerekli ürünleri üreteceğini bilmesi,
üretim miktarını sağlayabilmek için ne kadar işçi çalıştıracağını tespit etmesi ve bunlara göre
üretim çizelgelerini hazırlaması için iş ölçümü gereklidir.
İşlerin yada faaliyetlerin standart zamanlarını tespit etmek çok önemlidir zira bu
zamanlar o işten beklenen performans düzeyinin tanımlanmasında kullanılacaktır. İş ölçümü
yolu ile saptanan standartlar ücret ödemeleri, imalat bütçelerinin hazırlanması, üretim
planlarının yapılması ve maliyetlerin saptanmasında temel unsurdur.
İş ölçümü kalifiye bir işçinin, tanımı yapılmış (standart hale getirilmiş) bir işi,
belirlenen bir performans düzeyinde gerçekleştirmesi için gerekli zamanı saptamak amacıyla
çeşitli tekniklerin uygulanmasıdır (Kurt ve Dağdeviren, 2003). Bu tanımda geçen üç unsur
önemlidir:
Kalifiye İşçi: Bir işin standart süresi, yeterli yeteneğe, beceriye ve kapasiteye sahip, o
işten anlayan bir işçinin bu işi yapma süresidir. İşe yeni başlamış, acemi, yavaş yada
gereğinden fazla hızlı bir işçinin bu işi yerine getirme süresi o işin standart zamanı
olmayacaktır. Belirli bir eğitimden geçmiş bir grup çalışanı örnek kütle olarak seçmek,
işletmenin standartlarına uygun bir vasıflı çalışan performansı belirlenmesini sağlayacaktır.
Bu tanımlamada geçen performans kelimesinden “aşırı yorgunluk meydana getirmeyecek bir
çalışma hızı” anlaşılmalıdır.
Tanımı Yapılmış İş: Standart zamanı tespit edilmek istenin işin başının ve sonun belli
olması, bunun her zaman işyerinde bu şekilde uygulanması, günden güne yada işçiden işçiye
işi yapış şeklinde farklılıklar olmaması gereklidir.
Belirlenen Performans Düzeyi: Bazı çalışanlar ortalamadan yavaş, bazıları ise
ortalamadan hızlı hareket edebilirler. Bir işin standart zamanı aşırı yükleme olmadan, doğal
olarak çalışıldığında ortaya çıkacak zamandır. Dolayısıyla işçinin performansının normal
seviyede olması gereklidir.

8.2. İş Ölçümünün Önemi
Metot etüdü iş kapsamındaki gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırmak, mevcut
faaliyetleri iyileştirme hedefleri doğrultusunda yeniden düzenlemek ise, iş ölçümünün amacı
da işi yaparken ortaya çıkan gereksiz zamanları hesaplamak işin süresini analiz etmektir. İş
ölçümü ile ilgili önemli noktalar şunlardır:


İş ölçümü bir işin standart süresinin (standart zamanının) tespit edilmesi için
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kullanılır.


İş ölçümü etkin olmayan zamanların açığa çıkarılmasında da kullanılır.


İş ölçümü, yönetime çalışanların davranış şekillerini gösteren bir araçtır. Çoğu
zaman metot etüdünden daha fazla tepki ile karşılanmasının sebebi budur.

İş ölçümü, özellikle sendika bağlamında kötü bir ün kazanmıştır. Zira
uygulamada amaç çalışanların kontrolü altındaki etkin olmayan zamanı azaltmak ya da
çalışan sayısında tasarrufa gitmek olabilmektedir.


İş ölçümünden önce metot etüdü yapılarak, iş standart hale getirilmelidir.



İş ölçümünün bazı kullanım alanları şunlardır:



Bir işi yapmak için alternatif yolların karşılaştırılması



Bir işi ekip halinde yapan çalışanların dengeli çalışmasının sağlanması



Bir çalışanın aynı anda bakabileceği makine/teçhizat sayısının belirlenmesi



Üretim/Hizmet planının/çizelgesinin oluşturulması



Sipariş teslim tarihlerinin saptanması



Ürün maliyetinin hesaplanması



Çalışanlar için performans standartlarının belirlenmesi



Teşvik/Prim sisteminin kurulması



Direkt işçilik maliyetlerinin hesaplanması



Performans raporlarının hazırlanması



Bütçe planlarının oluşturulması



Yatırım için gerekli kaynakların tespiti

İş ölçümü teknikleri yapılan gözlemin şekline bağlı olarak iki temel sınıfta
gruplanabilir. Birinci grupta doğrudan gözleme dayalı teknikler vardır. Burada işin başında
durarak, gözlem yolu ile süre hesaplanır. Zaman etüdü, iş örneklemesi ve grup zamanlama
tekniği bu sınıfa örnektir. İkinci grupta ise dolaylı yoldan ölçüm teknikleri yer alır. Doğrudan
doğruya işin başına ölçüm yapılmaz. Önceden belirlenmiş zaman standartları (sentetik zaman
sistemi) bu sınıftadır. Aşağıda iş ölçümünde kullanılan başlıca teknikler sıralanmıştır:
1.

Zaman etüdü
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2.

İş örneklemesi



Standart veri



Önceden belirlenmiş zaman standartları



Analitik tahmin



İş Ölçümünde İzlenecek Temel Yöntem



Bir iş ölçümü çalışmasında şu adımlar izlenir:



Ölçümü yapılacak işin seçimi



İşin yapıldığı ortam, koşul, metot ve iş elemanlarına ait bilgilerin toplanması


Her iş elemanının seçilen iş ölçümü tekniği ile ölçülmesi ve performansının
derecelendirilmesi


Dinlenme/Yorgunluk paylarının hesaplanması



Standart zamanın hesaplanması



Standart zamanın sürekliliğinin takibinin sağlanması




Zaman Etüdü


Zaman etüdü, belirli koşullar altında yapılan belirli bir işin öğelerinin zamanını
ve derecesini kaydederek ve bu yolla toplanan verileri çözümleyerek, o işin tanımlanan bir
çalışma hızında (performansta) yapılabilmesi için gerekli zamanı saptamakta kullanılan bir iş
ölçüm tekniğidir (Kurt ve Dağdeviren, 2003).

Zaman etüdü en yaygın iş ölçümü tekniğidir. Taylor tarafından uygulanmış ve
Bedaux tarafından bugünkü haline getirilmiştir.

Zaman etüdünün gayesi vasıflı bir çalışanın, belirlenen şartları altında ve
tempoda belirli bir işi yapması için gereken süreyi belirlemektir. Zaman etüdünde kronometre
benzeri bir zaman ölçüm aygıtı ile incelenmek istenen işi yapan çalışan gözlemlenir. Gözlem
sırasında işin her bir parçası olarak tanımlanan iş elemanlarının süreleri standart bir zaman
etüdü formuna işlenir. Ardından bu zamanlardan yola çıkarak söz konusu işin standart zamanı
hesaplanmaya çalışılır.

Zaman etüdü için tecrübeli bir gözlemci (etüdçü) gereklidir. Zaman etüdü
yapmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gereklidir:
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Gözlemci (etüdçü) zaman etüdünü yapabilecek vasıfta olmalıdır.



İşi yapan çalışan, tam anlamıyla eğitimli ve tecrübeli yani vasıflı olmalıdır.



Yapılan iş açıkça tanımlanmalı ve kullanılan iş metodu etkin olmalıdır.



Çalışma şartları açıkça belirtilmelidir.

Zaman etüdü çalışmalarında aşağıdaki iki temel araca gereksinim vardır:


Zaman ölçüm aygıtı



Zaman Etüdü Formu

Zaman Ölçüm Aygıtı:
Klasik kronometre, elektronik kronometre veya tablet bilgisayarlar üzerinde çalışan
zaman etüdü yazılımları kullanılabilir.

Bir Zaman Etüdü Örneği
Subway restoranda hazırlanan sandviçler için zaman etüdü yapılacaktır. Normalde
çalışanlar çeşitli türlerde sandviç hazırlamaktadırlar. En çok satılan peynirli ve jambonlu
sandviç için aşağıdaki tabloda görülen zaman etüdü çalışması yapılmıştır.
1.

Buna göre bir sandviçin hazırlanmasının standart zamanı nedir?
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2.

2 saat içerisinde kaç adet sandviç hazırlanabilir?

3.

Subway restoranda çalışanlar, hazırladıkları sandviç başına 4 kuruşluk bir ücretle

çalışmaktadırlar. Bu durumda bir çalışanın saatlik ücreti ne olur?
Çevrim Süresi (dk.)

İş Elemanı

Ekmekleri al ve
tablaya ser
Mayonezi dök
Peynir ve Jambonu
yerleştir
Ekmekleri kapat ve
paketle

Tempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,04

0,38

0,72

1,05

1,4

1,76

2,13

2,5

2,89

3,29

105

0,11

0,44

0,79

1,13

1,47

1,83

2,21

2,6

2,98

3,37

100

0,23

0,55

0,93

1,25

1,6

1,96

2,34

2,72

3,12

3,51

110

0,33

0,67

1,01

1,34

1,71

2,07

2,44

2,82

3,24

3,61

110

Çözüm:
Önce her bir ölçümün tekil süresi hesaplanır:
Çevrim Süresi (dk.)
İş Elemanı

Ekmekleri al ve
tablaya ser
Mayonezi dök
Peynir ve Jambonu
yerleştir
Ekmekleri kapat ve
paketle

Tempo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,04

0,05

0,05

0,04

0,06

0,05

0,06

0,06

0,07

0,05

105

0,07

0,06

0,07

0,08

0,07

0,07

0,08

0,1

0,09

0,08

100

0,12

0,11

0,14

0,12

0,13

0,13

0,13

0,12

0,14

0,14

110

0,10

0,12

0,08

0,09

0,11

0,11

0,10

0,10

0,12

0,10

110
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Ardından her bir iş elemanının ortalama süresi hesaplanır:
İş Elemanı

Toplam Ölçülen Süre (dk.)

Ortalama Süre (dk.)

0,53

0,053

0,77

0,077

1,28

0,128

1,03

0,103

Ekmekleri al ve
tablaya ser
Mayonezi dök
Peynir ve Jambonu
yerleştir
Ekmekleri kapat ve
paketle

Daha sonra her bir iş elemanının normal zamanı hesaplanır. Bunun için gözlemlenen
çalışanın temposu kullanılır:

Toplam
İş Elemanı

Ölçülen Süre
(dk.)

Ekmekleri al ve tablaya
ser
Mayonezi dök
Peynir ve Jambonu
yerleştir
Ekmekleri kapat ve
paketle

Ortalama
Süre (dk.)

Tempo

Normal
Zaman

0,53

0,053

105

0,056

0,77

0,077

100

0,077

1,28

0,128

110

0,141

1,03

0,103

110

0,113

Toplam Normal zamana dinlenme payları vb. Eklenerek standart zaman hesaplanır.
Restoran çalışanları için %15’lik bir yorgunluk, dinlenme toleransı olduğu varsayıldığında;
Standart Zaman = (0,056 + 0,077 + 0,141 + 0,113) * 1,15 = 0,445 dk.
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Bir sandviçin hazırlanmasının standart süresi 0,445 dk. olarak bulunmuştur.
İki saat içerisinde, bir çalışan tarafından:
120 / 0,445 = 270 adet sandviç hazırlanabilir.
Bir saatiçerisinde, bir çalışan 135 sandviç hazırlayacaktır. Sandviç başına ücret 4
kuruş ise:
135 * 4 = 540 kuruş = 5 TL 40 Kuruş’ luk bir saatlik ücret söz konusudur.
Zaman Etüdü Yapılacak İşin Seçilmesi:
Metot etüdünde olduğu gibi zaman etüdünde de atılacak ilk adım etüt yapılacak işin
seçimidir. İş etüdçüsünün bir fabrikaya veya atölyeye girerek gelişigüzel bir işi seçmesi sık
karşılaşılan bir durum değildir. Üzerinde etüt yapılacak iş çoğu zaman dikkati çeken bir iş
olup, dikkat çekmesinin de bir takım nedenleri vardır. Bu nedenler şöyle özetlenebilir:

Söz konusu iş daha önceden yapılmayan yeni bir iş olabilir. (Yeni bir ürün,
yeni bir makine, yeni bir işlem, yeni bir teknik)

Kullanılan malzeme yada metotta değişiklik yapılmıştır ve yeniden standart
zaman hesaplamak gerekiyordur.

Çalışanlardan yada çalışan temsilcisinden işin standart zamanı konusunda bir
şikayet gelmiştir.

Belirli bir iş, kendinden önceki veya kendinden sonraki işleri aksatan bir
darboğaz haline gelmiştir.

Özendirme programlarını başlatmak için standart zamanların saptanması
gerekmektedir.

Üretimin düşük olması yada uzun zaman boş kalması gibi nedenlerle makine
ve gereçlerin kullanım oranlarını belirlemek gerekmektedir.

Metot etüdüne ait bir ön çalışma yapmaya veya iki alternatif metodun
verimliliğini karşılaştırmaya gerek duyulmuştur.


Maliyetlerde artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki sebeplerden dolayı da zaman etüdü yapılması gerekebilir:


Sendikaların isteği



Süpervizörlerin isteği
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İşin yapılış şeklinin değişmesi



Yeni işlerin eklenmesi



Yeni ürünlerin eklenmesi



Makinelerin değişmesi



Maliyet düşürme programları

Metot etüdü ile işi yapmanın en iyi şekli/yolu bulunmadan zaman etüdü yapmamak
gerekir. En iyi metot geliştirilip, tanımlanıp standart hale getirilmediği süreci işin zamanında
değişkenlikler yüksek olacaktır.
Zaman etüdü çalışmalarının başarısını etkileyen önemli faktörlerinden biri de,
çalışmaya başlamadan önce zaman etüdü çalışması yapılacak işle ilgili olan çalışanları bu
çalışmanın gerekliliğine/faydasına inandırabilmektir.
Zaman etüdü yapılacak iş belirlenirken hangi işçinin gözleneceği de belirlenmelidir.
Aynı işi yapan birkaç kişi olabilir. Bunlardan biri seçilmelidir. Ancak kimin seçilmemesi
gerektiği sorulursa;


İşi en hızlı yapan personel



İşi en yavaş yapan personel

Olumsuz tavır gösteren personel
Seçilen iş istasyonundaki bir iş için bulunan standart zamanın, benzer iş
istasyonlarında da kullanılabilmesi lazımdır. Makina seçiminde aynı tip makinelerin kullanımı
önemlidir. Ancak çalışan seçimi makina seçimi kadar kolay değildir. Zira çalışanlar arasında
tecrübe, kabiliyet, performans, bedensel güç, zeka vb. Açılardan farklılık vardır. Seçilen
çalışanın vasıflı bir çalışan olması gereklidir. Vasıfsız bir çalışan ile yapılacak zaman etüdü
neticesinde ortaya çıkacak süreler normalden uzun olacak, ve bu süreler baz alınarak
yapılacak planlama faaliyetleri işletmeye gelir kaybına sebep olacaktır.
İşin seçimi süreci tamamlandıktan sonra, zaman etüdü çalışmaları şu adımlar ile takip
ettirilir:

İşin yapımını etkileyen çevre koşulları ve çalışan ile ilgili bilgilerin toplanması
ve kaydedilmesi


İşin net bir şekilde tanımlanması ve iş elemanlarına ayrılması


İş elemanlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve en etkin metodun
kullanıldığından emin olunması
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Çalışan tarafından gerçekleştirilen her iş elemanının süresinin ölçülmesi ve
kaydedilmesi


Çalışanın işi yaparken gösterdiği temponun saptanması



Gözlem yoluyla elde edilen zamanların temel zamana dönüştürülmesi



Temel zamana eklenecek dağılım ve dinlenme zaman paylarının belirlenmesi



İşin standart süresinin hesaplanması

Çevre Koşulları ve Çalışan İle İlgili Bilgilerin Toplanması
Zaman etüdü formunun üzerinde yer alan alanlar doldurulur. İncelenen bir ürün/parça
varsa bunun da çok detaylı olmayan bir çiziminin yapılması faydalıdır. Genel olarak aşağıdaki
bilgilere ihtiyaç vardır:


Etüt tarihi



Etüdü yapan ve onaylayan kişilerin adları



Başlangıç ve bitiş saati



Parça/Mamul/İşin adı



Varsa teknik çizim numarası



Malzemesi



Kalite özellikleri



Kullanılan makine ve teçhizat



Yerleşim planının krokisi



Gözlemlenen çalışanın adı

8.3. İş Elemanlarının Belirlenmesi
Herhangi bir iş için hesaplanan standart zaman yalnızca o iş için geçerlidir. Zaman
etüdünde bütün bir işi tek bir iş elemanıymış gibi düşünmek ölçüm sonuçlarında hataya neden
olur. İşin elemanlarına ayrılarak her iş elemanının ayrı ölçülmesi, zaman etüdünün temelini
oluşturur.
İşi elemanlarına ayırmanın başlıca nedenleri şunlardır:

İşin elemanları için saptanacak standart zamanlar, başka bir işin toplam
standart zamanının hesaplanmasında sentetik olarak kullanılabilir.
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Çalışan, bir iş çevrimi boyunca sürekli aynı performans seviyesinde çalışamaz,
işin elemanlarına ayrılması bir çevrim içindeki performans farklılıklarının gözlemlenmesini
sağlar.

Bazı iş elemanları daha fazla yorgunluğa sebep olabilir. İşin elemanlarına
ayrılması yorgunluk paylarının daha doğru saptanmasını sağlar.


Verimli iş ile verimsiz iş birbirinden ayrılır.



Katma değerli iş ile katma değersiz iş birbirinden ayrılır.

İşi elemanlarına ayırırken uyulması gereken bazı kurallar şu şekildedir:

İş elemanlarının belirgin başlangıç ve bitiş noktaları olmalıdır. Başlangıç ve
bitiş noktaları bir ses değişikliği (makinenin durması, aletin tezgaha bırakılması gibi) veya el
ve kolun hareket yönündeki bir değişiklik ile ayırt edilebilir.

İş eğitilmiş bir gözlemcinin rahatlıkla ölçebileceği en küçük elemanlara
ayrılmalıdır. Kronometre ile pratikte ölçülebilecek en küçük zaman miktarı 2.4 saniye
civarındadır.

İş elemanları mümkün olduğunda, işin doğal olarak birleşmiş ve açıkça ayırt
edilebilen parçaları arasından seçilmelidir.

alınmalıdır.

Elle yapılan iş elemanları il makine ile yapılan iş elemanları ayrı ayrı ele



Sabit ve değişken süreli elemanlar ayrılmalıdır.



İş elemanlarının genellikle karşılaşılan tipleri şunlardır:

Tekrarlanan Eleman: İşin her çalışma devresinde (her çevrimde) belli bir sırada yer
alan elemandır. Parçayı alma, işi biten parçayı kenara koyma vb.
Bazen Oluşan Eleman: Her çevrimde düzensiz aralıklarla ortaya çıkan elemandır.
Parçada çıkan talaşları temizleme, makinenin ayarlarını kontrol etme vb.
Sabit Eleman: Şartlar ne olursa olsun süresi değişmeyen elemandır.
Değişken Eleman: Yapılış süresi miktar, uzaklık gibi faktörlere bağlı olan iş
elemanlarıdır.
Temizlik, taşıma, kesme vb.
İşçi Elemanı: Sadece çalışan tarafından yapılan bir iş elemanıdır.
Makine Elemanı: Sadece makine tarafından yapılan bir iş elemanıdır.
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Yabancı Eleman: İşin yapılması için gerekli olmayan iş elemanıdır.
Sürenin Ölçülmesi
Gözlem yapılan iş elemanlarının süreleri iki temel yöntem ile ölçülebilir:


Sürekli ölçme



Tek zamanlı ölçme

Etüdçü, işin başlamasıyla birlikte kronometresini çalıştırır. Ardından tanımlana her iş
elemanının gerçekleşmesi ile birlikte eğer kronometresini durdurmaz ve iş elemanlarının
gerçekleştiği anları zaman etüdü formuna kaydederse sürekli ölçüm yöntemini kullanmış olur.
Zaman ölçüm işlemleri bittikten sonra, her bir iş elemanının kendi süresi, not edilen başlangıç
ve bitiş zamanları arasındaki farktan hesaplanır. Sürekli ölçme metodunda, zaman etüdü
boyunca kronometre durdurulmaz.
İş Elemanı No

Kronometre Göstergesi (sn.)

