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ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Fuar ve Organizasyon Hizmetleri Sorumlusu  

MODÜLÜN ADI Olağan Dışı Durumlar için Plan 

MODÜLÜN TANIMI 
Olağan Dışı Durumlar hakkında bilgi içeren öğrenme materya-

lidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
“Organizasyon Projesi Geliştirme” modülünü tamamlamış 

olmak 

YETERLİK 
Organizasyon firmaları içinde yer alan olağan dışı durumları ve 

bu durumlarda alınabilecek önlemleri araştırmak  

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç: 

 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında olağan dışı durumlar 

için planı doğru ve eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar:  

 

1. Olası problemleri doğru tahmin ederek 

belirleyebileceksiniz. 

2. Kriz planı oluşturarak, organizasyonlarda yaşanabilecek 

olası problemler ve çözümlerini belirleyebileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firması 

Donanım: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon, tepegöz, kamera 

çekimleri, video, CD/DVD/VCD, tanıtım broşürleri, rehber, 

telefon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 

amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Rekabetin, geleceği belirlediği günümüz koşullarında, iş hayatının aktörleri olan firmalar için 

karşılaşılabilecek en önemli tehlike problem ve kriz durumlarıdır. Bu durumlardan başarıyla 

çıkabilmek; olası tehlikeleri önceden görüp her an hazırlıklı olmaya, kriz durumu çıktığında da 

sistematik, tutarlı, dürüst stratejiler geliştirebilmeye bağlıdır. Yanlış yöntemi seçtiğinizde doğruya 

varmanıza imkân yoktur.  

 

Hayatımızın her alanında küçük ya da büyük kararlar alırız. Her karar, risk taşıyan bir seçim 

yapmak demektir. Çalışma hayatında alınan kararlar ise; zamanlama, yaşanan duruma uygunluk ve 

uygulanabilirlik açışından tüm firma için yaşamsal önem taşır. Olağan dışı durumlarda bilgiyi 

zamanında ekmek, biçmek ve harmanlamak çok önemlidir. 

 

Müşterileriniz için yapacağınız her türlü organizasyonda ve kurumunuzun işleyiş aşamalarında 

problemlerle, hatta kriz durumlarıyla karşılaşmanız mümkündür. Olağan dışı durumlarla başarıyla 

başa çıkabilmeyi; motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen, pratik 

zekâlı, yaratıcı, liberal bir bakış açısına sahip, dürüst bir birey olduğunuzda ve her duruma önceden 

hazırlıklı olmanın önemini kavradığınızda gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülle kazanacağınız bilgi ve 

beceriler sayesinde ileride, planlayıp uygulayacağınız organizasyonların en mükemmel şekilde 

gerçekleşmesinde ve bağlı olduğunuz firmanın çalışma akışının düzenini sağlamada rol alacaksınız. 

Ayrıca bu modülden edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum bilincine 

katkıda bulunmuş ve bu meslek alanının toplumda gereken yeri edinmesini sağlamış olacaksınız. 

 

Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dileğiyle. 

GİRİŞ 
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RENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda olası problemleri doğru tahmin ederek belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 En az iki organizasyon firması ile görüşerek karşılaştıkları problem durumlarda ya da 

gerekli verileri toplamada problem çözme tekniklerinden yararlanıp yararlanmadıklarını, 

bu tür durumlar için özel bir ARGE (Araştırma-Geliştirme) grubu oluşturup 

oluşturmadıklarını araştırınız.  

 Edindiğiniz bilgilerden oluşan bir dosya hazırlayınız. 

 Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. OLASI PROBLEMLER 
 

1.1. Problemin Tanımı 
 

Sözlükte problemin birçok tanımına rastlamak mümkündür; fakat hemen hepsinin içeriği zarar 

verebilecek bir tehlikeyi işaret eder. Problemin tanımlarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

 Bireyin bir hedefe ulaşmada engellenme ile karsılaştığı bir çatışma durumudur.  

 İnsan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey problemdir.  

 Problem, hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek 

çözümlenmesi gereken durumdur. 

 Çözülmesi, yanıtlanması veya düşünülmesi gereken durumdur.  