Hesaplanan Süre (sn.)

1

21

21

2

55

34

3

109

54

4

132

23

Tek zamanlı ölçme metodunda ise her bir iş elemanı gerçekleşince kronometre
sıfırlanır. Bu şekilde her bir işin süresi doğrudan ölçülmüş olur. Ancak kronometrenin
sıfırlanması için yapılan ekstra çaba zaman etüdünün kalitesini düşürebilir.
Uygulamada sürekli ölçme metodu daha yaygındır.
Başlangıçta Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi
Zaman etüdü çalışmasında seçilen işin, kaç kez gözlemleneceğinin belirlenmesi
gereklidir. İlk gözlem sayısı aşağıdaki tablo yardımı ile belirlenebilir:
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Örnek:
Paketleme malzemesi satan bir işletme, montaj süresi birim başına 0.50 dakika olan
8000 adet plastik malzeme siparişi almıştır. Montaj faaliyeti için bir zaman standardı
belirlemek amacıyla başlangıçta kaç çevrim boyunca zaman ölçümü yapmak gereklidir?
Yukarıdaki tablo incelendiğinde 0,48 dakika için 30 adet çevrimin zamanlanması
gerektiği görülmektedir. Örnek büyüklüğü 30 olmalıdır.
Temponun Belirlenmesi
Farklı işçiler aynı görevi birbirlerinden farklı sürelerde tamamlayabilirler. Performans
değerlendirmesi, iş etütüçüsünün hareket akışının verdiği görüntüyü izlemesi ve gözünde
canlandırdığı, başka bir deyişle tasarladığı hareket akışı ile karşılaştırmasıdır.
Bu
karşılaştırma ile amaç, önceden belirlenen miktar performansı bazına göre, izleyen çalışma
sonucunda ulaşılabilecek tahmini verim düzeyi ile ilgili bir yargıya varmaktır.
İş etüdçüsünün uygun tempo takdiri yapabilmesi için söz konusu iş ile ilgili gerekli
bilgiye sahip olması gereklidir. Etüdçü, işin gözünde canlandırdığı performans ile
gözlemlediği performans arasında bir kıyaslama yaparak tempoyu belirler.
Etütçünün kafasında canlandırdığı performansın düzeyi 100’dür. İlgili akış dilimi için
çalışanın performansı beşli basamaklar ile 100’ün altında veya üzerinde olarak belirlenir.
Örneğin %90’ lık bir tempo değeri çalışanın belirlenen performans seviyesinden daha düşük
seviyede, daha yavaş çalıştığını gösterir. %110’ luk bir tempo değeri ise çalışanın normalden
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hızlı çalışmakta olduğunu gösterir.
Zaman ölçümü sırasında performans derecesi, elverdiğince zaman ölçülmesin
sırasında kaydedilmelidir. Performans belirleme işlemi aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
Her çevrimde performans değerlendirme:
No

1

2

3

İş Elemanı

1

2

3

4

5

Parçanın

Tempo

...

...

...

...

...

takılması

Süre

...

...

...

...

...

Parçanın

Tempo

110

110

100

110

90

işlenmesi

Süre

62

65

67

63

68

Parçanın

Tempo

...

...

...

...

...

sökülmesi

Süre

...

...

...

...

Toplam

Ortalama

...

...

...

...

...

...

...

Genel performans değerlendirme:
No

1

2

3

İş Elemanı
Parçanın
takılması
Parçanın
işlenmesi
Parçanın
sökülmesi

1

2

3

4

5

Tempo

Toplam

Ortalama

...

...

...

...

...

...

...

...

62

65

67

63

68

110

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Düzenli aralıklarla performans değerlendirme:
No

1

2

3

İş Elemanı

1

2

3

4

5

Parçanın

Tempo

...

...

...

...

...

takılması

Süre

...

...

...

...

...

Parçanın

Tempo

işlenmesi

Süre

62

65

67

63

68

Parçanın

Tempo

...

...

...

...

...

sökülmesi

Süre

110

...

...

Toplam

Ortalama

...

...

...

...

...

...

Toplam

Ortalama

...

...

...

...

...

...

105

...

...

...

Düzensiz aralıklarla performans değerlendirme:
No

1

2

3

İş Elemanı

1

2

3

4

5

...

...

...

...

...

Parçanın

Tempo

takılması

Süre

Parçanın

Tempo

işlenmesi

Süre

62

65

67

63

68

Parçanın

Tempo

...

...

...

...

...

sökülmesi

Süre

...

...

...

...

110

105

...

...

...

...
120

...

...

Normal Zamanın Belirlenmesi
Normal zaman, ölçülen zaman ile temponun çarpılması ile elde edilir. Örneğin
gözlemlenen iş elemanının ölçülen süresi 10 saniye ise, ve gözlemci bu iş için gözlemlediği
çalışanın 110 tempo ile çalıştığı sonucuna varmış ise bu iş için normal zaman 10 x %110 = 11
saniyedir. 110 tempo ile çalışan işçi normalden hızlı çalışmıştır ve normal durumda bu iş
gözlemlenenden daha uzun sürecektir. Formül sonucu elde edilen değer olan 11 sn. bunu
göstermektedir.
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𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛 = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 %𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜

Payların (Toleransların) Belirlenmesi

Belirli bir işleme ait normal zaman hiçbir pay içermemektedir. Normal zaman, kalifiye
bir işçinin normal performans düzeyinde çalıştığı takdirde, işi tamamlamak için gerek
duyacağı zamandır. Ancak bir çalışanın, zamanının tamamını hiç durmadan çalışarak
geçirmesi mümkün değildir. Kişisel ihtiyaçlar, dinlenme ve kendi kontrolü dışındaki
sebeplerden dolayı duraklamalar olacaktır. Zaman etüdü sonucunda bulunan normal zamana,
dağılım zaman payı ve dinlenme zamanı payı eklenmelidir.
Dinlenme payı, çalışma ile ortaya çıkan yorgunluğu gidermek üzere çalışmaya ara
verilmesidir. Su içmek, telefonla konuşmak ve benzeri kişisel gereksinimleri karşılamak için
normal zamanın bir yüzdesi olarak verilen bu pay genellikle erkekler için %5, kadınlar için
%7 olarak uygulanır.
Dinlenme payları sabit ve değişken paylar olarak iki kısma ayrılır. Aşağıdaki tabloda
dinlenme payları ile ilgili bilgi yer almaktadır:
E (%)

K (%)

Sabit Dinlenme Payı



Kişisel ihtiyaç payı

5

7



Temel yorgunluk payı

4

4

Değişken Paylar



Ayakta durma

2

4



Zora yakın anormal pozisyon

0

1



Eğilmiş anormal pozisyon

2

3



Yere yatmış anormal pozisyon

7

7



Ağırlık kaldırma
o 2.5 kg

0

1

o 5 kg

1

2

o 7.5 kg

2

3

44







o 10 kg

3

4

o 12.5 kg

4

6

o 15 kg

6

9

o 17.5 kg

8

12

o 20 kg

10

15

o 22.5 kg

12

18

o 25 kg

14

-

o 30 kg

19

-

o 40 kg

33

-

o 50 kg
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-

o Normalin altında

0

0

o Normalin çok altında

2

2

o Tamamen yetersiz

5

5

o Açık hava

0

0

o Kötü havalandırma

5

5

o Fırın vb.

5

15

o Sürekli

0

0

o Ani ve yüksek

2

2

o Ani ve çok yüksek

5

5

Aydınlatma

Havalandırma

Gürültü
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5

5

o Dikkat gerektiren iş

0

0

o İnce iş

2

2

o Çok ince iş

5

5

o Oldukça karmaşık

1

1

o Uzun süre dikkat gerektiren

4

4

o Çok karmaşık

8

8

o Düşük

0

0

o Orta

1

1

o Yüksek

4

4

o Az yorucu

0

0

o Yorucu

1

2

o Çok yorucu

2

5

o Tiz ve yüksek








Görsel Zorlanma

Zihinsel Zorlanma

Zihinsel Monotonluk

Fiziksel Monotonluk

Standart Zaman:
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 (1 + %𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠)
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Uygulamalar
Bir zaman etüdünde yapılan ölçümde bir işin 0.80 dakikada yapıldığı ölçülmüştür.
Tempo %120 ve toleranslar %5 kabul edildiği takdirde standart zaman nedir?
Normal Zaman = 0.80 x %120 = 0.96
Standart Zaman = 0.96 x (1+0.05) = 1.008 dakika
1.
Meyve paketleme tesisinde çalışan bir kişinin çalışması kronometre yardımıyla
ölçülmüş ve aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür işler için tolerans,
toplam zamanın %15’ine eşittir. Standart Zamanı hesaplayınız.
Ölçümler (dk.)

İş Elemanı

Tempo
1

2

3

4

5

1. 2 kutunun alınması

0,82

-

0,80

-

0,85

130

2. Bir kutuya 4 parça yerleştirilmesi

0,44

0,42

0,46

0,40

0,41

110

3. Kutunun kenara bırakılması

0,71

0,67

0,69

0,71

0,68

115

Çözüm:

Ölçümler (dk.)

İş Elemanı

1. 2 kutunun alınması
2. Bir kutuya 4 parça
yerleştirilmesi
3. Kutunun kenara
bırakılması

Ortalama

Tempo

1

2

3

4

5

0,82

-

0,80

-

0,85

0,82

130

0,44

0,42

0,46

0,40

0,41

0,426

110

0,71

0,67

0,69

0,71

0,68

0,692
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Normal Zamanlar:
1. İş Elemanı: 0,82 * 1,30 = 0,535 dk.
2. İş Elemanı: 0,426 * 1,10 = 0,469 dk.
3. İş Elemanı: 0,692 * 1,15 = 0,796 dk.
İşin Standart Zamanı= (0,535 + 0,469 + 0,796) * 1,15 = 2,07 dk.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zaman Etüdü uygulaması tanıtıldı.
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Bölüm Soruları
1)
Yorgunluk, dinlenme ve kaçınılamaz beklemeler, bir zaman etüdü çalışmasında
tempo faktörü ile ele alınır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
Önceden belirlenmiş zaman standartları yaklaşımı zaman etüdü yapma
gerekliliğini ortadan kaldırır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Önceden belirlenmiş zaman standartları ile üretime başlamadan bir işin süresi
belirlenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)
Önceden belirlenmiş zaman standartları yaklaşımında, hareketlerin süreleri,
öncesindeki ve sonrasındaki hareketin ne olduğuna bağlı olmaksızın belirlenir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

5)

Bir işin tamamlanmasının ne kadar süreceğini belirlemeye iş ölçümü denir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

6)
Ortalama bir işçi tarafından, normal şartlar altında bir işin yapılması için
ihtiyaç duyulan süreye standart zaman denir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

7)
İş ölçümü ve zaman etüdü ilk olarak 1880’ler ve 1890’larda Abraham Maslow
tarafından kullanılmıştır.
a)

Doğru

b)

Yanlış
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8)
Teşvik primi sisteminin altında yatan temel prensip ücretin, çalışanlar
bağlamında asıl motivasyon kaynağı olduğudur.
a)

Doğru

b)

Yanlış

9)
Bir işi tamamlamanın normal zamanı, iş elemanlarının ortalama süresinin
tempo faktörüne bölünmesi ile elde edilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

10)

Tolerans payı, normal çevrim zamanında yapılacak artışın yüzdesidir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

11)
Zaman etüdü, ölçülen çevrim adedi örnek büyüklüğünü veren bir istatistiksel
örnek dağılımıdır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

12)
Çalışanlar çoğunlukla, bir zaman etüdünün konusu olmak istemezler ve
işbirliğine yanaşmazlar.
a)

Doğru

b)

Yanlış

13)

Çalışanların tempolarını belirlemek çoğunlukla kolay ve objektif bir iştir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)a, 5)a, 6)a, 7)b, 8)a, 9)b, 10)a, 11)a, 12)a, 13)b
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9. ZAMAN ETÜDÜ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Gözlem Sayısının Belirlenmesi

52

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yapılan zaman etüdü çalışmasının doğruluk ve güvenilirliği nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gözlem sayısının
hesaplanması

Zaman etüdü çalışmalarında
güvenilirlik ve doğruluğun
önemi ve nasıl belirleneceği

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Gözlem Sayısı



Güvenilirlik
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Giriş
İş etüdünün metot etüdü ile birlikte ikinci önemli parçası iş ölçümüdür. İş ölçümü bir
işin standart zamanını hesaplamayı hedefleyen zaman etüdü gibi tekniklerin geneline verilen
isimdir. Bu kısımda iş ölçümünün tanımı ve kullanılan teknikler anlatılacak ardından en
yaygın iş ölçümü yöntemlerinden zaman etüdü tekniği kapsamlı olarak ele alınacaktır.

56

9.1. Gözlem Sayısının Belirlenmesi
İşi sadece bir kez (bir çevrim) gözlemlemek istatistiksel açıdan doğru değildir.
Gözlemlenen zamanlar neticesinde hesaplanan standart zamanın istatistiksel açıdan anlamlı
bir değer taşıması için birden fazla kez gözlem yapmak gereklidir.
Gerekli gözlem sayısının belirlenmesi için öncelikle bir miktar gözlem yapılmalıdır.
Yapılan bu gözlemlerde elde edilen sonuçlar incelenerek daha fazla gözlem yapılıp
yapılmayacağına ve eğer yapılacaksa kaç adet daha gözlem yapılması gerektiğine karar
verilir.
Gerekli gözlem sayısının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır:

𝑁=

2

𝑍 2 (𝑛 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑥) )
𝑒 2 (∑ 𝑥)

2

Burada;
N = Gerekli gözlem sayısı
n = Yapılmış olan gözlem sayısı
X = Gözlemlenen süre
e = Hata payı oranı

Eğer yapılmış olan gözlemlerin standart sapması biliniyorsa bu formül şu şekilde
yazılır:
𝑁=(

𝑍𝑠 2
)
𝑒

Burada;
Z = Normal dağılım tablosundaki ilgili Z değeri
S = Örneğin standart sapması
e = Hata payı
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% Güvenilirlik

Z Değeri

%90

1,64

%92

1,75

%95

1,96

%95,5

2

%99

2,58

Örnek:
Bir işin, belirli bir iş elemanı için 5 defa gözlem yapılmıştır. Aşağıda gözlem sonuçları
görülmektedir. %95 güvenilirlik ve %5 hata payı ile gözlem sayısının yeterliliğini tartışınız.
Gözlem No

Gözlemlenen Süre (dk.)

1

6

2

5

3

7

4

6

5

8

40√5(210) − (32)2 2
𝑁=(
) = 40.6
32

Bu durumda yapılan gözlem sayısı yeterli olmayıp, 41-5=36 adet daha gözlem
yapılması gerekmektedir.
Örnek:
Bir ön örnekleme çalışması yapılarak elde edilen zaman etüdüne ilişkin sürenin
standart sapması 0,45 dakika olarak hesaplanmıştır.. Zaman etüdü sonucunda 0,12 dakikalık
bir hata payı ile ve %92 güvenilirlikle işin süresi belirlenmek isteniyorsa toplam kaç adet
zaman ölçümü yapılmalıdır?

58

𝑁=(

(1,75)0,45 2
) = 43
0,12

1. Elektronik eşya üreten bir tesiste yapılan zaman etüdü çalışmasında aşağıdaki
tabloda gösterilen gözlem zamanları elde edilmiştir. Örneğe ilişkin standart sapma (10,20
dakika süren olan dışı çalışma çevrimi göz önüne alınmadan) 0,21 dakikadır. Etüdçü çalışanın
temposunu 90 olarak değerlendirmiştir. İşletmede 8 saatlik gün boyunca kişisel ihtiyaçlar için
20, gecikmeler için 30 dakika pay ayrılmaktadır. Buna göre;


Standart zamanı bulunuz


Hesapladığınız standart zamanın %5 hata payı oranı ve %99 güvenilirlikle
doğru olduğundan emin olmak için gerekli ölçüm sayısını hesaplayınız.

Çalışanın
Zamanı
Makinenin
Zamanı


1

2

3

4

5

6

7

8

2,30

1,80

2,00

2,20

1,90

10,20*

2,20

1,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Olağandışı, tekrarlanmayan durum
Çözüm:

Çalışan için 8 gözlem yapılmıştır. Ancak olağandışı durum, göz ardı edildiğinde 7
gözlem değeri vardır. Bu 7 değerin ortalaması ortalama gözlem süresini verecektir.
Gözlem Süresinin Ortalaması=2,03 dakika
Normal Zaman = 2,03 dk. * Tempo = 2,03 * 0,90 = 1,827 dk.
Her çevrimde makine süresi sabit ve 0,80 dakikadır. Çalışan için hesaplanan ortalama
çevrim süresine makine süresi de eklenmelidir:
Normal Zaman = 1,827 + 0,80 = 2,63 dk.
Standart zamanın hesaplanabilmesi için normal zamanın üzerine toleransların
eklenmesi gereklidir.
Toplam 50 dk.lık molalar, toplam çalışma süresi olan 480 dakikanın %10,42’sidir
(50/480).
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Standart Zaman = 2,63 * 1,1042 = 2,90 dk.
Gerekli ölçüm sayısı=
Gözlemlenen işçi süresinin ortalaması 2,03 dakika olarak tespit edilmiştir. Bunun %5
hata payı ile doğru olması için hata payının dakika cinsinden;
2,03 * 0,05 = 0,1015 dk. Olarak belirlenmesi gereklidir. Bu durumda;

𝑁=(

(2,58)0,21 2
) = 29
0,1015

yapılması gereken toplam gözlem sayısıdır. 8 gözlem yapılmış olduğuna göre 21
gözlem daha yapılması gereklidir.
Örnek: Bir elektronik üreticisinin radyo üretim bandının sonundaki kontrol
istasyonunda işçiler tarafından sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilmektedir:
1. Banttan gelen radyo alınır.
2. Pil yuvası açılır.
3. İki adet AA pil radyoya takılır.
4. Radyo açılır ve kontrolör bir istasyona ayarlayıp kısa bir süre için radyoyu dinler.
5. Radyo kapatılıp piller çıkarılır.
6. Pil kapağı yerine yerleştirilir.
7. Radyo paketlenir.
Yapılan 10 gözlem için gözlem süreleri ve tempo faktörü şu şekildedir:
Element
1
2
3
4
5
6
7

1
0,23
0,12
0,16
0,26
0,10
0,06
0,20

2
0,20
0,10
0,18
0,28
0,08
0,08
0,28

3
0,19
0,08
0,17
0,32
0,09
0,08
0,25

4
0,20
0,09
0,17
0,19
0,10
0,08
0,36

5
0,18
0,10
0,17
0,35
0,11
0,07
0,17

6
0,18
0,10
0,20
0,33
0,11
0,06
0,22

7
0,24
0,13
0,16
0,22
0,09
0,10
0,33

8
0,25
0,14
0,15
0,28
0,12
0,08
0,19

9
0,17
0,10
0,18
0,28
0,12
0,09
0,20

10
0,20
0,11
0,18
0,27
0,12
0,11
0,16

RF
1,05
1,00
1,05
0,95
1,00
1,05
1,05

Buna göre,
a.

Dinlenme payı %15 olduğuna göre işin standart zamanı nedir?
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b.
Eğer yönetim ortalama çevrim süresini ±0,03 dakika ve %95 güvenilirlik ile
tespit etmek istiyorsa kaç radyo için gözlem yapılmalıdır?
c.
Yönetim, kontrol işçilerinde parça başına ücretlendirmeye gitmek istiyor. Bu
sayede aynı sürede daha fazla sayıda radyonun kontrolünün yapılacağı düşünülüyor. Bu
kararın yapılan işin kalitesi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?
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Uygulamalar
Elektronik eşya üreten bir tesiste yapılan zaman etüdü çalışmasında aşağıdaki tabloda
gösterilen gözlem zamanları elde edilmiştir. Örneğe ilişkin standart sapma (10,20 dakika
süren olan dışı çalışma çevrimi göz önüne alınmadan) 0,21 dakikadır. Etüdçü çalışanın
temposunu 90 olarak değerlendirmiştir. İşletmede 8 saatlik gün boyunca kişisel ihtiyaçlar için
20, gecikmeler için 30 dakika pay ayrılmaktadır. Buna göre;


Standart zamanı bulunuz


Hesapladığınız standart zamanın %5 hata payı oranı ve %99 güvenilirlikle
doğru olduğundan emin olmak için gerekli ölçüm sayısını hesaplayınız.

Çalışanın
Zamanı
Makinenin
Zamanı


1

2

3

4

5

6

7

8

2,30

1,80

2,00

2,20

1,90

10,20*

2,20

1,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Olağandışı, tekrarlanmayan durum
Çözüm:

Çalışan için 8 gözlem yapılmıştır. Ancak olağandışı durum, göz ardı edildiğinde 7
gözlem değeri vardır. Bu 7 değerin ortalaması ortalama gözlem süresini verecektir.
Gözlem Süresinin Ortalaması=2,03 dakika
Normal Zaman = 2,03 dk. * Tempo = 2,03 * 0,90 = 1,827 dk.
Her çevrimde makine süresi sabit ve 0,80 dakikadır. Çalışan için hesaplanan ortalama
çevrim süresine makine süresi de eklenmelidir:
Normal Zaman = 1,827 + 0,80 = 2,63 dk.
Standart zamanın hesaplanabilmesi için normal zamanın üzerine toleransların
eklenmesi gereklidir.
Toplam 50 dk.’lık molalar, toplam çalışma süresi olan 480 dakikanın %10,42’sidir
(50/480).
Standart Zaman = 2,63 * 1,1042 = 2,90 dk.
Gerekli ölçüm sayısı=
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Gözlemlenen işçi süresinin ortalaması 2,03 dakika olarak tespit edilmiştir. Bunun %5
hata payı ile doğru olması için hata payının dakika cinsinden;
2,03 * 0,05 = 0,1015 dk. Olarak belirlenmesi gereklidir. Bu durumda;
𝑁=(

(2,58)0,21 2
) = 29
0,1015

yapılması gereken toplam gözlem sayısıdır. 8 gözlem yapılmış olduğuna göre 21
gözlem daha yapılması gereklidir.
2. Bir faaliyetin standart sapmasının 9 saniye olduğuna ilişkin bir ön tahminde
bulunulmuştur. Örnek ortalamasının gerçek yığının değerinin ±3 saniye aralığında
olduğundan %95 emin olmak için kaç adet zaman etüdü gözlemi yapılmalıdır?
𝑁=(

(1,96)9 2
)
3

Örnek:

= 35 gözlem yapılmalıdır.

Bir zaman etüdü analisti, yüzde 95,5’lik güvenilirlikle ve ±0,03 dakika hata payı
içerisinde bir montaj işlemi için çalışma çevrimi süresini hesaplamak istemektedir. Standart
sapmanın 0,08 dakika olduğu bilinmekteyse, kaç adet gözlem yapılması gereklidir?
𝑁=(

(2)0,08 2
)
0,03

= 29 gözlem yapılmalıdır.

3. Bir silah üretim tesisinde gerçekleştirilen bir montaj işlemi, zaman etüdü ile
incelenmiştir. n=30 çalışma çevrimini kapsayan zaman etüdünün sonuçları şu şekildedir:
∑ 𝑋 = 670 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒

∑ 𝑋 2 = 16400
𝑠 = 6,6 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒

İşletme yöneticisi sonuçta elde edilecek zamanın ±%5 hata payı oranı içerisinde doğru
olduğundan %95 güvenilirlikle emin olmak istemektedir. Buna göre daha fazla ölçüm
yapması gerekli midir?

𝑁=
𝑁=

2

𝑍 2 (𝑛 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑥) )
𝑒 2 (∑ 𝑥)

2

1,962 (30 ∗ 16400 − 6702 )
= 147
0,052 6702
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147 – 30 = 117 adet daha gözlem yapılması gereklidir.
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Uygulama Soruları
1)
Bir bankadaki bir müşteri hizmet faaliyeti tahmini olarak 3 dakika sürmektedir
ve günde 25 kez, yılda 200 gün bu faaliyetin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyete
ilişkin bir zaman standardı belirlemek için gerekli örnek büyüklüğünü hesaplayınız.
(Cevap: n = 12)
2)
New York City'deki bir tekstil çalışanları Sendikası bir etek dikme faaliyeti
için yeni bir zaman etüdü çalışması yapılmasını talep etmiştir. Daha önce toplanmış olan
veriler, faaliyetin ortalama süresinin 1,80 dakika ve standart sapmasının 0,40 dakika olduğunu
göstermektedir. Sonuca % 95 düzeyinde güven duyulabilmesi için gerekli örnek büyüklüğüne
ilişkin en iyi öngörüyü yapınız. (± yüzde 5 lik bir doğruluk derecesi varsayınız.)
(Cevap: n = 65)
3)
Bir elektronik montaj işlemine ilişkin altmış adet örnek üzerinden hesaplanmış
ortalama işlem süresi birim başına 3,20 dakikadır. Başarı değerlendirme faktörü olarak yüzde
105 kullanılması uygun görülmüş, toleranslar ise mevcut çalışma zamanının yüzde 20'si
olarak belirlenmiştir. Birim başına dakika cinsinden standart zamanı hesaplayınız.
Cevap. 4,03 dakika
4)
lowa City'de hububat yükleme faaliyetini yerine getiren bir işgören için
çalışma devresi süresi 8,57 dakika olarak belirlenmiş, aynı işgörenin başarısı yüzde 107
faktörüyle değerlendirilmiştir. Toleranslar toplam süreye (günde 480 dakika) uygulanacaktır
ve şu şekilde belirlenmiştir: kişisel zaman = 25 dakika, yorgunluk = günde 84 dakika,
gecikme = günde 35 dakika. Günde 8 saat çalışıldığını kabul ederek standart zamanı
belirleyiniz.
Cevap. 13,10 dakika
5)
Bir faaliyete ilişkin çalışına devresi süresi çevrim başına 2,20 dakika;
hesaplanmış normal zaman ise çevrim başına 2,64 dakikadır. Toleranslar çalışma (normal)
zamanının yüzde 10”una eşittir. (a) Gözlenen işgörenin başarı değerlendirme faktörü nedir?
(b) Standart zaman kaç dakikadır?
Cevap. (a) Yüzde 120 (b) Çevrim başına 2,90 dakika
6)
Bir işçi-makina sistemine ilişkin 40 adet çalışma devresi gözlenerek bir zaman
etüdü çalışması yapılmış ve İşgören için çalışına devresi süresi 0,60 dakika, makina için
çalışma devresi süresi ise 1,40 dakika olarak belirlenmiştir. İşgören başarısı yüzde 115 olarak
değerlendirilmiş ve 8 saatlik çalışma günü için toleranslar; kişisel= günde 30 dakika,
yorgunluk= günde 20 dakika, gecikme= günde 30 dakika olarak kabul edilmiştir. İşçi-makina
kombinasyonu için çalışma devresi başına standart zamanı hesaplayınız.
Cevap. Çalışına devresi başına 2,51 dakika
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7)
Baltimore`daki bir tesiste çuvalın belli bir malzeme ile doldurulması faaliyetine
ilişkin zaman etüdü verileri sürekli ölçüm yapılarak elde edilmiştir. Bu veriler aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir. (Not: Tablodaki zaman değerleri birikimli değerlerdir, dolayısıyla
her bir elemana ilişkin zaman değerinin elde edilmesi için, bir önceki değerin düşülmesi
gerekmektedir. Örneğin, birinci çalışma devresinde, çuvalın makinaya takılması işleminin
süresi 16 - 4 = 12 saniyedir ve makinanın çuvalı doldurması işleminin süresi ise 26 - 16 = 10
saniyedir. Hesaplamalar bu şekilde sürdürülecektir)

Süre (sn.)
İş Elemanı

1

2

3

4

5

Tempo

Çuvalın kavranması

4

37

74

105

338

120

Çuvalın makinaya takılması

16

51

84

117

352

120

26

61

94

127

362

34

68

102

334*

369

Makinanın çuvalı
doldurması
Hareketli bant üzerine
yerleştirilmesi

110

*Hareketli bant üzerindeki bir yabancı cisim nedeniyle çuval yırtılarak açılmıştır.

İşletmenin işgörenlerle yaptığı sözleşme gereği, çuval doldurma hattı üzerindeki tüm
işgörenler için toplam zamana dayalı olarak yüzde 15 tolerans ayrılacaktır. Bu faaliyet için
standart zamanı hesaplayınız.
Cevap. Çalışma devresi başına 44,62 (S45) saniye
8)
Büyük bir hava meydanı bilet satış gişesinde bir iş örneklemesi çalışması
yapılacaktır. İşlemler yöneticisi, bilet satış elemanlarının, zamanın % 30'unda atıl kaldıklarını
düşünmekte ve sonuçlara ilişkin doğruluk derecesinin yüzde 4 sınırları içinde kalacağından %
95,5 emin olmak istemektedir. Kaç gözlem yapılmalıdır?
Cevap. 525
9)
Bir analist, elle yapılan kart ayırma işlemi içiıı işgücü maliyetlerine ilişkin bir
standart belirlemek istemektedir. Bu faaliyeti oluşturan elemanları şu şekilde sıralamak
mümkündür: (l) kartların toplanması, (2) kartların ayırılması, (3) ayrıştırılmış kartların
dosyalanması. 2. eleman için standart sapma, 2,25 olarak belirlenmiştir. Kart ayırma işlemine
ilişkin zamanın, yüzde 95,5 güven ± 0,5 dakikalık doğruluk sınırları içinde belirlenebilmesi
için örnek büyüklüğü ne olmalıdır?
Cevap. 81
10)
Büyük bir otel zincirinde yiyecek servis hizmetine ilişkin bir iş örneklemesi
çalışması yapılacaktır. Analizi yapacak olanlar, faaliyetleri aşağıdaki tablodaki gibi
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tanımlamışlardır. Çeşitli elemanlara ilişkin zaman oranlarının, gerçek oranların ± yüzde 3
sınırları içinde doğru olduğundan % 95,5 emin olmak istemektedirler. Tüm elemanlar için %
95,5 güven derecesinin sağlanabilmesi için kaç örnek alınmalıdır?

İş Elemanı

Tahmini süre (%)

Siparişin alınması

20

Servis yapılması

45

Masanın düzeltilmesi

10

Hesabın alınması

10

Gecikmeler

15

Toplam

100

Cevap. 1.100

11)
Kargo yükleme faaliyetine ilişkin standart zamanı belirlemek amacıyla bir iş
örneklemesi çalışması yapılmıştır. Toplam 120 dakikalık gözlem süresince, işgörenin
zamanın yüzde 80”inde çalıştığı ve 60 parça yük yüklediği belirlenmiştir. Analist, işgörenin
başarısını % 90 faktörüyle değerlendirmiştir. İşletmede, yorgunluk, gecikmeler ve kişisel
zaman için, normal çalışma zamanının yüzde 10'u kadar bir pay ayrılması uygun görülmüştür.
Bu işlem için parça başına dakika cinsinden standart zamanı belirleyiniz.
Cevap. Parça başına 1,58 dakika
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zaman Etüdünde gözlem sayısının tespiti incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
Ortalama bir işçinin, normal şartlar altında bir işi tamamlaması için ihtiyaç
duyulan süreye ne denir?
a)

Kronometre süresi

b)

Standart süre

c)

Tolerans süresi

d)

Ortalama süre

e)

Hiçbiri

2)
Organizasyonun dışında, laboratuvar benzeri bir ortamda, çok temel, jenerik
hareketlerin ölçümünün yapılarak normal zamanlarının belirlenmesi ile elde edilen sürelere ne
denir?
a)

Standart süre

b)

Normal süre

c)

Önceden belirlenmiş zaman standardı

d)

İş elemanı süresi

e)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi önceden belirlenmiş zaman standartlarını kullanmanın
avantajlarından değildir?
a)

Çalışanın işbirliği gerekmez

b)

İş ortamı kesintiye uğramaz

c)

Tek bir hareketin gerçekleştiği işin genelini görmezden gelir

d)

Sübjektif tempo değerlendirilmesine gerek kalmaz

e)

Zaman etüdüne göre daha kısa sürebilir.
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4)
Bir zaman etüdü çalışmasında %95 güvenilirlikle ve %5 hata payı oranı ile
ortalama sürenin 2,67 dk. ve standart sapmanın 0,72 dk. olduğu durumun tespit edilmesi için
kaç adet gözlem yapılması gereklidir?
a)

36

b)

72

c)

98

d)

112

e)

120

5)
Ortalama süresi 4,25 dk. ve standart sapmanın 0,65 dk. olduğu bir zaman
etüdünün, gerçek çevrim süresinin %4'ü hata payı ile ve %98 güvenilirlikle tespit edilmesi
için kaç adet gözlem yapılması gereklidir?
a)

55

b)

70

c)

80

d)

95

e)

110

6)
Bir firma, yapılacak zaman etüdü çalışmasının %95 güvenilirlikle ve %2 hata
payı oranı ile doğrulanmasını istemektedir. Ortalama çevrim süresinin 6,53 dk. ve standart
sapmanın 1,26 dk. olduğu gözlemlenmiştir. Kaç adet çevrim süresi boyunca zaman etüdü
yapılmalıdır?
a)

174

b)

358

c)

463

d)

864

e)

1021

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c, 4)d, 5)c, 6)b
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10. İŞ ÖRNEKLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İş Örneklemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zaman etüdü metodu ile süresi ölçülemeyecek, çok tekrarlı veya sabit frekanslı
olmayan işlerin süresi nasıl ölçülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İş Örneklemesi

Kazanım
İş örneklemesi metodu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


İş Örneklemesi
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Giriş
Bu kısımda özellikle uzun süreli işlerde ve ofis işlerinde sıklıkla kullanılan bir iş
ölçümü tekniği olan iş örneklemesi konusu anlatılmıştır. İş örneklemesi konusu ile birlikte iş
etüdünün ikinci ana bölümü olan iş ölçümü ile ilgili konular bitirilmiş oldu. Ardından bu hafta
İş Etüdü & Ergonomi dersinin diğer bir konusu olan Ergonomi kavramına giriş yapıldı.
Ergonominin tanımı, kapsamı ve iş tasarımı ile ilgili temel konulardan bahsedilmiştir.
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10.1. İş Örneklemesi
İş örneklemesi, çeşitli faaliyetleri yaparken harcadıkları zaman yüzdesini belirlemek
için, çalışanların tesadüfü olarak gözlenmesi esasına dayalı bir iş ölçüm tekniğidir. Grup
faaliyetlerinin ve uzun süreli faaliyetlerin incelenmesinde özellikle yararlı bir yöntemdir.
İş örneklemesi istatistiksel bir örnekleme tekniğidir. İş örneklemesinde kronometre ile
zaman ölçümü yapılmaz. Örneklemede amaç, çalışanların çalışma sürelerinin, faaliyet
sürelerindeki payının ne olduğunun belirlenmesidir. İnsanların zamanlarını ne yaparak
harcadıklarının, ne kadar süre harcadıklarının belirlenmesinde kullanılır.
İş örneklemesi özellikle ofis işleri için ideal bir tekniktir.
Teknik çok sayıda rasgele gözlem yapılmasını gerektirir. Gözlemler rasgele yapılmaz
ise ortaya çıkan sonuçların istatistiksel güvenilirliği düşecektir. Örneğin günün son saatlerinde
veya haftanın belirli günlerinde rasgele olmayacak şekilde yapılan gözlemler, tekniğin
teorisine uygun değildir.
İş örneklemesi şu adımlar takip edilerek tamamlanır:


Amacın belirlenmesi



Çalışacak yerlerin seçimi



Çalışanların seçimi



İşin gözlemlenmesi



Faaliyetlerin listesinin hazırlanması



Gözlem formunun tasarlanması



Gerekli gözlem sayısının hesaplanması



Gözlemlerin yapılması



Verilerin derlenmesi



Gözlem sayısının tekrar kontrolü

Aşağıda örnek bir iş örneklemesi çalışması görülmektedir:
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Örnekleme metodunu kullanarak, örneği vasıtasıyla ana kütle hakkında tahminde
bulunulur. İş örneklemesinde genellikle %95.5’lik bir güvenilirlik kullanılır. Gözlem sayısı
şu formül ile hesaplanır:

Burada;

𝑁=

𝑧 2 𝑝(1 − 𝑝)
𝐸2

z = Güven sınırı faktörü
p = bir faaliyette harcanan tahmini zaman yüzdesi
E = Kabul edilebilir hata payı oranı
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Bu formül binom dağılımı üzerine kurulmuştur.
Örnek:
Bir bilgi işlem yöneticisi, bir bilgisayar operatörünün zamanının %20’sinde atıl
kaldığını tahmin etmektedir. %4 hata payı oranı ile doğru sonuç alacağı bir iş örneklemesi
çalışması yapmak istemektedir. % 95 güvenilirlikle sonuca varabilmek için kaç adet gözlem
yapılmalıdır?

1,962 0,20(0,80)
𝑁=
= 384
0,042

Çalışmanın erken aşamalarında elde edilen sonuçlar, p değerinin %20 ±%4 aralığının
dışına çıktığına işaret ederse, gözlem sayısı yeniden hesaplanmalıdır.
Örnek:
Bir firmada satış sorumlularının zamanlarının yaklaşık %20’sini iade işlemleri için
harcadıkları gözlemlenmiştir. Bu tahminde %95,5 güvenilirlikle, hata payının %5 olduğu
kabul edilirse gerekli gözlem sayısı nedir?

𝑁=

22 0.20(0.80)
= 256
0.052

Toplam 256 adet gözlem yapılmalıdır. Bu gözlemler neticesinde satış sorumlularının
zamanlarının %20’sini iade işlemleri için harcadıkları konusunda kanıya varılabilir.
Örnek:
Bir müdür, bürosunda çalışan sekreter ile ilgili olarak yaptığı gözlemler sonucunda,
sekreterin, zamanının %50’sinde yazı yazdığını, diğer zamanlarda telefonlara cevap verdiğini
ve/veya boş durduğunu tespit etmiştir. Müdür, gözlemlerini 80 iş saati boyunca (iki hafta)
muhtelif zamanlarda yapmıştır. Bu sürede, sekreterin temposunun %85 olduğu ve 90 adet yazı
yazdığı belirlenmiştir. %6 yorulma payı kabul edilmiştir.
Normal Zaman = ( 80 saat * 60 dakika * %50 * 0.85 ) / 90 yazı = 23 dakika / yazı
Standart Zaman = 23 * (1 + 0.06) = 24 dakika / yazı
Sekreterin bir adet yazıyı yazması için standart zaman 24 dakika olarak
hesaplanmıştır.
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Örnek:
Bir resepsiyon görevlisinin zamanının %80’inde çalıştığı ve temposunun 100 olduğu
görüşmüştür. Resepsiyon görevlisi 8 saatlik çalışma günü boyunca 200 müşteriye hizmet
vermiştir. İşletme politikası gereği, işte geçen toplam sürenin %10’u kadar bir tolerans payı
tanınmaktadır. Müşteri başına normal zamanı ev standart zamanı bulunuz.
Normal Zaman = (480 dakika * %80 * %100) / 200 müşteri = 1,92 dakika / müşteri
Standart Zaman = 1,92 * (1+1,10) = 2,11 dakika / müşteri
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Uygulamalar
Bir hastanede yerine getirilen bir hasta bakım faaliyetinin normal zamanı 8,3
dakikadır. Ancak son zamanlarda bir dizi elde olmayan gecikme nedeniyle bu faaliyetin
yerine getiriliş süresi uzamaktadır. Bu nedenle bir iş örneklemesi yapılarak yeni bir standart
belirlenecektir. Yapılan ilk gözlem neticesinde (780 kez) aşağıdaki tablodaki bilgi
toplanmıştır:

Faaliyet

Gözlem sayısı

Çalışma

650

Önlenemez gecikme

78

Kişisel zaman

52

Toplam

780

Kuruluşta, çalışma süresinin %8’ine eşit bir kişisel zaman payı ayrılmaktadır. Yapılan
bu ilk çalışma neticesinde tablodan da görüldüğü gibi çalışma süresinin toplam zamanın
%83’ü (650/780) olduğu görülmüştür. %95 güvenilirlik ve %5 hata payı oranı ile bu sonuçtan
emin olunması için kaç gözlem yapılması gerektiğine karar veriniz.