 Zorluk ve belirsizlik yaratan bir kişi, nesne veya durumdur. 

 Belirsiz tehlike içeren durum veya faktördür. 

 

Problem zor ya da sonucu belirsiz bir sorudur. Çözümü bir araştırma veya tartışma gerektirir. 

Kişi, çözümü bulma konusunda hazırlıksız fakat isteklidir. 

 

 
 

Bireylerin ve kuruluşların başarıları; 

problemleri, hızlı ve etkili olarak    

çözebilme yeteneklerine bağlıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Problemlerin değişik yaklaşımlarla sınıflandırılmaları yapılabilir; ancak karşılaşılan problemler, 

genel olarak iki sınıfa ayrılabilir: Rutin ve rutin olmayan problemler.  

 

Rutin (Dört İşlem) Problemler: Bunlar matematik ders kitaplarında çokça yer alan ve “dört 

işlem problemleri” olarak bilinen problemlerdir. 

 

Rutin Olmayan (Gerçek) Problemler: Rutin olmayan problemlerin çözümleri, işlem 

becerilerinin ötesinde, verileri organize etme, sınıflandırma, ilişkileri görme gibi becerilere sahip 

olmayı ve bir takım aktiviteleri arka arkaya yapmayı gerektirir. Bu problemler ya gerçek hayatta 

karşılaşılmış ya da karşılaşılabilecek bir durumun ifadesidir; bu nedenle böyle problemlere “gerçek 

hayat problemleri” de denmektedir.  

 

1.2. Problemin Temel Özelliği 
 

Bir problem, sırf böyle adlandırıldığı için problem niteliği kazanmaz. Düşünmeyi 

sağlayabilmesi için, kişinin kendisi tarafından problem olarak algılanması gerekir. Bireyin elde etmek 

istediği, ulaşmanın yollarını aramak için çaba harcayacağı bir hedefi olmalıdır.  

 

Problemin tanımları, problemin üç temel özelliğini ortaya koymaktadır. Bunlar; 

 

 Problemin karşılaşan kişi için bir güçlük olduğu ve amacına ulaşmasında engel teşkil 

ettiği,  

 Kişinin onu çözmeye ihtiyaç duyduğu, 

 Kişinin bu problemle daha önce karşılaşmamış olduğu, çözümle ilgili bir hazırlığının 

bulunmadığıdır.  
 

 

Resim 1. 1: Problem çözme 

 

Bu özellikler problem kavramıyla ilgili bazı sınırlamalar getirmektedir. Bunlar: 

 

 Bir kez karşılaşılıp çözüldükten sonra, aynı durumla daha sonra tekrar karşılaşılması 

problem değildir. 

 Bazı kişiler için problem olan bir durum diğer bazılarına göre problem değildir. 

 Çözüm aniden ortaya çıkmaz ve bir çaba gerektirir.  

 

Resim1. 2: Problemi anlama 
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Problem çözme ise problem kavramına bağlı olarak “Ne yapılacağının bilinmediği durumlarda 

yapılacak olanı bilmektir.” şeklinde tanımlanabilir. Bir problemle karşılaşıldığı zaman onun 

anlaşılması çok önemlidir. Birey anlayamadığı bir problem için, çözüm öneremez, herhangi bir strateji 

tespit edip bunu uygulamaya koyamaz. Problem çözme süreci ise; “Net olarak tasarlanan fakat hemen 

ulaşılamayan bir hedefe varmak için kontrollü etkinliklerle araştırma yapmadır” şeklinde açıklanabilir. 

 

Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz, iki katına çıkar. 
Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz, sorun yerinde sayar. 

Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar. 

 

1.3. Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıflandırılması 
 

Problem çözme yöntem ve tekniklerini kullanım amaçlarına göre altı ana başlık altında 

toplamak mümkündür. Bir teknik, birden fazla amaç için kullanılabilir. Örneğin kuvvet/güç alanı 

analizi tekniği, hem yeni fikirler üretmek amacıyla kullanılan bir tekniktir hem de problem analiz 

etmede kullanılan bir tekniktir. 
 