Çözüm:

Faaliyet

Gözlem sayısı

%

Çalışma

650

%83

Önlenemez gecikme

78

%10

Kişisel zaman

52

%7

Toplam

780

1,962 0,83(0,17)
𝑁=
= 217
0,052

Yeterli sayıda gözlem yapılmıştır.
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2. Bir teknisyen, makine bakım ustasının zamanının ne kadarının dolu olduğunu
görmek için iş örneklemesi yapacaktır. Yönetim, bakım işlerinin, ustanın zamanının %50’sini
doldurduğunu düşünmektedir. %5 hata payı oranı ve %95 güvenilirlikle kaç adet gözlem
yapılmalıdır?
Çözüm:

𝑁=

1,962 0,5(0,5)
= 385
0,052
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş Örneklemesi konusu incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
İş örneklemesi, bir çalışanın ya da makinenin bazı aktiviteler üzerinde
harcadığı sürenin oranını bulmak için kullanılan bir tekniktir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
İş örneklemesi, zaman etüdünden daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı bir
yaklaşımdır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
tekniktir.

İş örneklemesi, zaman etüdüne göre, işi daha fazla kesen ve sıkıntı yaratan bir

a)

Doğru

b)

Yanlış

4)
Hareket etüdü, bir insanın bir işi gerçekleştirirken ki tekil hareketlerinin
incelenmesi, kimin tarafından geliştirilmiştir?
a)

F.W.Taylor

b)

Frank & Lillian Gilbreth

c)

Frederick Herzberg

d)

Henry Ford

e)

Hiçbiri

5)
değildir?

Hareket etüdünün prensipleri aşağıdaki kategorilerden hangisi ile ilgili

a)

İnsan vücudunun özellikleri

b)

Sermayenin etkin kullanımı

c)

İş yeri ortamı

d)

Ekipman ve makinenin etkin kullanımı

e)

Hiçbiri (Hepsi ile ilgilidir)
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6)
Bir depodaki yükleme makinesinde iş örneklemesi yapılmıştır. Eğer yönetim
%95 güvenilirlikle gerçek ortalamanın %6’sı bir hata payı ile yükleme makinesinin zamanının
%70’ini dolu olarak geçirdiğini test etmek istiyorsa kaç adet gözlem yapmalıdır?
a)

125

b)

150

c)

175

d)

200

e)

225

7)
Yönetim, kritik bir ekipmanın %85 dolulukla kullanıldığını düşünmektedir.
Eğer %98 güvenilirlik ve %2,5 hata payı ile bu değerin doğruluğu tespit edilmek istenirse kaç
adet gözlem yapılmalıdır?
a)

250

b)

525

c)

757

d)

1108

e)

1196

8)
Eğer bir makinenin zamanının %75’inde dolu olduğu düşünülüyorsa, %95
güvenilirlik ve %5 hata payı oranı ile kaç gözlem yapılmalıdır?
a)

1200

b)

772

c)

364

d)

336

e)

289
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9)
Bir zaman etüdü çalışmasında, firma, %90 güvenilirlikle ortalama çevrim
zamanını, gerçek çevrim zamanının %5’i hata payı ile tespit etmek istemektedir. Ortalama
çevrim zamanının 15,76 dk. ve örnek standart sapmasının 3,2 dk. olduğunu varsayarsanız kaç
çevrim boyunca zaman etüdü yapmak gereklidir?
a)

45

b)

93

c)

127

d)

236

e)

318

10)
Bir iş için 20 çevrim boyunca gözlem yapılmış ve aşağıdaki tabloda yer alan
değerlere ulaşılmıştır.

Elemanı

İş

Toplam
(dk.)

1

Süre

T
empo

54,64

1
05

2

49,67

1
10

3

42,98

9
5

4

51,37

9
5

Tolerans payının %20 olduğu varsayıldığından bu işin standart zamanı nedir?

a)

10,08 dk.

b)

12,10 dk.

c)

14,73 dk.

d)

16,58 dk.

e)

19,59 dk.

86

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)b, 4)b, 5)b, 6)e, 7)d, 8)e, 9)a, 10)b
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11. ÖĞRENME EĞRİLERİ

88

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Öğrenme Eğrileri

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çalışanların bir işi tekrarladıkça daha hızlı yapmaları hususu iş etüdü kapsamında
nasıl değerlendirilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenme Eğrileri

Öğrenme eğrilerinin
kapsamı ve uygulanması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek

91

Anahtar Kavramlar


Öğrenme Eğrisi

92

Giriş
Bu kısımda özellikle uzun süreli işlerde ve ofis işlerinde sıklıkla kullanılan bir iş
ölçümü tekniği olan iş örneklemesi konusu anlatılmıştır. İş örneklemesi konusu ile birlikte iş
etüdünün ikinci ana bölümü olan iş ölçümü ile ilgili konular bitirilmiş oldu. Ardından bu hafta
İş Etüdü & Ergonomi dersinin diğer bir konusu olan Ergonomi kavramına giriş yapıldı.
Ergonominin tanımı, kapsamı ve iş tasarımı ile ilgili temel konulardan bahsedilmiştir.
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11.1. Öğrenme Eğrileri
Bir işin nasıl yapılacağının öğrenilmesi belirli bir zaman alacaktır. Örneğin bir çalışan,
bir işi ilk kez yaparken, bu işi tamamlaması belli bir süre alacaktır. Ardından aynı işi ikinci
kez yaptığında daha fazla deneyime sahip olacağından ilkine göre daha hızlı olacaktır.
Üçüncü kez, ilk iki kezden daha hızlı olacaktır. Belli bir adetten sonra, ilgili çalışanın bu işi
yapma süresi standart hale gelecektir.
İşlem sayısı ile işlem süresi arasındaki öğrenme ilişkisi şu formül ile ifade edilir:

Burada;

𝑡𝑛 = 𝑡1 𝑛 𝑥

𝑡𝑛 : n. Birimin üretimi için gerekli süre

𝑡1 : birinci birimin üretimi için gerekli süre
n : birim sayısı
x : ln c / ln 2
c : öğrenme sabiti
Değişik işlerin öğrenme oranları farklılık gösterir. Bu oran montaj işlerinde %70-90,
kaynak işlerinde %80-90 ve makina kullanımında %90-95 arasında değişmektedir. Uçak
yapımı, elektronik bilgi işlem ve gemi inşa sanayinde öğrenme oranı genellikle %80 kabul
edilir.
Çalışanlar üretimin başında işlerine yabancıdır. İlk birkaç adedi üretmek için gereken
süre fazladır. Çalışanlar işlerini öğrendikçe günlük üretimleri, sabit bir miktara kadar
artacaktır.
Örnek:
Askeri teçhizat üreten bir firma, bir silah sisteminin elektronik bir komponenti için
anlaşma yapmaktadır. Prototip imalatı için tahmin edilen doğrudan işçilik 176 saat olarak
öngörülmüştür. Bu tip bir komponent için endüstriyel standart, öğrenme hızının %90
olduğudur. 144 adetlik siparişin son ürünü kaç saatte imal edilecektir?
Çözüm:
𝑙𝑛0.9

𝑡144 = 𝑡1 144( 𝑙𝑛2 )

𝑙𝑛0.9

𝑡144 = (176)144( 𝑙𝑛2 )
𝑡144 = 82,69 𝑠𝑎𝑎𝑡
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Örnek:
Gates ve Jobs üniversitede okuyan iki öğrencidir. Kişisel projeleri için gelir elde
etmek amacıyla toplama bilgisayar yapmaktadırlar. Üniversitenin istatistik departmanından
36 bilgisayarlık bir sipariş almalarına üzerine büyük bir heyecan ve sevinç duyarlar.
Bilgisayar toplama işi yaptıkça öğrenilen ve hızlanılan bir süreçtir. Gates ve Jobs ilk
bilgisayarı 18 saatte hazırlarlar. %80’lik bir öğrenme hızı ile 9., 18. Ve 36. Bilgisayarları ne
kadar sürelerde hazırlayacaklarını hesaplayınız.
Çözüm:
(

𝑡9 = (18)9

𝑙𝑛0.8
)
𝑙𝑛2

𝑙𝑛0.8

= 8.874 𝑠𝑎𝑎𝑡

)
𝑡18 = (18)18( 𝑙𝑛2 = 7,092 𝑠𝑎𝑎𝑡
𝑙𝑛0.8

)
𝑡36 = (18)36( 𝑙𝑛2 = 5,67 𝑠𝑎𝑎𝑡
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Uygulamalar
Nite-Site Inc. Gece görüş sistemlerinde kullanılan görüntü netleştirme cihazlarını
üreten bir firmadır. Bu ürünlerin birincil müşterisi ordudur. Ordu, askeri anlaşmalarda, teklif
sürecinde öğrenme eğrilerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Firma, 120 adetlik bir sipariş
için teklif hazırlamaktadır. Firma ilk ürünün 80 saat işçilik ile üretilebileceğini tahmin
etmektedir. Benzer ürünler için kabul edilen öğrenme eğrisi, endüstri genelinde %92
olduğuna göre 60. Ve 120. Ürünlerin üretimi için gerekli süreler ne olacaktır?
Çözüm:

5. Jericho, özel amaçlı, her türlü zeminde gidebilen araçlar üreten bir şirkettir.
Firmanın bu tür ürünler üretirken edindiği deneyim neticesinde öğrenme hıznın %87 olduğu
görülmüştür. Prototip modelden yola çıkarak, yeni piyasaya sunacakları bir aracın ilkini 1600
saat doğrudan işçilik ile üreteceklerini tahmin etmektedirler. Bu durumda 30. ve 60. Araçları
kaçar saatte üreteceklerdir?
Çözüm:

6. Profesör Cook, üniversitede yöneylem araştırması dersini vermektedir. Çizelgesine
göre, sınav haftasının son günü, 35 kişilik sınıfına final sınavı yapacak ve aynı gün
şehirlerarası yolculuğa çıkacaktır. Sınavları değerlendirme konusunda endişe hissetmektedir.
Tahminine göre, eğer o gün her şey yolunda giderse, sınav kâğıtlarını okumak için 5 saati
vardır. Geçmiş deneyiminden yola çıkarak ilk sınav kâğıdının okumanın yaklaşık 12 dakika
süreceğini düşünmektedir. Öğrenme hızının ise %90 olacağını ve 10. kâğıttan sonraki tüm
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kâğıtları aynı hızda okuyacağını varsayarak, tüm sınav kâğıtlarını zamanında okuyabilecek
midir?
Çözüm:
İlk 10 kâğıt için okuma süreleri şöyledir:

İlk 10 kâğıdı okuması toplam 96 dakika sürmüştür. Profesörün geriye kalan zamanı
300-96=204 dakikadır. 10. Kâğıttan sonra her bir kâğıdı 8,46 dakikada okuyacaktır. 25 *
8,46=211,5 dakika süre gerekmektedir. Dolayısıyla eğer profesör acele etmezse tüm kâğıtları
5 saatte okuyamayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğrenme eğrileri tanıtıldı.
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Bölüm Soruları
1)
%80’lik bir öğrenme eğrisi, üretim miktarının her iki katına çıkışında %80’lik
bir ilerleme olacağını gösterir.
a) Doğru
b) Yanlış
2)
Öğrenme eğrileri, sık tekrarlı, basit ve kısa süren işlerdeki ilermenin
ölçümünde kullanışlıdır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)

Öğrenme eğrilerinin montaj hattı tipindeki işlere uygulanma olanağı kısıtlıdır.

a)

Doğru

b)

Yanlış

4)

Bir iş tekrarlandıkça gerçekleşen ilerleme oranını gösteren grafiğe ne denir?

a)

Öğrenme eğrisi

b)

Süreç akış şeması

c)

İşçi-makine şeması

d)

İş analizi şeması

e)

Hiçbiri

5)
Öğrenme eğrisinin gösterdiği ilişkiye göre, üretilen kümülatif ürün sayısı
arttıkça, birim işçilik süresi
a)

Artar

b)

Aynı kalır

c)

Düşer

d)

Önce artar sonda azalır

e)

Belirlenemez
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6)
Belli bir model botun ilkini yapmak 3000 saat almaktadır. Eğer üretici firma
%80’lik bir öğrenme hızının geçerli olduğunu varsayarsa, ikinci botun yapımı kaç saat
sürecektir?
a)

600 saat

b)

2400 saat

c)

3600 saat

d)

4000 saat

e)

5000 saat

7)
Bir firma özel bir elektrik motorun üretimi için anlaşma yapmıştır. İlk motorun
üretimi için gereken doğrudan işçilik saati 250’dir. %85’lik öğrenme hısı ile dördüncü motor
kaç saatte üretilecektir?
a)

212,5 saat

b)

180,6 saat

c)

153,5 saat

d)

37,5 saat

e)

12 saat

8)
Bir ürünün ilkini üretmek için gerekli süre 900 saat ise ve çalışanların öğrenme
hızı %80 ise ilk 4 ürünün üretimi için geçecek toplam süre nedir?
a)

576 saat

b)

2827,9 saat

c)

2880 saat

d)

3333,3 saat

e)

4042 saat
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9)
Yeni bir ürünün ilk dört adedinin üretilmesi için geçen doğrudan işçilik süreleri
aşağıdaki gibidir:
No

Direk İşçilik Saat

1

1200

2

1020

3

927,5

4

867

Buna göre öğrenme hızı nedir?
a)

%100

b)

%90

c)

%85

d)

%80

e)

%75

10)
Yeni bir ürünün ilk iki adedini üretmek için gereken direkt işçilik saatleri 2000
ve 1800 saat olmuştur. %90’lık öğrenme hızı ile beşinci ürünün üretim süresi ne olacaktır?
a)

1692,4 saat

b)

1620 saat

c)

1566 saat

d)

1523,2 saat

e)

1496 saat

11)

Öğrenme eğrileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
fayda sağlar

Öğrenme eğrileri, yöneticilere projelerin işgücü gereksinimlerini hesaplarken

b)

Öğrenme eğrileri üründeki modifikasyonlardan etkilenmez

c)

Öğrenme eğrileri üretim çizelgesi yapılırken faydalıdır

d)

Öğrenme eğrileri genel ürün maliyetinin hesaplanmasında faydalıdır

e)

Öğrenme eğrileri uzun süreli karmaşık ürünlerin üretiminde faydalıdır.
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Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)a, 5)c, 6)b, 7)b, 8)b, 9)c, 10)c, 11)b
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12. ERGONOMİ

103

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ergonomi
12.2. Ergonominin Önemi
12.3. Ergonominin Tarihçesi
12.4. Ergonominin Temel Faktörleri
12.5. İş Kriterleri
12.6. Fiziksel Ergonomi
12.7. Algısal Ergonomi
12.8. Organizasyonel Ergonomi
12.9. Ergonominin Katkısı
12.10. İnsan Faktörleri ile İlgili temel Bilimler
12.11. İş Tasarımı
12.12. İş Tasarımı Prensipleri
12.13. Antropometri Nedir?
12.14. Antropometrinin Tarihçesi
12.15. Antropometrik Metotlar
12.16. Vücut Boyutları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Ergonomi nedir?



Ergonomi neden önemlidir?



Antropometri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ergonomi

Ergonominin tanımı ve
kapsamı

İnceleyerek

Antropometri

Antropometrik özellikler

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Ergonomi



Antropometri



İşbilim
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Giriş
İnsanın kas ve iskelet sistemi hakkında gerekli bilgiler verilmiş ve antropometrik
bilgiler ışığında iş tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Ayrıca
yorulma ve molalar, insanın enerji tüketimi bağlamında değerlendirilmiştir.
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12.1. Ergonomi
Ergonomi Araç-gereç, makine, teknik sistemler ve genel olarak işlerin; insan sağlığı,
insan güvenliği, insan rahatlığı ve insanın performansını arttıracak şekilde tasarlanmasıdır.
İnsan Faktörleri
İnsan faktörleri, insan ve onun çalışma ortamı ile arasındaki ilişkinin bilimsel olarak
incelenmesidir.
İnsan faktörleri, insanların, belirli ortamlar, ürünler ve hizmetler karşısında fiziksel ve
psikolojik olarak nasıl davrandıkları anlamına gelir.
İnsan faktörleri, sistem, ürün, hizmet ve ortamların geliştirilmesinde, insanların
ihtiyaçlarının belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi için yapılandırılmış bir dizi prensip
ve metottur.
İnsan Faktörlerinin Kapsamı


Postür & Hareket



Çevresel Faktörler: Gürültü, Titreşim, aydınlatma, havalandırma



İşyeri ortamı



İş Tasarımı



Mola & Vardiyalar



Ekranlı araçlarla çalışma



Ergonominin Sosyal Değeri



Ergonominin Ekonomik Değeri
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İnsan Faktörleri / Ergonomi
İnsan faktörleri terimi esas olarak ABD’de kullanılmaktadır. Avrupa’da ve Dünyanın
geri kalan kısmında Ergonomi terimi daha yaygındır.
Usability (Kullanışlılık) terimi de bazen ergonomi teriminin alternatifi olarak
kullanılmaktadır. Ancak İnsan faktörleri çok daha geniş bir çalışma alanıdır.
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12.2.Ergonominin Önemi
İnsan faktörleri üzerinde yapılan çalışmalar insan hatasının sebep ve sonuçlarının
belirlenmesinde ve çalışma şartlarının, yorgunluk ve dikkatsizliği azaltacak şekilde
düzenlenmesinde yardımcı olur.
Bazı faydalar;


Daha fazla güvenlik



Daha az insan hatası olasılığı



İnsana daha fazla değer verme, daha fazla iş tatmini ve kullanım kolaylığı



Daha hızlı öğrenme



Daha düşük arıza/duraksama



Daha fazla stabilite



Yeniden tasarım ihtiyacının azalması



Tasarım ve operasyonlarnda daha düşük maliyet



Daha iyi iletişim

12.3. Ergonominin Tarihçesi
Ergonomi biliminin temellerinin atılması Eski Yunan medeniyeti ve Yunan kültürü ile
yakından ilgilidir.
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M.Ö. 5. yy.’da Helen uygarlığında, alet edevat ve çalışma yerlerinin tasarımında
ergonomik prensiplerin kullanıldığını gösteren kanıtlara ulaşılmıştır.

hesaplanır.

M.Ö. 200: Çin seddinin yapımı sırasında işçilerin günlük performansı



M.S. 321: Konstantin Pazar gününü kanunen tatil ilan eder.



1500: Leonardo Da Vinci kürekle çalışan işçinin hareketlerini inceler



1785: İngiltere - Buhar makinesi tekstilde kullanılmaya başlanıyor


1800: Almanya: iplik ve dokuma atölyelerinde modernizasyona geçiş. Çalışma
yaşı 5’e kadar iniyor.

1750-1800 arasında Taylor: İşçilerin daha verimli çalışması için teoriler ortaya
koymuş. Ücretlendirme sistemleri ve çeşitli el aletleri geliştirmiş.


1802: İngiltere - Çocukların korunmasına yönelik kanun



1833: İngiltere - Kadınların korunmasına yönelik kanun



1839: Almanya - 9 yaşından küçük çocukların çalışması yasaklanır



1866: ilk iş hekimi - BASF fabrikaları Almanya



1891: Kadın işçilerin haftada en çok 65 saat çalıştırılmasına ilişkin kanun



1906: İlk uluslararası işçi sağlığı konferansı: Bern, İsviçre


1910: Mr. & Mrs. Gilbreth: Ergonomik yaklaşımın öncüleridir. İş ve Zaman
etüdü kavramlarını geliştirmişlerdir.
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1910‘lar: Douglas: İş başında harcanan enerjiyi ölçerek işlerin yapılabilirliği,
mola ve iş sürelerinin belirlenmesi için oksijen tüketimi formülünü geliştirmiştir.