A-Fikir Üretme Teknikleri 

 

1. Beyin Fırtınası 

2. Altı Şapkalı Düşünme 

Tekniği 

3. Kuvvet / Güç Alanı  

Analizi 

4. Odak Grupları 

5. Mülakat 

B-Sürekli Geliştirme  

Teknikleri 

 

1. PUKÖ Döngüsü 

2. 5N -1K Tekniği 

 

 

C- Problem Analiz Teknikleri 

 

1. Akış Diyagramı 

2. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) 

Diyagramı 

3. Pareto Analizi 

4. Ağaç Diyagramı 

5. İlgi/Yakınlık Diyagramı 

6. Yoklama Kâğıtları 

7. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 

D- Önerileri/Nedenleri 

Önceliklendirme Teknikleri 

 

1. İlişki Diyagramı 

2. Etkinlik Analizi 

 

E- Karar Verme 

Teknikleri 

 

1. Nominal Grup Tekniği 

2. Çoklu Oylama Tekniği 

3. Hedef Saptama 

(Benchmarking) Tekniği 

 

F- Veri Toplama, Veri Analizi 

ve Değerlendirme Teknikleri 

 

1. Anketler 

2. Kontrol Tablosu (çetele) 

3. Histogram 

4. Pareto Diyagramı 

5. Serpme Diyagramı 

6. Hareket Çizelgesi 

7. Kontrol Çizelgesi 

 

Tablo 1. 1: Problem Çözme Teknikleri 

 

1.3.1. Teknikler 

 

1.3.1.1.Fikir Üreten Teknikler 
 

 Beyin Fırtınası  

 

Beyin fırtınası tekniği, herhangi bir konuda fikir ve çözüm üretmek ve karar almak amacıyla 

grup çalışmalarında kullanılan en etkili yöntemdir. “Yargılamayı geciktirme” ve “diğer katılımcıların 

fikirleriyle çağrışım yapabilme” olanağı sağladığı için yaratıcılığı artırır. 
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Bu teknik, belirli sayıda bir katılımcı ile gerçekleştirilir. Belirli kurallar uygulanır ve 

katılımcıların yeni ve yaratıcı fikirler üretmesi hedeflenir.  

 

 
Resim 1. 4:Beyin fırtınası 

 

Beyin fırtınasında uyulması gereken kurallar şunlardır:  

 

 Takımın bütün üyeleri, katılıma teşvik edilmelidir. 

 Bu teknikle bütün fikirler toplanıncaya kadar herhangi bir değerlendirme yapılmaz.  

 Her fikir saygındır ve fikir üretme ortamında herkes eşittir.  

 Kişiler birbirleri üzerinde yargı ve eleştiride bulunmamalıdır. 

 Zaman baskısı yaratılmamalıdır 

 Bütün fikirler takım üyelerinin hepsinin görebileceği bir yere (flip-chart) yazılmalı ve 

daha sonra üzerinden geçilmelidir. 

 

Beyin fırtınası düzenli veya düzensiz olmak üzere iki şekilde yapılabilir.  
 

 Düzenli Beyin Fırtınasının Adımları  
 

 Beyin fırtınasının konusu, tüm üyelere açık bir dille anlatılır.  

 Herkese düşünmesi için bir iki dakika süre verilir. 

 Herkese sıra ile düşüncesi sorulur. Her söz alışta tek bir öneri belirtilir. Kişi diğer 

önerilerini bir sonraki turda kendisine sıra geldiğinde söyler. Hiç kimse ve hiçbir 

düşünce atlanmaz. Açıklama esnasında tartışma ya da kritik yapılmaz. Üyelerinin 

tümünün söz hakkını kullanmasıyla birlikte ikinci tura geçilir. Bütün öneriler ortaya 

konulana kadar turlara devam edilir. O turda önerisi olmayan üye “pas” geçer. 

 Bütün öneriler sona erene kadar turlar devam eder (Düzensiz beyin fırtınasında 

takım üyeleri sıra ile değil diledikleri zaman fikir verirler.). 

 Bir kişi açıklanan tüm fikirleri herkesin görebileceği bir yere yazar.  