1913: Munsterberg: Endüstriyel Etkinliklerde Psikoloji:



1921: Cambridge Üniversitesinde “Deneysel Psikoloji Laboratuvarı”


1923: Henry Ford bant tipi seri üretimi başlatır. işçilerin günlük ücreti 2,34 den
5’ çıkar. otomobil fiyatı 950 dolardan 290 dolara düşer.


I. Dünya Savaşında: İngiltere’ de yorgunluk araştırmaları kurulu kurulmuş


II. Dünya savaşında savaşın koşullarından ötürü pek çok yeni makine hizmete
girmiş ancak makinelerin yetenekleri abartılmıştır. Burada insan-makine etkileşimi çok fazla
düşünülmediğinden pek çok işçi hayatını kaybetmiştir.
1940‘larda John Hopkins ve Princeton üniversitelerinin de katkıları ile yapılan
çalışmalarda İnsan Faktörü Mühendisliği (Human Factors Engineering) deyimi kullanılmaya
başlanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı yeni ve daha karmaşık makinelerin ve silahların geliştirilmesine
ön ayak oldu. Bu da operatörlerin algılarında yeni ve daha fazla artış ihtiyacı doğurdu.
Karar verme, dikkat, farkındalık ve el-göz koordinasyonu bir işin kazasız ve
problemsiz yapılması için anahtar faktör haline geldi.
Makinelerin kapasitesi, insan kapasitesini aşmıştı ve bu durum binlerce insanın savaş
sırasında iş kazaları sebebiyle ölmesine yol açtı.
2. Dünya Savaşında tamamen çalışır durumdaki, kusursuz bir uçağın, en iyi pilotlar
tarafından kullanılsalar bile düşebileceği anlaşıldır.

1943’de ABD ordusunda bir subay olan Alphonse Chapanis, uçak kokpitlerinde daha
mantıklı ve birbirlerinden ayırt edilebilir kontrollerin “pilot hatasını” önemli oranda
azaltacağını gösterdi.
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1949: İngiltere - Ergonomic Research Society kurulur



1953: Almanya - Ergonomi Derneği kurulur



1924: Türkiye - Hafta tatili kanunu



1930: Türkiye - Hıfzıssıhha kanunu



1945: Türkiye - Çalışma bakanlığı

12.4. Ergonominin Temel Faktörleri


Duruş ve Hareketler: Oturma, ayakta durma, kaldırma, itme, çekme



Çevre Faktörleri: Gürültü, titreşim, aydınlatma, iklim, havalandırma



Bilgi İşlem: Kontroller, gösterge ve kontrol panelleri



İş Düzenlemesi: Uygun görevler, ilgi çekici işler

12.5. İş Kriterleri

İş zararsız ve yapılabilir olmalıdır: zaman içerisinde sağlığını yitirmesine sebep
olmamalı, kas ve beyin gücünü aşmamalıdır.

İş dayanılabilir olmalıdır: dinlenme süreleri vs. ayarlanarak işi yapabilmenin
sürekliliği sağlanmalıdır.
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İş kişiye uygun olmalıdır.



İş memnuniyet verici olmalıdır.



İşte sosyal uyum sağlanmalıdır.

Ergonomi Terimi
Yunanca:
ergon -> iş
nomos -> yasa
“Human Factors Engineering”: İnsan Faktörleri Mühendisliği
İşbilim

12.6. Fiziksel Ergonomi

İnsan vücudunun fiziksel ve psikolojik yükler ile nasıl başa çıktığını inceler.
İlgili başlıklar:
Manuel malzeme taşıma yöntemleri
İşyeri tasarımı
İş gerekleri
Tekrarlama gibi risk faktörleri
Titreşim vb.
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12.7. Algısal Ergonomi

Mühendislik psikolojisi olarak da adlandırılır. Algı, dikkat, motor kontrol,
hafıza gibi mental süreçler ile ilgilendir.

İlgili başlıklar:
Zihinsel iş yükü
Karar verme
İnsan-Bilgisayar etkileşimi
Eğitim
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12.8. Organizasyonel Ergonomi

Makro ergonomi olarak da bilinir, Sosyo-teknik sistemlerdeki yapılar, politikalar ve
süreçlerin optimizasyonu ile ilgilenir.
İlgili başlıklar:
Vardiya sistemi
Çizelgeleme
İş tatmini
Supervisyon
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Takım çalışması

12.9. Ergonominin Katkısı
Ergonomi, araç-gereç, makine, teknik sistemler ve genel olarak işlerin;


İnsan Sağlığı



İnsan Güvenliği



İnsan Rahatlığı



ve İnsanın Performansını arttıracak şekilde tasarlanmasıdır.

12.10. İnsan Faktörleri ile İlgili Temel Bilimler
İnsan faktörlerinin ilişkili olduğu temel bilimler anatomi, fizyoloji ve psikolojidir.
Bu bilimler ergonomistler tarafından şu iki temel amaç için kullanılır:
İnsan yeteneğinin en verimli kullanımı ve,
Bunu yaparken insan sağlığının korunması
Anatomi: İnsan vücudunun yapısını inceleyen bilim dalıdır.
Önemlidir, zira insanın fiziksel yapısının gerektirdiği çeşitli kriterlere göre tasarım
yapılmalıdır.
Anatominin katkısı, insan ile kullandığı şeyler arasında fiziksel “uyum”un arttırılması
noktasındadır. Buna el aletleri de uçak kokpiti de dahildir.
Fizyoloji: İnsan vücudunun nasıl çalıştığının inceleyen bilim dalıdır.
İş Fizyolojisi vücudun enerji ihtiyacının incelenmesi ve kabul edilebilir iş yüklerinin
ve beslenme rejimlerinin standartlarının belirlenmesi ile ilgilidir.
Çevresel Fizyoloji, fiziksel çalışma ortamının etkileri -termal, gürültü, titreşim,
aydınlatma- ve bunların en uygun kullanımını analiz eder.
Psikoloji: Bilginin işlenmesi ve karar verme kapasitesi ile ilgilenir.
İnsan ile kullandığı şeyler arasındaki algısal “uyum”u araştırır. İlgili başlıklar: algı,
kısa ve uzun süreli hafıza, karar verme ve eylem.
Psikolojik Fizyoloji: Beyin ve sinir sisteminin çalışmasını inceler.
Örneğin, ortamdan alınan bir ses yada koku ile birlikte beyin bir tepki verir ve karar
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alınır.
Deneysel Psikoloji: İnsan davranışının parametlerini araştırır.
Yönetim: İş ve iş yerinin organizasyonunu inceler.
Örneğin, mutfak ve ofisler nereye yerleştirilmelidir?
Mühendislik: İnsanların içinde bulundukları çevre ile ilgili bilgileri analiz eder.
Örneğin havanın nemi ve sıcaklığının kontrolü, çalışanların rahatlığı açısından
önemlidir.
Tasarım: Herhangi bir şeyin gösterilmesidir.
Bir nesne tasarlarken, insan sağlığı, güvenliği
bulundurulmalıdır. Bunun için ergonomi prensipleri kullanılır.

ve

rahatlığı

göz

önünde

Sonuç olarak;
“İş, insan ile “uyumlu” olmalı ve iş şartları insan yeteneğinin ve limitlerinin üzerinde
olmamalıdır.”
Ergonomi, teknolojinin ve iş şartlarının insan ile etkileşiminin incelenmesidir.

12.11. İş Tasarımı
Elle yapılan (manuel) işlerin tasarımı Gilbreth çifti tarafından hareket etüdü (motion
study) ve hareket ekonomisi (motion economy) kullanılarak geliştirilmiştir.
İş tasarımında 3 ana bölüm altında çalışmalar yürütülür:
İnsan vücudunun kullanımı
İşyerinin düzeni ve şartları
Araç ve ekipmanların tasarımı
İş Tasarımı çalışmaları, insan vücudu ile ilgili anatomik, biyomekanik, ve fizyolojik
prensiplere dayanır. Bu prensipler ergonomi ve iş tasarımının bilimsel temelini oluştururlar.
İşlerin insan kapasitesi ve limitlerine göre tasarlanması gerekir.
Elle yapılan (manipulative) işler için:
–

Statik tutuşlardan çok dinamik hareketleri kullanılması

–

Kuvvet kullanımı < 15% max
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–

Aşırı erimli (range) hareketlerden kaçınılması

–

Hız ve hassasiyet (precision) için küçük kasların kullanılması

–

Kuvvet için büyük kasların kullanılması

Yük kaldırma ve diğer ağır işler için:
–

İş yükünün, maksimim iş kapasitesinin 1/3 ünü aşmaması

–

Yatay taşıma uzaklıklarının azaltılması

–

Bükme işleminden kaçınılması

–

Sık ve kısa çalışma/dinlenme çevrimlerinin kullanılması

Fiziksel Etmenler
–

Kuvvet ve güç

–

Tepki süresi (yanıt süresi)

–

Vücut ölçüleri

–

Yaş/cinsiyet/ırk/vb.

–

Algı organlarının özellikleri

Fizyolojik Etmenler
–

Kas Gerilimi

–

Metabolik iş verimi

–

Hastalıklara karşı direnç

–

Uyku ve Dinlenme gereksinimleri

Psikolojik Etmenler
–

Uyuşmazlıklar (şaşırma, yanılma, unutkanlık)

–

Üzüntüler

–

Ailevi Sorunlar

–

Mesleki Sorunlar

–

Ekonomik Zorluklar
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–

Güvensizlik

12.12. İş Tasarımı Prensipleri
1)

Maksimum güç orta erişimli hareketlerde sağlanır.

2)

Maksimum kas mukavemeti düşük hızlı hareketlerde elde edilir.

3)
Momentum (hızlı hareketler) işe faydalı olacak şekilde kullanılmalı (mesela,
vuruş, çarpma gibi hareketler için).
4)

İşi/görevi insan güç kapasitesini en etkin şekilde kullanacak biçimde tasarla.

5)

Güç gerektiren işler için büyük kasları kullan

6)
Maksimum kapasitenin %15’inin altını kullan ki erken yorulma olmasın. (Hatta
%10 ya da 5)
7)

Kısa ve sık iş-mola çevrimi kullanın

8)

İşi çoğu çalışanın yapabileceği şekilde tasarla!

9) Hassasiyet gereken işler için küçük kasları kullan

10) Ağır işten hemen sonra hassas işe başlama
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11) 11. 2 elin hareketinin başlangıcı ve bitişi birlikte olsun
12) 12. 2 elin hareketleri birlikte ve simetrik olsun
13) 13. Doğal ritimleri kullan
1. Bütün vücut = 17/dk
2. Kol = 35/dk
3. Önkol = 60/dk
14) Kavisli ve devamlı hareketleri kullan
15) Düşük kategorili hareketleri kullan (parmak -> bilek -> önkol -> tüm kol -> tüm vücut) çünkü
bunlar daha hızlıdır.
1. Sinir sisteminin harekete geçireceği kas/eklem sayısı arttıkça cevap süresi uzar.
16) İki el ve ayakları birlikte kullan
17) Göz hareketlerini en aza indir


Bir duruşu sürdürürken eklemler mümkün olduğunca nötr pozisyonda
tutulmalıdır.


İş vücuda yakın tutulmalıdır.
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Öne eğilmekten kaçının: Bir yetişkinin vücudunun üst kısmı ortalama 40 kg.
ağırlığındadır. Vücut öne ne kadar eğilirse sırttaki kasların üst vücut dengesini koruması o
kadar zorlaşır. Gerilim, özellikle sırtın alt kısmında fazladır.

Ani hareket ve zorlamalar en üst düzeyde gerilim yaratır: Kaldırma hareketi
mümkün olduğunca düzgün ve yavaş yavaş yapılmalıdır.

Hiç bir duruş ya da hareket uzun süre devam ettirilmemelidir: Uzun süreli
duruşlar veya tekrarlayan hareketler yorucudur. Uzun süreli işleri oturarak veya ayakta
durarak yapmak mümkün olmalıdır.
İş Tasarımı Belin Kullanımı ve Rahatsızlıkları

İş kazalarının %31’i elle malzeme elleçlemeden (manual material handling,
MMH) kaynaklanır.


Bel incinmeleri MMH yaralanma/incinmelerinin %71



Bel incinmeleri, işçiye verilen tazminatların %25



Bel incinmesinin ortalama maliyeti: $60,000



25 vertebrae (kemik)



Omirilik



S-şeklinde (good)



Şok absorbe etme



Aralarında diskler; doğal tampon


Doğru kullanılmadığı, yaşlanıldığı ve çok yük taşıdığı (disklere uygulanan
yüksek basınç) için problemli bölge.
•

Ağır yüklerin kaldırılması

•

Uzun süre öne eğik pozisyonda durulması

•

Değişik pozisyonlarda uzun süre hareketsiz kalınması

•

Bütün vücudun titreşime maruz kalması
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12.13. Antropometri Nedir?
İşin insana uyumlu olmasını sağlamak için işyerinin düzenlenmesinde insan
boyutlarının dikkate alınması gerekir. İş yerindeki makinede sabit gösterge, kumanda aletleri,
iş için kullanılan el aletleri gibi.
Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır, vücut ölçülerini
alır ve eşya boyutlarının oluşturulmasında kullanılır.
Antropometri, eski Yunancada “anthropos” (insan) ve “metrein” (belirleme)
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
İşin insansı maliyetinin ölçümü, yapılan iş ve çalışma ortamıyla ilgili boyutların da
göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Çalışma ortamı işi yapan bireylerin anatomik,
fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda iş ve işi yapan birey
arasında uyum sağlanılır, az yorgunlukla en yüksek verimlilik elde edilebilir.
İnsan vücut boyutları belirlenirken cinsiyet, yaş ve uğraşılan meslek dalı dikkate
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alınmalıdır. Örneğin bir erkeğin ve bir bayanın bir rafa uzanma mesafeleri vücut yapıları
gereği farklılık gösterir.
Aynı zamanda vücut boyutlarına etki eden başka faktörler de vardır. Bunlar, kişinin
kültürel yapısı, beslenme biçimi, yaşadığı bölgenin iklim şartları, kalıtsal özellikleri, sağlık
problemleridir.

Antropometric Source Book (Webb Associates, 1978) kitabında 100 civarında
popülasyon için 1000 civarında vücut ölçüsü bulunmaktadır.

COMBIMAN, Jack ve MannequinPro gibi yazılımlarda hem antropometrik
bilgiler bulunmakta hem de belirli hareketler için limit ve tavsiyeler bulunmaktadır.

İnsan vücudunun ölçüleri ve buna bağlı çeşitli özellikleri ile ilgilenen bilim
dalına antropometri denir.

Antropometrik ölçüler, cihaz ya da sistemlerin bunların kullanıcıları yada
çalışanlara uyumlu bir şekilde tasarlanması için önemlidir.

Örneğin, hemen hemen herkes kapıların 1,80 m.’den daha yüksek olması
gerektiğini kabul edebiliriz, bunun üzerinde boyu olan pekçok insan vardır.

olmalıdır?

Peki bir tornavida’nın çapı ne olmalıdır? Ya da bir gözlüğün genişliği ne


Tam bir fiziksel uyum sağlamak için tek bir ortalama değeri kabul etmek
mümkün değildir. Zira insan vücudunun ölçüleri kişiden kişiye değişiklik gösterir.

bilgi verir.

Antropometri bilimi, çeşitli duruşlardaki insan vücudunun ölçüleri hakkında


Antropometri ile kas ve uzuvların işleyişi hakkında bilgi sahibi olarak, çalışma
sırasındaki duruşların zararsız ve aşırı güç gereksiniminin olmamasından emin olunmaya
çalışılır.
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12.14. Antropometrinin Tarihçesi
İnsanın fiziksel ölçümleriyle, iş yapabilme yeteneği arasındaki ilişki çok eski
çağlardan beri bilinmekle beraber ilk önemli çalışma Blumenback (1752-1840) tarafından
yapılmıştır.
19. ve 20. yüzyıl başlarında insan hareketlerinin analizi üzerinde çalışmış, 2. Dünya
savaşı sıralarında ise insan–makine ve çevresiyle ilgili yeni problemler ortaya çıkmıştır.
Nazilerin Toplum Politikası ve Irksal Refah için Aydınlanma Bürosu:
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Aryan olanlar ile olmayanları ayırt etmeye çalışıyordu
Ölçümü kabul etmeyenlere evlenme ve çalışma izni verilmiyordu. Savaş sırasında
ölüm kamplarına gönderilecek insanların belirlenmesinde bu büro aktif rol oynuyordu.
Türkiye’de genel antropometri konusunda yapılan araştırmaların en geniş kapsamlı
olanı Türkiye Antropometri Anketidir.
Bu anket Atatürk’ün emriyle 1937 yılında 3465 erkek ve 20263 kadın olmak üzere
toplam 59728 kişi üzerinde ve 10 bölgede gerçekleştirilmiştir.
Mevcut antropometrik çalışmalar arasında;

Askeri araç–gereç ve kıyafetlerle ilgili olarak kullanılmak amacıyla askerlerden
alınan antropometrik ölçümleri (Hertzberk ve arkadaşları, 1961; Pekintürk, 1968)

Çeşitli yaş grubundaki öğrencilerden farklı amaçlar için alınan antropometrik
ölçümler (Bostancı, 1956; Beyazıt, 1971; Güven, 1979; Kayış, 1987) ve

İnsan-makine sistemlerinin tasarımında kullanılmak amacıyla endüstriyel iş
yerlerinde çalışan işçilerden alınan antropometrik ölçümler (Özok,1981) sayılabilir.
Antropometrinin Kullanım Alanları
Günümüze kadar antropometrik özellikler çok çeşitli alanlarda kullanılmıştır.

Bir ev eşyası üreticisi üreteceği ev eşyasını kişinin rahatlığını sağlayacak
şekilde üretmek ister ki bunun için insan vücut boyutlarına ve özelliklerine ihtiyaç duyar.
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Toplu imalat yapan tekstil endüstrilerinde üretilen tekstil ürünlerinin
bedenlerinin belirlenmesinde antropometrik ölçümlere başvurulur.

Fabrikada çalışan işçilerin kullandığı kontrol kolları, pedalları, maske, kask ve
iş elbisesi insan vücut boyutlarına göre imal edilmelidir. Böylece çalışan daha rahat
çalışacağından iş verimliliğinin artışı sağlanır.

İşçilerin çalıştığı tezgah ve malzeme raflarının ebat ve düzenlemelerinde
antropometrik ölçümlerden yararlanılır.

Makine ve tesisat fabrikaları, iletişim araçları, kırtasiye malzemeleri ve ulaşım
araçları üretiminde antropometriden yararlanılmalıdır.
Neyse ki günümüzde antropometrinin pek çok faydalı kullanım yeri vardır:
gıda ihtiyacının belirlenmesi
çocukların gelişiminin takip edilmesi
ofis ve ev mobilyaların tasarımı gibi..

12.15. Antropometrik Metotlar
Statik Antropometri
Statik antropometri; antropometrinin, insanlardan sabit haldeyken alınan ölçüm
değerlerini ele alan bir daldır.

Örneğin ayakta boy, otururken boy, yerden dirsek yüksekliği gibi değerlerdir.
Endüstride ergonomik amaçlarla statik antropometri araştırmalarında kullanılan boyut
ölçülerini ve istatistiksel dağılımını belirleyen bir grafik vardır (EK-1).
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Dinamik Antropometri
Dinamik antropometri; antropometrinin, insanlardan hareket haldeyken alınan ölçüm
değerlerini ele alan bir daldır.

Endüstri ve iş düzeninde iş görenler devamlı hareket halindedirler. İş görenlerin ayakta
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dururken yada otururken çevrelerindeki malzemelere, kontrol sistemlerine ve işlem
noktalarına uzanabilmeleri için;eğilme, uzanma, kaldırma ve dönme gibi hareketlerinin
hudutlarını ölçmek ergonomik açıdan önemlidir.
Bu gibi durumlarda dinamik antropometri ölçümlerine gerek duyulur.

12.16. Vücut Boyutları
Bir teknik sistemin tümünün veya elemanlarının tasarımında (boyutlandırılmasında),
bu sistemi, makineyi, aleti kullanacak kişilerin çeşitli vücut boyutlarına gereksinim vardır.
Kullanıcının genç-yaşlı, kadın-erkek, farklı bölgeden olması antropometrik boyutları
etkiler.
Bir işyerinde eğer aritmetik ortalamaya göre kapı yüksekliği seçilseydi, işçilerin
%50’si o kapıdan geçerken başlarını az veya çok eğmek zorunda kalırdı.
100 erkek işçinin boy ölçüleri (5 cm sınıflarda) Şekil-2.1’de verilmiştir.

Şekil x: Normal dağılım eğrisi

Boyları ölçülen insanların,
%68’i, X±S aralığında
%90’ı, X±1.65S (1.60 – 1.90 m) aralığında kalır. Boyları ölçülen insanların %5’nin
boyu 1.60 m.den küçük, %5’inin boyu 1.90 m.den büyüktür.
Almanya’da yapılmış boy ölçümleri Şekil-2.2’de verilmiştir.
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Şekil-2.2. %5 ve %95 değerleri
Kadınların


%5’inin boyu 151 cm.den küçük



%95’inin boyu 173 cm.den küçük,

Erkeklerin


%5’inin boyu 163 cm.den küçüktür



%95’inin boyu 184 cm.den küçüktür.

İşyeri düzenlenirken, genelde, çalışanların %5-%95 sınırlar içerisinde kalanların rahat
çalışabileceği bir düzenlemeye gidilirse, çalışanların %90’ının rahat çalışabileceği bir
düzenleme sağlanır.
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20 ile 65 yaşları arasındaki İngiliz Yetişkinler
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Antropometrik Tasarım Adımları


Kimin için tasarladığınıza karar verin



Hangi vücud özelliklerinin önemli olduğuna karar verin



“Ortalama” için mi aşırı uçlar için mi tasarım yapacağınıza karar verin

Kimin İçin tasarlayacağınıza karar verin
Kullanıcı Popülasyonu:


Cinsiyet
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Irk

Antropometrik Verilerin Kullanılması
Antropometrik veriler kullanılarak çalışma yeri düzenlemesi yapılır. Bu düzenleme
sayesinde iş gören daha rahat çalışacağından iş yerinin verimlilik artırılmış olur.
Bu veriler kullanılırken, tasarım için kullanılan verilerin ürünü kullanacak kitleye
uyum sağlaması önem taşımaktadır.
Antropometrik verilerin tasarım amaçlarına uygun olarak kullanılmasında uyulması
gereken bazı ilkeler vardır.
Uç Değerler için Tasarım
Tasarım çalışmalarının en önemli
amacı kullanıcı kitlesinin tamamına yakın
bir kısmına uyum sağlayabilecek tasarım
standartlarının
geliştirilmesidir.
Vücut
ölçüleri ile ilgili araştırmalarda bu ölçülerin
normal olarak dağıldıkları varsayılmıştır.
Yine bu çalışmalarda %90'lık bir
kullanıcı kitlesi hedef alınmıştır.
Alttaki %5'lik kısımla üstteki %5'lik
kısımlar
standart
kapsamın
dışında
tutulmuşlardır.
Tasarım çalışmalarında, %5-%95
değerleri arasında yer alan kitle hedef alınır.
Hacimle ilgili tasarımlarda %95'lik
dağılım değeri, erişimle ilgili tasarımlarda
ise %5'lik yüzde dağılım değerleri dikkate
alınır.
Örneğin bir asansör tasarımı yapılırken asansör kabininin boyutlandırılması sırasında
%95’lik değerler, asansör içindeki kontrol panelinin döşemeden itibaren yüksekliği için
%5’lik değerler dikkate alınmalıdır.
Buradaki temel düşünce, uzun boyluların sığabileceği bir kabine kısa boylular zaten
sığabilecektir. Kısa boyluların erişebildikleri kontrol paneline de uzun boylular erişebilecektir.
Ayarlanabilir Aralıklar için Tasarım
Bir donanımın belirli ölçüleri, değişik boyutlardaki kullanıcı kitlesini kapsayacak
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şekilde ayarlanabilir ölçülerde yapılabilir.
Örneğin bir otomobil ön koltuğunun ilerigeri hareketi, bir sandalyenin oturak kısmının
aşağı-yukarı hareketi gibi.
Ayarlanabilir özelliklere sahip olan araç
gerecin %5 ve %95’lik dağılım içerisinde herhangi
bir noktaya göre ayarlanabilecek şekilde
tasarımlanması önerilmektedir.
İş
araçları
boyutlarının
ayarlanabilir olmasına dikkat edilir.

değişken,


Büro sandalyesinin ayarlanabilen
yüksekliği, oturma düzleminin eğimi ve arkalığın
yüksekliği

Otomobillerde şoför sandalyesinin
yüksekliği, direksiyon yüksekliği


Şoförün ağırlığına göre ayarlanan koltuğun hidrolik yaylandırma sistemi



Otomobillerde başlık konumları



Yüksekliği ayarlanabilir bilgisayar ve yazıcı masaları

Ortalama Değer için Tasarım
Ortalama değere göre yapılan tasarımlar, düşünüldüğünün aksine, büyük bir kullanıcı
kitlesini karşılamamaktadır.
Buna rağmen bazı eşya ve araç gereçlerin tasarımında ortalama değere göre
boyutlandırma yapılmaktadır.
Örneğin; kazak, çorap ve eldiven gibi giysiler ortalama değerlere göre yapılmaktadır.
Çalışma Yeri Boyutları
Her insan çalışırken hareket halindedir. İnsanın görevini en iyi şekilde yapabilmesi
için, hacimlerin insan vücut boyutu ile uyumlu tasarımı zorunludur.
Hacimlerin belirlenmesinde çoğunlukla kol, bacak ve gövdenin dinamik antropometrik
ölçümleri esas alınarak iş yeri tasarımı yapılır.
Örneğin; uzama ve kavrama mesafelerini tespit ederken omurga, kalça, omuz ve ayak
ölçümlerinden yararlanılır.

138

Dinamik antropometri ölçüleri dinametrik ölçümler ile de desteklenebilir.
Örneğin; en kolay erişilen, en rahat kavrama yapılan, en güçlü kavrama yapabilecek
noktaların saptanması gibi.
Bazı iş yerlerinde, iş görenlerin sınırlı hacimlerde hareketi gerekebilir.
Böyle işlerin, normal kıyafetle ya da özel donanım ile yapabileceği hacimleri
saptamak için de antropometrik ölçümler kullanılmaktadır (Şekil-2.4).

Küçük geçitlerden geçiş için önerilen boyutlar

Oturarak Yapılan İşler İçin Boyutlar
Çalışmaların büyük bir çoğunluğu montaj tezgahları, çizim masaları, banko gibi
alanlarda gerçekleşir. Bu alanlarda iş görenlerin büyük bir kısmı oturarak çalışırlar.
Çalışma yüzeylerinin boyutlarında dirsek ek m leminden hareket ile elin işlem alanları
dikkate alınır.
Örneğin; masa yüksekliği alçak ya da yüksek olan bir durumda çalışan iş görenin
verimliliğinin yüksek olmayacağı aşikardır.
Masa ve iş görme yüzeyinin yüksekliğini saptamakta oturma yüzeyi ile çalışma yüzeyi
arasındaki yükseklik farkı önemlidir. Bu fark 26-30 cm kabul edilmektedir.

139

Oturma Yüzeylerinn Tasarımı
Kısa süreli olarak kullanılan oturma yerlerinin ergonomik olarak imal edilmiş olması
önemli olmayabilir fakat tüm gün ve verimlilik zorlanmaları altında iş görürken kullanılacak
oturma yüzeylerinin bazı özellikleri olması gerekir.
Bu tür oturma yerlerinin tasarımında iş görenin vücut ağırlığı, boyu gibi antropometrik
ölçümlere ihtiyaç duyulur.
Otuma yüzeyleri tasarlanırken vücut ağılığının desteklenmesi esastır. Oturan bir
insanın vücut ağırlığının % 60-80 kadarını taşıyan ischiyum kemik çıkıntıları ve kalçaların
genel yapısı bu yükü taşımaya elverişlidir.
Ayrıca oturulan yüksekliğinin de iyi bir şekilde tasarlanması gerekir. Böylece oturulan
yerin ön kısmının baldırlara baskı yapması önlenmiş olur.
Genelde oturma yerin yüksekliği erkeklerde 38 cm. ve bayanlarda 35 cm olarak kabul
edilmektedir.
Oturma yeri tasarlanırken sırt dayama
yüzeylerinin düz veya açılı olması önem taşır.
Sırt dayama yüzeylerinin düz olması
halinde iş görende sırt ağrıları oluşacağından
arkalığın oturma yüzeyi ile arasında 105° lik bir
açı olmalıdır.
Oturma yüzeyinin yatay yada öne eğik
olması iş göreni rahatsız eder. İş gören sırta
dayanırken kalçasında öne doğru bir itiş olur ve
zamanla çok rahatsızlık duyar. Bu nedenle
oturma yüzeyi geriden başlayarak 3-5°lik bir
eğilimle yükselmelidir.
Oturma yerinin derinliği ve genişliği de antropometrik ölçümlere dayanarak
saptanmalıdır. İş görenin sandalyesinin derinliği 35-40 cm, genişliği ise 40-45 cm arasında
olmalıdır.
İş Tipi
İnce işler
Hassas işler
Hafif montaj işi
Kaba/Orta işler
Okuma/Yazma işi
Daktilo işleri
Bilgisayar klavye işi

Bay
99-105
89-94
74-78
69-72
74-78
60-70
58-71

Bayan
89-95
82-87
70-75
66-70
70-74
60-70
58-71

Tablo x: Oturmalı işlerde tezgah yüksekliği için önerilen değerler (cm)
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Ayakta Yapılan İşler için Boyutlar
Ayakta yapılan işler için, rahat çalışma yüksekliklerinin boyutları hesaplanırken gözle
izleme, kolay ve becerili iş görme, hassas işlerde motor koordinasyonu, el ve kollardaki
serbestlik ve malzeme yüksekliği gibi kriterler göz önüne alınır.
Ayakta yapılan işlerde çalışma yüksekliği tespit edilirken kişinin boyu göz önünde
bulundurulmamalıdır.
Şöyle ki;
Masa yüksekliği = 0.61* Kişinin boyu – 6.4
Bu çalışma yüksekliğinin hesaplanmasında iş görenin dirsek yüksekliği göz önünde
bulundurulmalıdır. Masanın üst seviyesinin iş görenin dirseğinden 5-10 cm daha aşağıda
bulunmasına dikkat edilmelidir.
İş Tipi
Dirsek destekli hassas iş
Hafif montaj
Ağır iş

Cinsiyet
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay

Fix
126
116
107
96
99

Ayarlı
107-126
94-116
88-107
81-96
80-99

Bayan

89

74-89

Tablo x: Ayakta durarak yapılan işlerde tezgah yüksekliği için önerilen değerler (cm)

Pozisyon Bağımlı Çalışma Alanı Boyut Hesabı
ÇAB¡ : i. çalışma alanı boyutu

X i : i. Vücut ölçüsünün aritmetik ortalaması

 : Anlam düzeyi
Si : Standart Sapma
n : Örnek büyüklüğü (kişi sayısı)
P1 : Giysi payı
P2 : Ayakkabı payı
P3 : Gevşek duruş payı
P4 : İşlem payı
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genel formül,

Paylar
 Elbise payı için ayakta ve oturma pozisyonunda alınan vücut ölçülerinden boy,
göz, omuz, dirsek, diz ve parmak ucu yükseklikleri gibi düşey ölçülere 6 mm,
 Vücut derinliği ya da sırt göğüs derinliği, sağ ayak sırt- parmak ucu mesafesi,
kalça diz uzaklığı, dirsek-parmak ucu mesafesi ve kol boyu gibi yatay ölçülere 10 mm.,


Kalça genişliği ölçüsüne 20 mm.



Ayakkabı payı için düşey ölçülere 45 mm. eklenir.

Gevşek duruşlardan dolayı oluşan farklar için;


Ayakta alınan düşey vücut ölçülerden 19 mm.,



Oturarak alınan düşey ölçülerden 44 mm. çıkarılır.

Tutma payı için,


Parmaklarla işlemlerin kontrolünde dirsek-parmak veya kol boyunda 15 mm.,



Parmaklarla itme işlemlerinde 25 mm.,



Baş parmak ve işaret parmağı ile ortaklaşa yapılan işlerde 46 mm.



El ile makas kavramada 127 mm. çıkarılır.

Oturma Yeri Yüksekliği (OYY)

X16 : Otururken diz altı yüksekliğinin aritmetik ortalaması
P1 : 6 mm
P2 : 45 mm
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 =%95 anlam düzeyi için;

S
OYY = X16  1,645 16 + 6 + 45
n
Tek kişi için,

OYY = X16 +51

Oturma Yeri Derinliği (OYD)

Oturma Yeri Genişliği (OYG)

Elbise payı = P1 : 20 mm

Çalışma Masası Yüksekliği
1. Göz Kontrolü Gerektirmeyen İşler İçin

2. Göz Kontrolü Gerektiren El İşleri İçin
ÇMY2 = ÇMY1 - 150
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3. İnce El İşleri İçin

4. Yazı İşleri için
Yazı masası yüksekliği, otururken dirsek seviyesi yüksekliğinin 50 mm üstünde olmalıdır.

ÇMY4 = ÇMY1 + 50

Masa Genişliği (MG)

Sırt Dayanağı Yüksekliği
Üst sırt dayanak noktası (ÜSD) omuz yüksekliğinden 100 mm çıkarılarak hesaplanır.
Elbise payı 6mm. ayakkabı payı 45 mm. eklenir.
Gevşek duruştan dolayı 44 mm. çıkarılır.
Alt sırt dayanağı noktası oturma yeri genişliğine eşittir.
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Kol Dayanağı Yüksekliği
Kol dayanağı yüksekliği (KDY) otururken dirsek yüksekliği ölçüsünün %95’lik
değerinden 40 mm. çıkarılarak belirlenir.

Ayakta Çalışılan Durumlar İçin Çalışma Alanı Boyut Hesabı
1. Çalışma tezgahı yüksekliği
1.1. Göz kontrolü gerektiren işler için

1.2. Göz kontrolü gerektirmeyen işler için

1.3. Ağır parçalar ile çalışırken

2. Makine kumanda kollarının yüksekliği

Raf Yüksekliği
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Kapı Yüksekliği

Oturmalı-Ayakta Durmalı Nöbetleşe İşler için Çalışma Alanı Boyut Hesabı
Oturma yeri yüksekliği

Örnek-1. Bir atölyede göz kontrolüne ihtiyaç gösteren işlerde 40 kişi çalışmaktadır.
Kişilerin omuz yüksekliği ölçüldüğünde ortalaması 1450 mm ve standart sapması 76
mm olan bir normal dağılıma uyduğu görülmüştür.
Söz konusu 40 kişiye uygun bir tezgah yüksekliği aralığı belirleyiniz.

ÇTY = 1450  2,32

76
40

- 20
ÇTY= 1404 – 1460 mm uygundur.

Örnek-2. Bir iş hanındaki merdiven basamaklarının genişliği 240 mm olarak inşa
edilmiştir.
Handa ayakkabı uzunlukları farklı 70 çalışan vardır.
Ayakkabı uzunlukları ölçülüp istatistiksel değerlendirildiğinde,
X  250 mm
S = 14 mm

olan bir normal dağılıma uyduğu gözlenmiştir.
Merdiven basamaklarını kullanırken sorun ile karşılaşabilir çalışan sayısını tahmin
ediniz.
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%10’luk dilime karşı gelir. O halde %10 rahat eder; %90, %90*70=63 kişi
rahatsız olur.
Dağılımda X = 207 mm belirlenseydi,

Yaklaşık %99’a karşı gelir.

147

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergonomi konusuna giriş yapıldı.
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13. FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Gürültü
13.2.Aydınlatma
13.3.İklim
13.4.Birikimsel Zedelenme Hastalıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İş ortamındaki fiziksel faktörler işi ve insanı nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fiziksel risk etmenleri

Kazanım
Gürültü, titreşim, ısı,
radyasyon gibi fiziksel risk
etmenlerinin çalışma
hayatındaki etkisi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Fiziksel Risk Etmenleri
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Giriş
Bu bölümde işyeri ergonomisinin 4 ana konusu olan gürültü, titreşim, aydınlatma ve
iklim konuları incelenecektir. Ayrıca vardiya sistemleri hakkında bilgi verilecektir.
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13.1. Gürültü
Hedef, gürültü düzeyini belirli bi maksimum değerin altına indirmek, aynı zamanda 30
dB(A)‘den aşağıya düşürmemektir. Aksi halde, beklenmedik ve gelişigüzel gürültüler çok
belirgin hale gelir.



8 saatlik bir çalışma için sınır 90 dB



115 dB üstü kabul edilemez!



120 dB değerinde kulakta rahatsızlık olur,



125-135 desibel arası sesler kulakta belirgin ağrı nedenidir.


140 dB değerinde ise ağrı, kulak zarı yırtılması gibi etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Bu kulakta kalıcı zararların ortaya çıkması anlamına gelmektedir.


Gürültünün kaynakta azaltılması:



İşyeri düzenlemesi ile gürültünün azaltılması:

–

Gürültülü işi sessiz işten ayırın

–

Gürültü kaynağından uzakta durun
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–

Ses yutucu tavan kullanın: Sesi yutmak için çoğu kez tavandan yararlanılır.

–

Akustik paravanlar kullanın.



İşitmenin gürültüden Korunması:

–

Kulaklık, kulak tıkacı vs.

İşitme kayıpları, normal bir endüstri ortamında oluşabilen ve çoğunlukla doğal sayılan
seslerin uzun süreli etkisi ile fark edilmeden oluşur.

Tablo B
2 aÇ eşitli Seslerin d cinsinden
e
d ğerleri
Yakındao p tlayan bmb a e( Kulakta aani hsa r)
Pervaneli
ç u ak
5
1 m
Pnömatik ç kiç
Otomobil klaksonu
5 m
Kamyon s
5 m
Gürültü ü
ı t snı rı
Çok açılmış
a
r dyo o
m
Normal knuş m a
1
Otomobil
10m
Sakin akan nehir
Trafiksiz sakinamahalle
e leıa
Sakin ıbhç e, yaprak hşı rtısı
Cep sa ti, t k-tık’lar
Tam ag ılanamayan ss
Kesin sessizlik
Ş
ı

160 dB
130 dB
120 dB
100 dB
90 dB
85 dB
80 dB
70 dB
60 dB
50 dB
40 dB
30 dB
20 dB
10 dB
0 dB

13.2. Aydınlatma
ö

ğı

ğ
ö
üçü
‘
ş
ü ü bireyinöruh halini ve performansını doğrudan etkiler.
Işıkö düzeyi


Kişinin rahat yaşamasının ve etkin çalışabilmesinin koşullarından birisi uygun
aydınlatmadır.

Eğer insanlar yaptıkları işin ayrıntılarını uygun biçimde görecek aydınlıkta
çalışmayacak olursa kaza riski artar ve iş verimi ve etkinliği düşer.

Aydınlatmadan amaç kişilerin çevrelerindeki cisimleri kolayca görebilmesini
ve tanıyabilmesini sağlamak, ortamın güvenli ve hoşa giden bir durumda olması ve bunun
sürdürülmesidir.

Genellikle çalışma ortamındaki yatay düzlemin aydınlanma derecesi esas
alınır. Aydınlanma birimi lükstür.


Penceresiz bölgelerde kontrastı kaldıracak bir aydınlatma kaza olasılığını
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artırmaktadır.


Lambalar iki ana gruba ayrılarak incelenir:


1. Akkor lambalar (incandescent):Burada ışık ısınan filament veya ince bir ağ
sisteminin içinde gazların yanmasıyla ışık meydana gelmektedir.

2. Gaz- boşalım lambaları: Işık bir gazın içerisinden elektrik akımının
geçmesiyle sağlanmaktadır.


Gaz akım lambaları üç tiptir:


1. Yüksek şiddette boşalım (HID, High intensity discharge) (civa, metal halid,
yüksek basınçlı sodyum lambaları)


2. Düşük basınçlı sodyum lambaları


3. Floresan lambaları: Gazın içerisinden geçen elektrik akımı insan gözü
tarafından fark edilmeyen ultraviyole ışını oluşturmakta ampulün içerisindeki fosforun
ışınımına neden olan bu radyasyon bu kez görünür radyasyon haline dönüşmektedir. Farklı
fosforlar farklı aydınlanma renkleri oluşturabilmektedir.

Glare: Görme alanındaki aşırı, göz kamaştırıcı parlaklık. Hem görmeyi engeller
hem de dikkatin bu parlaklığa yönelmesine (phototropism) sebep olur.


Direk ışık kaynağından gelebileceği gibi yansıma yoluyla da gelebilir.


Işık kaynaklarının göz kamaşmasına (glare) sebep vermemesi için ayarlanması
gerekmektedir.
a) Işığı görme alanından uzağa yerleştir
b) Işığı baştan yükseğe veya arkaya yerleştir
c) Düşük yoğunlukta birkaç ışık kullan
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Renk ve Psikoloji

Sarı – İyi görünürlük, tazelik ve kuruluk, sıcaklık/içtenlik/ samimiyet
(warmth), ve dikkat (caution)

Turuncu – İyi görünürlük, sıcaklık/içtenlik/ samimiyet (warmth), canlılık, daha
fazla ilgi (attention)

Kırmızı – Çok iyi görünürlük, çok sıcak (very warm), iştah (appetite), çok
dikkat çekici, uyarıcı


Yeşil – Düşük görünürlük, soğuk kanlılık, istikrar



Mavi – Düşük görünürlük, soğuk kanlılık

13.3. İklim


Sıcaklık insan performansını etkileyen bir faktördür.



İşyeri sıcaklığının ölçümünde kullanılan teknikler;



Gölgede ölçülen termometre ısı derecesi


Globe Termometre: 30 cm çapında siyaha boyanmış bakır bir kürenin
merkezindeki ısı


Çift termometreli nem ölçer ile saptanan ortam nemlilik derecesi



Kata

termometresi:

Hareket

halindeki

ortam

havasının

yarattığı

ısı
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değişikliklerini ölçer


İşyerinde uygun iklim koşulları



Hava ısısı



Isı kaynaklarından yayılan ısı



Ortam nemliliği



Hava hareketleri



Hava ısısı:



Fabrikalarda en uygun ortam ısısı 18-19 oC olduğu kabul edilmiştir.



Bürolarda 19-23 oC



Çalışanların fiziksel aktivitesi arttıkça ortam ısısını düşürmek gerekir.



Nemlilik:



Normal ısı koşullarında havanın nem düzeyinin bir etkisi olmaz.



Hava Hareketleri:


İdeal hava akımı 150 mm/sn’ dir. 510 mm/sn’ nin üzerinde çalışma ortamı
esintili kabul edilir.


100 mm/sn’ nin altında ise havasızlık etkisi oluşur.

Kimyasal Maddeler

Kimyasal maddelerin tahriş edici, kanserojen, mutajenik veya teratojenik
etkileri vardır.


Kimyasal maddelerle ilgili en önemli husus eşik sınır değeridir.


Her kimyasal maddenin gaz hali için eşik sınır değerleri (Threshold Limit
Values - TLV) mevcuttur.

TLV değerleri 8 saatlik bir ölçüm sonucu elde edilir. Bir gün içinde bu limitin
aşılmaması gerekir.
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Kansere neden olduğu bilinen bazı kimyasal maddeler
Madde

Kullanım Yeri

Asbest

Isı yalıtımı

Benzen (benzol)

Çözücü

Krom bileşikleri

Pigment

Polisiklik Hidrokarbonlar

Katran bileşeni

Vinilklorid

PVC’ nin ham maddesi

13.4. Birikimsel Zedelenme Hastalıkları


TENOSİNOVİT



EPİKONDİLİT,



BURSİT,



FİBROMYALJİ,



KARPAL TÜNEL SENDROMU,



SİYATİK,



SPONDİLOZİS,



OSTEOARTROZ

Epikondilit
(Tenisçi Dirseği)
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Bursit

Tenosinivit
Tendonları çevreleyen ve koruyan sinovyal kılıfın iltihabıdır. El bileğinin yinelenen
hareketleri temel nedendir. Tutulan yapıların üstünde ağrı, şişlik, fonksiyon azalımı temel
belirtilerdir.
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Karpal Tünel Sendromu
Tekrarlayan el bileği öne yada arkaya bükülmesi, hızlı bilek çevrilme hareketi eli
bilekten sağa sola yatırma hareketi (deviasyon), parmakla baskı uygulanması, tutma hareketi
İşler:Daktilo yazma, montaj işleri, ev işleri, müzisyen, cerrah, veznedar, parlatma,
cilalama, bileme, törpüleme, çekiçle dövme
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Torasic Çıkış Sendromu
Boyun ve omuz arasında sinir ve kan damarlarının sıkışmasıdır.
Omuzun zorlayıcı, uzun süreli ve yineleyen retraksiyon yada depresyonuna bağlı
olarak ortaya çıkan bir durumdur.
Sürekli omuz seviyesinin üzerinde bir iş yapmayla oluşur.
Ellerde yaygın duyu azalması ve uyuşma , karıncalanma gibi karpal tünel sendromuna
benzer belirtiler vermektedi.

Sürekli Yanlış Duruş Biçiminin Engellenmesi


Çalışma sırasında eklemlerin tam hareket sınırında kullanılması doğaldır.


Burada esas olan sürekli kötü duruş biçiminin uzun süreli korunmasına neden
olan uygulamalardır.

Nötral olmayan postürlerde uzun süre durmayı gerektiren duruşlardan yapılar
aynı şekilde etkilenir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel risk etmenleri incelendi.
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14. MOLA VE YORULMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. MOLA VE YORULMA
14.1.Mental Faaliyetler
14.2.Bilgi İşleme Kapasitesi
14.3.Hick Kanunu
14.4.Kontrol ve Sembollerin tasarımı
14.5.Kontrol-Tepki uyumu
14.6.Kontrollerin Kodlanması
14.7.Yorgunluk ve Mola
14.8.Kas ve İskelet (Musculoskeletal) Sistemi
14.9.İş Molaları
14.10.Vardiya Sistemleri
14.11.İnsan Faktörleri Mühendisliğinin Geleceği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

İnsanın zihinsel kapasitesinin iş hayatında etkileri nelerdir?
Vardiya ve mola sistemleri tasarlanırken dikkate alınması gereken hususlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Mental Faaliyetler

Kazanım
İnsanın zihinsel kapasitesi ve
bunun iş ortamındaki
yansımaları incelendi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Mental Faaliyetler



Mola



Vardiya
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Giriş
Bu bölümde Ergonomi konusu tanıtılmıştır.
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14.1. Mental Faaliyetler
İş yaşamındaki her türlü zihinsel faaliyetler ve insan-makine sisteminde bilgi algılama,
bilgi işleme içeren işler mental faaliyet olarak tanımlanır.
Mental İşi Etkileyen Faktörler


Mental işin zorluk derecesi



Psikolojik ve fiziksel bir sistem olarak insanın kendisi


yeteneğidir.

İş koşulları ve işe gönüllü olmaya da bağlı olarak kişinin zihinsel performans

İşbilim açısından mental faaliyetlerden gelen yükü ve onun oluşturduğu zorlanmayı iş
psikolojisi inceler.
İnsanın Performans Kapasitesini Belirleyen Faktörler


Yetenek



Öğrenimle kazanılan bilgi



Pratikle elde edilen deneyim

Yetenek düzeyini ölçmek mümkün olmadığı gibi, iş yaşamında psikolojik zorlanmayı
da ölçüp belirleyebilmek bugünkü bilgilerimizle olası değildir.
Psikolojik Zorlanma

İşçi iş sürecinde psişik yetenek ve olanaklarını kullanmak durumunda kalıyorsa
psikolojik zorlanmayla karşı karşıyadır.

Psişik zorlanma çeşitli iş koşullarının ve yüklerinin insan tarafından bilinçli
veya bilinçaltı işlenmesinden doğar ve zorlanma açısından kısa veya uzun vadeli olumlu veya
olumsuz sonuçlar doğurur.

Psikolojik zorlanma yalnızca zihinsel işler sonucu doğan bir zorlanma değildir,
bedensel faaliyetlerin çoğunda da psikolojik zorlanmaya rastlanabilir.
Çalışanın Zorlanmasını Artıran Faktörler


Sürekli olarak üst düzeyde dikkatli olma zorunluluğu,


Ürünün kalitesini, işletme veya çalışanların güvenliğini etkileyecek konularda
karar verme ve sorumluluk üstlenme,


Bazı durumlarda monotonluğun dikkati azaltacak etkisi,
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•

Yine bazı durumlarda insani ilişkilerin azlığı, sosyal izolasyon.

14.2. Bilgi İşleme Kapasitesi
Ürünlerin ve bilgisayar sistemlerinin tasarımı sürecinde karşılaşılan en büyük
problemlerden biri de arayüz tasarımında çoğu zaman çok fazla bilgiye yer verilmesidir. Bu
durum makinelerin idaresi için kullanılan kontrollerin tasarımında da görülmektedir.
Örnek: Eski ve yeni mikrodalga fırınlar



Çok fazla kontrol var



Kontrolü çevirmektense pişirme süresini tuşlamak gerekiyor


Çok fazla eylem gerekiyor. Başlatmak için bir “başlat” tuşuna basmak
gerekiyor. Eski durumda ikinci adımdan sonra otomatik olarak başlıyordu.
İnsan faktörleri mühendisliğinde kullanılan önemli performans ölçütlerinden biri de
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reaksiyon zamanıdır.
Reaksiyon zamanı verilecek kararların ne kadar karmaşık olduğunu ölçmek için
kullanılır.
Karmaşık kararlar uzun zaman, kolay kararlar ise kısa zamanda alınırlar. Reaksiyon
Zamanı, kararların daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir olarak yeniden tasarlanması için
kullanılır.

14.3. Hick Kanunu
Reaksiyon zamanı olası tercihlerin bir fonksiyonudur.

RT: Reaksiyon Zamanı
N: Alternatiflerin sayısı
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a ve b: sabitler
Buradan çıkan ilginç bulgu, reaksiyon zamanı ile fonksiyon sayısı arasındaki doğrusal
ilişkidir.
Bilgi biti arttıkça beynin doğrusal artan sürede tepki verildiği görülmektedir.
Örneğin, bir bilgisayar yazılımında combo-box tasarlarken, farklı menülerde farklı
bilgilerin sunulmasının arama zamanını nasıl optimize edileceği bu alanın konusudur.

14.4. Kontrol ve Sembollerin Tasarımı
AT&T’deki Bell Laboratuvarlarında tuşlu telefonlara geçiş sürecinde 9 alternatif
değerlendirildi.
Bu sırada ofislerde hesap makinesi dizilimi artık bir standart haline gelmiştir. Ancak
buna rağmen telefon dizilimi kabul edildi.
Bunun sebebi deneyler sonucunda telefon diziliminde insanların daha az hata
yaptığının ortaya çıkmasıydı. Her ne kadar hesap makinesi dizilimine göre daha yavaş olsa da
telefon dizilimi ile hata sayısı azaltılıyordu.

Kontrol Hareketleri için Stereotipler
ABD’ de ışık düğmeleri yukarı doğru ışığı açar. Avrupa da ise ışığı açmak için
düğmeye aşağıya doğru basılır.
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14.5. Kontrol-Tepki Uyumu

İdeal olarak kontroller ile bunların verdiği tepkiler arasında birebir ilişki olmalı.
Fırın örneğinde, üstteki gözler çok az kenara doğru çekilse birebir eşleşme
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sağlanabileceğinden hız ve hata yapma olasılığında iyileşme ortaya çıkacaktır.
Üretimde de iş istasyonlarının benzer prensipler ile tasarlanmaları gereklidir.
Örneğin manuel montaj işinde parça kutuları, montaj işinin akışı ile eşleşen bir yapıda
sıralanmalıdır.

14.6. Kontrollerin Kodlanması
Altı genel kontrol kodlama tipi vardır:
1. Yer
2. Renk
3. Büyüklük
4. Şekil
5. Etiket
6. Operasyon Modu
Yer ile kodlama
Yer ile kodlama en güçlü prensiptir. Örneğin otomobillerde çoğu kontrolün yeri
standart hale gelmiştir. Sürücülerin neyi nerede bulacakları konusunda açık ve net beklentileri
vardır.
Bu beklentiler sürme deneyimi arttıkça gelişir. Çoğu sürücü gözleri kapalı bile olsa
neyin nerede olduğunu kolayca bulabilir.
Ya da bir ameliyathanede cerrahi araçların yerleri standartlaştırılmıştır. Bu hem insan
hatasını azaltır, hem de hızı arttırır.
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Renk ile kodlama
Kontroller yerine getirdikleri göreve göre renklere atanır.
Renk ile kodlama, yer ile kodlamaya göre daha fazla reaksiyon zamanına ihtiyaç
duyar. Zira önce rengin anlamı bulunmalı artından iş gerçekleştirilmelidir.
Bazı kontroller için standart renkler belirlenmiştir. Örneğin güvenlik kontrolleri
kırmızıdır.

Çinliler arasında kırmızının sıcak, tehlike yada dur manasına gelmesi açısından düşük
yüzdelik yaygınlığa sahip olmasının nedeni, Çin kültüründe kısmızının aynı zamanda
mutluluğun rengi olarak da ifade edilmesidir.
Büyüklük ile kodlama
Bir savaş uçağı pilotu savaş sırasında stres altında iken bazı kontrollerin büyüklükleri
arasındaki fark: küçük, orta, büyük, onlara çok yardımcı olmaktadır.
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Şekil ile kodlama

Etiket ile kodlama
Etiketler kontrolün üzerine, altına yada üst tarafına konabilir.
Dikey etiketlerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Etiket ile kodlama iki kat daha fazla reaksiyon zamanı demektir.
Operasyon modu ile kodlama
Farklı görevi olan kontrollerin farklı hissiyat vermesidir.
Araba sürücüsü gaz ile fren pedallarını, verdikleri hissiyattan ötürü ayırt edebilir.
Benzer prensipler endüstriyel ortamlardaki makinelerin kontrolünde de sık sık
kullanılır. Bir operatör doğru kontrolü aktive edildiğinibu şekilde anlayabilir.
Acil durum kontrolleri
Acil durum kontrollerinin yeri ve tasarımı önemlidir. Burada önemli olan husus, acil
durum kontrollerinin kolayca ve hızla bulunabilmesidir.
Acil durumlar genellikle stresli anlardır. Operatörlerin hata yapmaları daha kolaydır.
Acil durum kontrollerini diğer sık kullanılan kontrollerin uzağına yerleştirmek gerekir.
Acil durum kontrollerini kolay erişebilecek bir yere yerleştirmek gerekir. Çalışanın
buraya doğal bir şekilde ulaşabilmesi lazımdır.
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Acil durum kontrolleri yeterince büyük ve kolay aktive edilebilir olmalıdır.
EXAMPLE: ACCIDENTAL ACTIVATION OF SEAT EJECTION CONTROL
IN AIRPLANES
Emergency controls must be placed away from other frequently-used controls in a
location that is easy to distinguish. This principle has been of great concern in the design of
airplane cockpits. It used to be the case that fighter pilots were killed by accidentally ejecting
themselves when the airplane was still on the ground. The pilot would be catapulted 100 m
and fall flat to the ground before the parachute had time to open. It also happened that pilots
would eject themselves into the ceilings of hangars. The eject control button has now been
relocated to a safe place (under the seat between the legs). This location has an additional
benefit, since the pilot’s arms are kept out of the way during the ejection.

14.7. Yorgunluk ve Mola
İşbilim açısından yorgunluk, iş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm
organizmanın işlevsel yeteneğinin, performansının dinlenme ile giderilebilen azalmasıdır.
Yorgunluğu türleri şu şekildedir:


Kas yorgunluğu



Zihinsel faaliyetlerde yorgunluk



Genel yorgunluk

Kas Yorgunluğu
•

Bir kasın iş yapabilme yeteneği, performansı zorlamanın artmasıyla azalır.



Zorlama karşısında kastaki performans düşüşü kas yorgunluğudur.



Çalışan bir kasta enerji harcama-enerji yenileme ardı ardına sürer.


Enerji harcama enerji depolama düzeyini aşarsa, bozulan denge kasta
performans düşmesine neden olur.

Kas yorgunluğunda hem merkezi sinir sistemindeki süreçlerin hem de kasta
enerji harcanması, atıkların ortaya çıkması gibi kimyasal süreçlerin rolü vardır.

Kas ve İskelet (Musculoskeletal) Sistemi


İnsan hareketleri kas ve iskelet sistemi aracılığıyla ortaya çıkar.



Kaslar her iki uçlarından tendonlar ile iskelete bağlanmışlardır.
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Hareketi sağlayan (kısalan) kas grubuna agonist, bu sırada uzayan
(extend/stretch) kas grubuna ise antagonist denir.

vardır.



İnsanda 3 çeşit kas vardır:

–

Çizgili kas: iş görme için hareketi sağlayan kaslar. İnsanda yaklaşık 500 tane

–

Düz kas: İç organlar ve damar çeperinde bulunur

–

Kalp kası


Çizgili kaslar flamentlerin hareketi sayesinde normal uzunluklarının %50 si
kadar kısalıp, %180 i kadar uzayabilmektedirler.

181

Kas

Kas lifleri “ya hep ya hiç” kanununa göre kasılırlar. Uygulanan kuvvetin
ayarlanması ise kaç sayıda kas lifinin aktive edileceği ile belirlenir.

Kasılmanın şiddeti, devamlılığı ve incelikle kuvvet ayarlaması merkezi sinir
sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Sinir sistemi gerektiğinde tek bir kas lifini devreye sokabildiği gibi geniş kas
kitlelerini de bir anda harekete geçirebilir.

Ancak sinir sistemi bir anda bir kasın tüm liflerini devreye sokmaz. Kas lifleri
sıra ile devreye girerek, aynı anda bir kısmı dinlenirken diğer bir kısmı da çalışır.

Kas liflerinin hangi sıra ile kasılacağını beyincik belirler. Beyincik ayrıca
tekrarlı hareketleri öğrenebilir ve tekrarlı hareketlerde becerinin artmasından sorumludur.
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Kas Yorgunluğu

Fizyolojik Yorgunluk: Kaslarda enerji metabolizması yavaşlar. Laktik asit
birikmesi ile kas hücrelerinin şişmesi sonucu aradaki kılcal damarlar sıkışır. Kas hücresinde
oksijen yetersizliği başlar. hücre içi biyokimyasal enerji oluşumu aksar.

Kas çalışması maksimum performans gerektirmiyorsa ve iş sırasında yeterli
aralıklarla dinlenme sağlanabiliyorsa yorgunluk gecikir yada hiç ortaya çıkmaz

Hareketin tekrar sayısı ile dinlenme süresi arasında logaritmik ilişki vardır.
örneğin 30 tekrarlı hareketten sonra yarım saatte dinlenmesini tamamlayan bir kas aynı iş 60
tekrarda yapılırsa 2 saatte dinlenebilir.

Yorgunluğun ikinci nedeni psikolojik faktörlerdir. İşyerinde ergonomik testler
sırasında deneklere fiziksel iş yüklerinin azaltığı söylendiğinde bu iş yükü gerçekte
azaltılmamış bile olsa iş yükü azaltılmış gibi bir etki yapmaktadır.


Psikolojik yorgunluk moral, kişilik özellikleri ve çevresel faktörlere bağlıdır.


Aynı eforu sarf etmiş iki rakip takımdan kazanan tarafın oyuncuları daha
enerjik, kaybeden tarafınki ise bitkin gözükebilir.

Psikolojik yorgunluk belirtileri dolaylı yollarla da görülebilir: işyerinde
şikayet, mutsuzluk hali gibi.
Zihinsel Faaliyetlerde Yorgunluk
Zihinsel faaliyet sonucu yorgunluk sonuçları da bedensel faaliyet sonrası yorgunluk
sonuçlarına benzer (Duygusal nedenlerle işten soğuma, işi reddetme isteği gibi nedenlerden
kısa zamanda yorgunluk ya da etkin motivasyon sonucu yorgunluğu uzun süre fark etmeme).
Duygusal(Psişik) açıdan yorulma belirtileri (Schmidtke):


Resepsiyon bozukluğu



Algılama bozukluğu



Koordinasyon bozukluğu



Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu



Düşünme bozukluğu



Çalışma ve kontrol gücünde azalma hissi



Sosyal ilişkilerde bozukluk
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Genel Yorgunluk


Yorgunluk hali hissetme insan için aslında koruyucu bir özelliktir.



Yorgunluk hissi sayesinde kişi kendini daha fazla zorlamayacaktır.


Tüm organizmanın dinlenmesi için gereken uyarıyı aldığından gerekli molayı
verecek, sağlığını ve iş potansiyelini koruyacaktır.
Yorgunluk Türleri


yorgunluk

Statik veya dinamik kas işinden doğan kas yorgunluğu,
Fiziksel zorlanmadan doğan tüm organizmanın yorgunluğu: Genel bedensel



Görme organının fazla zorlanmasından doğan yorgunluk: Göz yorgunluğu



Beyinsel çalışmadan doğan yorgunluk: Mental yorgunluk


Psikomotor fonksiyonların tek yönlü zorlanmasından oluşan yorgunluk:
Sinirsel yorgunluk, beceri yorgunluğu


İşin veya çevrenin tek düzeliğinin verdiği yorgunluk: Monotonluk



Arka arkaya gelen yorgunluk hallerinin birikmesi: Kronik yorgunluk


Biyolojik gece–gündüz ritminin doğurduğu, uyku isteğini doğuran doğal
periyodik yorgunluk.
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İş Yerinde Yorgunluk

Yorgunluğun İşaretleri


Algı bozukluğu: gözlerin yanması, şaşı bakma, görüş alanının daralması


Algılama bozukluğu: optik aldanmalar, gerçekleşen olayları algılayamama,
hayal görme ( araç sürerken)


Koordinasyon bozukluğu: göz-el koordinasyonunun zayıflaması, yavaşlama


Dikkat bozukluğu: ne yaptığını unutma, ne yapacağını bilememe. Sürekli aynı
işi yapan işçi hata yaptığını fark ettiğinde veya bu ona söylendiğinde eğer yorgunsa hata
yapmaya devam edecektir. Uyarı yerine kısa süreli dinlenme daha iyidir.

azalması

Düşünme bozukluğu: Unutkanlık, hesap hataları yapma, hesaplama hızının



Çalışma ve kontrol gücünde azalma hissi: İş yapmayı istememe, ilgisizlik



Sosyal ilişkilerde bozukluk: Kolay öfkelenme

Yorgunluğun Ölçülmesi


İş performansının nicesel ve nitesel ölçümü

185



Elektroensefalografi EEG



Sübjektif yorgunluk algılaması



Psikomotor testler



Mental testler

şeklinde gerçekleştirilebilir.

Enerji talebi düşük olan işler (<250 W) herhangi bir genel yorgunluk
hissedilmeden uzun süreli olarak yapılabilirler. 250 W düzeyinden daha az enerji gerektiren
aktiviteler;

Yazı yazma, ütü yapma, hafif malzemelerin montajı, makine çalıştırma, yavaş
bisiklet sürme gibidir.


1 W= 0.0143 kcal/dk.



Hareketin gerçekleşmesi için kaslara enerji gerekir.


ATP (Adenosine Triphosphate) isimli molekül vücudun acil enerji ihtiyacını
karşılar. Bu kaynak çok sınırlıdır ve birkaç saniye içerisinde biter.

ATP öncelikle CP (Creatine Phosphate) isimli molekülden elde edilir, ancak bu
kaynak da 1 dakika içinde biter. CP daha sonra temel besin maddelerinden (karbonhidrat, yağ,
protein) elde edilir.


CP’nin elde edilmesi 2 türlü olur:


Aerobic: Oksijen kullanılarak her bir glikoz molekülünden 38 ATP çıkartır
ancak yavaştır.

Anaerobic: Oksijensizdir, her bir glikoz molekülünden 2 ATP çıkartır ancak
çok hızlıdır. Glikozu kısmi olarak 2 lactate molekülüne ayırır bu moleküller ise vücudun sulu
ortamında kasta laktik asit oluştururlar. Yorgunluğa bu asit sebep olur.
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Isınma hareketleriyle ya da ağır işlere yavaş başlayarak aerobik ATP
üretiminin başlamasını ve hızlanmasını sağlayabilir, böylelikle yorgunluğu yaratan laktik asit
üretimini en aza indirgeyebiliriz.

Anaerobik ATP üretiminden kalan laktik asitleri ortadan kaldırmak için
çalışmanın sonunda bir soğuma safhasıyla gerekli olan oksijen kaslara sağlanmış olur.

Bir iş yapılırken kullanılan enerji miktarını, enerji üretiminin tamamen aerobik
olduğunu kabul ederek, çalışanın tükettiği oksijen miktarından tahmin edebiliriz.

Alınan ve verilen nefesin hacmini sabit, alınan nefesteki oksijen oranını %21,
ve her bir litre oksijenden 2,9 kcal enerji elde edilebileceğini kabul edersek, kullanılan enerji:


E (kcal/min) = 4.9 x Oxygen Consumption

= 4,9 * V * (0,21 – EO2)

–

V: Birim zamanda alınan havanın hacmi (lt/dk)

–

EO2: Verilen nefesteki oksijen oranı (kabaca %16 – 18 arası)



Enerji gereksinimi, işin tipine, duruşa ve taşınan yüke göre değişir.


Taşınan yüklerin dengeli ve vücuda yakın olması gerekiyor. Mesela, sırt
çantasını taşımak (dengeli ve vücuda yakın), aynı yükü 2 çanta (dengeli ama vücuda uzak) ile
taşımaktan daha güvenli ve kolaydır.


Limit = ⅓ Emax ≈ ⅓ x 16 = 5.33 kcal/min
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Erkekler için 8 saatlik bir işgünü için önerilen enerji tüketimi = ⅓ Emax ≈ ⅓ x
16 = 5.33 kcal/min


Kadınlar için ise 4 kcal/min


Eğer enerji gereksinimi bu değerlerin üstünde olursa anaerobic ATP
üretiminden dolayı yorgunluk ortaya çıkar. Bu yorgunluğu gidermek için ise dinlenme
molaları verilmesi gerekir. Dinlenmek için gerekli zaman, R (toplam çalışma zamanının
yüzdesi olarak):
R = (W – 5,33) / (W – 1,33)

–

W: Ortalama enerji gereksinimi (kcal/min)

–

1,33 kcal/min: Dinlenme sırasında vücudun harcadığı enerji miktarı


Örnek: Kürekle kömür atma işi için gerekli enerji, 9,33 kcal/min ise, dinlenme
süresi ne kadar olması gerekir?
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–

R = (9,33 – 5,33)/(9,33 – 1, 33) = %50

–

8 saatlik bir vardiya için: 8*0,5 = 4 saat dinlenme molası.

* Bu değerler Amerikalı erkek ve kadınlara göre hesaplanmıştır.

14.8. İş Molaları
Mola bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman
dilimidir. Süreye göre molalar şu şekilde sınıflandırılır:


Çok kısa molalar



Kısa molalar



Mola (mola sonrası işe başlarken oksijen gereksinimi artar)

Vardiyaya göre mola sınıflandırması ise şöyledir:


Planlanmış mola



Planlanmamış mola

Molaların dinlendirme değeri, süresi uzadıkça azalır.
Molaların Sıklıkları ve Süreleri

bağlıdır.

Molanın ne zaman verilmesinin doğru olacağı, doğal olarak işin şekline


Akılda kalıcı basit bir kural olarak enerji harcama açısından 42 kJ/dak = 700
W veya daha fazla enerji gerektiren, sürekli performans sınırının çok üstünde olduğundan
ancak kısa süre sürdürülebilen işlerde, mola iş biter bitmez hemen verilmelidir.

Güçlü kişiler için sürekli performans sınırına yakın veya eşit, bazı işçiler için
de sürekli performans sınırının biraz üstünde olan, 16–17 kJ/dak harcanan işlerde ise mola
biraz geciktirilerek verilebilir.

Molanın beklenen yararı sağlayabilmesi için işin koşullarına göre molanın nasıl
ve nerede kullanılması gerektiği de belirlenmelidir
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Şekil x: Aynı oranda, farklı mola dağılımının performans üzerinde etkisi

Mola Düzenlemesinde Temel Kurallar

Molanın ilk bölümünün dinlendirme değeri en büyüktür. Bu nedenle kısa
molalar tercih edilmelidir.


Vardiya süresi uzadıkça kısa molaların sıklığı ve süresi artırılmalıdır.


Molaların sıklığı bedensel (ve zihinsel) çalışmanın ağırlığına bağlıdır. Çok
ağır işlerde birkaç dakikalık çalışmadan sonra da mola vermek gerekebilir.

Aşırı sıcak ve gürültüden dinlenme molaları eğer mola bu ortamın dışında
değerlendirilebiliyorsa yararlıdır.


Molada başka bir yan iş yapılırsa, molanın değeri kaybolur.



250 W üzerinde enerji gerektiren işler için ek dinlenme gerekir.
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Toplam dinlenme süresinin işin bitişine veya iş gününün sonuna saklanmayıp,
iş süresince düzenli aralıklarla birçok molaya yayılması çok etkin bir yöntemdir.
Kısa aralıklarla yük kaldırmak

600 W

Koşmak

670 W

Bisiklete binmek

670 W

Merdiven çıkmak

960 W

Molaların mümkün oldukça sık ve kısa verilmesi gerekir çünkü:
–

Uzun çalışmalar anaeribic enerji üretimine ve dolayısıyla yorgunluğa sebep

–

Uzun süreli çalışmalardan sonra kendine gelme de çok zaman alır

olur

–
Kendine gelme süreci üssel (exponential) olduğu için kısa molalar kasların
dinlenmesi için fırsat verir
–
Kısa çalışmalarda ATP ve CP kullanılıp çalışma kısa süreli durdurulursa ATP
ve CP bu sürede üretilebilir.
–

Birkaç saniyelik molalar/duraksamalar (micropause) kan dolaşımını rahatlatır.

Aktif mola (Active break), yani çalışanın başka kasları kullanması (ayak yada el
değiştirmesi, duruşunu değiştirmesi gibi) da yorulmuş kaslara dinlenme fırsatını verir.
Çalışanı yorulduğu zaman dinlenmekte serbest bırakabilirsiniz.

Oksijen tüketimini ölçmek zor ve masraflı olduğu için, enerji tüketimini
ölçmenin alternatif, kolay ve ucuz yolu kalp atış hızını kullanmaktır, çünkü kalp kaslara daha
fazla oksijen göndermek için daha fazla kan pompalar.

Ancak, bu yöntem büyük kasların yoğun olarak kullanıldığı dinamik işler için
daha uygundur.


Ayrıca kalp atış hızı kişilerin yaş ve zinde olma durumlarına göre değişebilir.



Sıcaklık, nem, duygusal durum ve zihinsel stres gibi faktörler kalp atış hızını

etkiler.

Ortalama kalp atış hızının ortalama 40 fazlası (40 atış/dak) çalışma için tavsiye
edilen değerdir.

atış/dak’dır.

Her bir kcal/min için kalp atış hızındaki artış (grafikteki eğim) yaklaşık 10
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Tavsiye edilen 40 atış/dak değeri diğer yoldan hesaplanan 5, 33 kcal/min
değeriyle örtüşmektedir.


Resting Allowance: RA = (ΔHR/40 – 1) * 100

ΔHR = Working HR – Resting HR
Kalp Atış Hızının Normale Dönmesi

İş bittikten ½ - 1 dakika sonra (HR1) ve 2,5 – 3 dakika sonra (HR2) 2 kez kalp
atış hızı ölçülür.
•
Kabul edilebilir çalışma yükü için HR1 110 atış/dak’yı geçmemeli ve (HR2 - HR1) en
az 20 olması lazım.


Eğer kalp atış hızı sabit bir iş yükünde (mesela 8 kcal/min) artmaya devam
ediyorsa buna “heart rate creep” (kalp atış hızının güvenli bölgeden çıkması) denir. Bu artış
dinlenme molalarının yetersiz olduğunu gösterir. Buna iş yükü sebep olabileceği gibi sıcaklık
ve mental stres ve ya statik işler de sebep olabilir.

İş gücünü hesaplamanın en kolay ve ucuz yolu ise işçinin işi nasıl
değerlendirdiğinin sorulması ve buna bağlı olarak Borg’un 1967’de geliştirdiği reyting
değerlerinin kullanılmasıdır.


Reyting değerleri 10 ile çarpıldığında kalp atış hızını verir.


Diğer yöntemlerdeki pahalı ölçme aletlerine ve uzun zaman alan ölçümlere
gerek yoktur.


Sübjektif bir yöntem olduğu için kullanılırken özen gösterilmesi gerekir.
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14.9. Vardiya Sistemleri

İnsanın fizyolojik fonksiyonları günün 24 saati boyunca farklı seviyelerde
seyreder. Bu seviyelere günlük ritm denir

Gece vardiyalarında insan bedeninin biyolojik ritmi zorlanır. Gündüz
vardiyasından geceye ya da geceden gündüze geçen kişilerin uyum süreci 4-5 gün sürebilir.

Devamlı gece vardiyalarında ilk dört hafta içinde verim gündüz vardiyasının
çok altındadır.

Bir gece vardiyasını izleyen gündüz vardiyasında işçilerin göreve gelmedikleri
gün sayısı oldukça yüksektir.

artmaktadır.

İki haftalık gece vardiyalarında işe gelmeme olayları ikinci hafta içinde giderek


Gece vardiyası uygulamalarının süresi arttıkça işe gelmeme olaylarında bir
azalma görülür. 4 haftalık gece vardiyasındaki devamsızlık, 2 haftalık vardiyalardan daha
düşüktür.

Bir hafta süreli gece vardiyalarında sabah 04:00 saatlerindeki üretim hataları,
gündüz vardiyalarına göre %100 daha fazladır.

Biyolojik kriterlere göre vardiyalar, 2 yada 3 gün gibi kısa süreli ya da en az 4
hafta gibi uzun süreli olarak planlanmalıdır.
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Kısa ya da uzun vardiyalarda biyolojik ritm etkisi hafta sonlarında bozulur.
Uzun süreli vardiya sistemlerinde bu etki daha az hissedilir.

İnsanların akşamları çalışmaya alışabilecekleri varsayılır ancak çalışmaya
alışmanın yanı sıra günlük sosyal aktivitelerden yoksun kalmaya da alışmak gerekiyor.

Gece çalışma iştah bozukluğuna, sindirim sistemi bozukluklarına, ülsere ve
genel hastalıkların artışına sebep olur.


Genelde uygulanan vardiya; Early (E) 8-4, Late (L) 4-12 ve Night (N) 12-8.


4-12’de çalışmak fizyolojik bozukluklara pek fazla sebep olmasa da sosyal
aktivitelere engel olacağından insanın alışması zordur.

Uzmanlar vardiyanın 2-3 günde bir değişmesini öneriyorlar. Böylelikle uykuda
çok fazla sorun olmayacağı gibi sosyal hayat da uzun süre etkilenmemiş olur.

Vardiya değişimin orta uzunlukta olması (1 hafta gibi) çalışanın hiçbir
vardiyaya alışamamasına sebep olabilir.


Vardiya sisteminin belirli sağlık ve kaza riskleri vardır.



50 yaş üstü için vardiyadan kaçının



Haftalık ya da aylık yerine daha kısa dönüşüm devirleri kullanın



Gece vardiyasının arka arkaya 3’den fazla olmaması lazım



İleri doğru değişen (E -> L -> N)



En fazla 7 gün ard arda çalışılması lazım



Bazı araları hafta sonuna denk getirmelisiniz



Planı basit ve anlaşılır hazırlayın

Gece Vardiyası
İnsanın fizyolojik fonksiyonları günün 24 saati boyunca farklı seviyelerde seyreder.
Bu seviyelere günlük ritm denir
Gece vardiyalarında insan bedeninin biyolojik ritmi zorlanır. Gündüz vardiyasından
geceye ya da geceden gündüze geçen kişilerin uyum süreci 4-5 gün sürebilir.
Devamlı gece vardiyalarında ilk dört hafta içinde verim gündüz vardiyasının çok
altındadır.
Bir gece vardiyasını izleyen gündüz vardiyasında işçilerin göreve gelmedikleri gün
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sayısı oldukça yüksektir.
İki haftalık gece vardiyalarında işe gelmeme olayları ikinci hafta içinde giderek
artmaktadır.
Gece vardiyası uygulamalarının süresi arttıkça işe gelmeme olaylarında bir azalma
görülür. 4 haftalık gece vardiyasındaki devamsızlık, 2 haftalık vardiyalardan daha düşüktür.
Bir hafta süreli gece vardiyalarında sabah 04:00 saatlerindeki üretim hataları, gündüz
vardiyalarına göre %100 daha fazladır.
Vardiya Seçenekleri
Biyolojik kriterlere göre vardiyalar, 2 yada 3 gün gibi kısa süreli ya da en az 4 hafta
gibi uzun süreli olarak planlanmalıdır.
Kısa ya da uzun vardiyalarda biyolojik ritm etkisi hafta sonlarında bozulur. Uzun
süreli vardiya sistemlerinde bu etki daha az hissedilir.
İnsanların akşamları çalışmaya alışabilecekleri varsayılır ancak çalışmaya alışmanın
yanı sıra günlük sosyal aktivitelerden yoksun kalmaya da alışmak gerekiyor.
Gece çalışma iştah bozukluğuna, sindirim sistemi bozukluklarına, ülsere ve genel
hastalıkların artışına sebep olur.
Genelde uygulanan vardiya: Early (E) 08-16, Late (L) 16-24 ve Night (N) 24-08.
16-24’de çalışmak fizyolojik bozukluklara pek fazla sebep olmasa da sosyal
aktivitelere engel olacağından insanın alışması zordur.
Uzmanlar vardiyanın 2-3 günde bir değişmesini öneriyorlar. Böylelikle uykuda çok
fazla sorun olmayacağı gibi sosyal hayat da uzun süre etkilenmemiş olur.
Vardiya değişimin orta uzunlukta olması (1 hafta gibi) çalışanın hiçbir vardiyaya
alışamamasına sebep olabilir.
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Vardiya sisteminin belirli sağlık ve kaza riskleri vardır.



50 yaş üstü için vardiyadan kaçının



Haftalık ya da aylık yerine daha kısa dönüşüm devirleri kullanın



Gece vardiyasının arka arkaya 3’den fazla olmaması lazım



İleri doğru değişen (E -> L -> N)



En fazla 7 gün ard arda çalışılması lazım
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Bazı araları hafta sonuna denk getirmelisiniz



Planı basit ve anlaşılır hazırlayın

14.10. İnsan Faktörleri Mühendisliğinin Geleceği
Etki Alanı:


Askeri sistemler



Havacılık ve Uzay



Robotik



Sağlık



Ev otomasyonu



Nöroergonomi

Yöntemler:


İnsan Simülasyonu



Kullanışlılık analizi



Nörobilim metodları



Tersine mühendislik



Genetik



Nano teknoloji



Biyoteknoloji

Gelişen teknolojiler


Augmented Reality



Beyin-Bilgisayar arabirimleri



Giyilebilen bilgisayarlar



Sürekli online insanlar



Kişisel robotlar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yorulma, mola ve vardiya sistemleri incelendi.
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