 Bütün bu aşamalar tamamlandıktan sonra her fikir tek tek değerlendirilir, seçilir 

veya öncelik sırasına konur.  En uygun olan yöntem ya da yöntemler bulunmaya 

çalışılır. 

 
Resim 1. 5:Beyin fırtınasında yuvarlak masa oturma düzeni 
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 Altı Şapkalı Düşünme 

 

Edward de Bono'nun Altı Şapkalı Düşünme Tekniği'nin temelinde, düşüncelerimizi altı farklı 

bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak ortaya koymak ve yaratıcılığımızı geliştirmek 

yatıyor. 

 

Resim1. 6:Altı şapkalı düşünme tekniği 

 

Burada “şapka takmak” mecazi anlamda kullanılmaktadır. Edward de Bono bu şapkaları ve 

işlevleri şöyle özetliyor: 

 Beyaz (Tarafsız)Şapka 

Beyaz, tarafsız ve objektiftir. Bu şapka objektif olgular ve rakamlarla ilgilidir. Şapkanın 

kullanımı, “Teklifleri ve fikir çatışmalarını bir kenara bırakalım ve verilere bakalım.” anlamına gelir. 

Erişebildiğimiz net, tarafsız bilgileri değerlendirmeyi, gereksinim duyduğumuz bilgileri ortaya 

koymayı ve konuyla ilgili sorularımızı yöneltmeyi bu bakış açısı sayesinde gerçekleştirebiliriz. 

 

Beyaz şapkayı giyince aşağıda belirtilenlere benzer sorular sorarız: 

Elimizde ne gibi bilgiler var?  

Daha hangi bilgiler gerekiyor?  

Eksik bilgiler nelerdir?  

Gerekli bilgileri nasıl elde ederiz?  

Ne tür sorular sormalıyız?  

 

Beyaz şapka, dikkatimizi elde olan bilgiler ve eksik bilgiler üzerinde toplamak için kullanılır. 

Beyaz şapkaca düşünmesinin amacı, pratik olmaktır; bu yüzden her türlü bilgiyi ortaya koymalıyız. 

Önemli olan, bilgilerin kesinlik derecesini doğru bir biçimde belirtmektir. 

 

 Kırmızı (Duygusal)Şapka 

 

Kırmızı; öfke, tutku ve duyguyu çağrıştırır. Sezgileri ve duygusal bir bakış açısı verir. Kırmızı, 

ateşi ve sıcaklığı çağrıştırır. Bir şeyden niçin hoşlandığınızı ya da hoşlanmadığınızı bilemeyebilirsiniz. 

Oysa kırmızı şapkayı kullandığınızda, hiçbir açıklama yapmaksızın duygularınızı ve sezgilerinizi 

söyleme fırsatını elde edersiniz. Doğal olarak sizin de duygularınız var ve kırmızı şapka tüm 

duygularınızı açıklamanıza olanak verir. Örneğin “Kırmızı şapkamı giydiğimde bunun kötü bir fikir 

olduğunu düşünüyorum.” denebilir. 

 

Genel olarak zihnimizin arka planında korku, öfke, nefret, şüphe, kıskançlık ya da sevgi gibi 

güçlü duygular yer alabilir. Bu duygusal arka plan, algılama biçimimizi sınırlar ve yönlendirir. Kırmızı 

şapka düşünmesinin amacı, bu arka planı görünür kılmak ve sonradan ortaya çıkan etkisinin 

gözlemlemesini sağlamaktır.  
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Kırmızı şapka takmak düşünüre ”Konu hakkında duygularım bunlardır.”deme olanağı sağlar. 

Duyguları düşünmenin önemli bir parçası olarak meşrulaştırır. Duyguları görünür kılar, böylece 

duygular düşünme haritasının veya harita üzerinde rotayı çizen değer sisteminin de bir parçası olur. 

 

 Siyah (Karamsar)Şapka 

 

Siyah; karamsar ve olumsuzdur, kötümserdir. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. Bir 

bakıma, şapkaların en yararlı olanıdır. En sık kullanılan şapka, kesinlikle siyah şapkadır. Siyah renk 

bize yargıcın cüppesini anımsatır. Siyah şapka, tehlikelere dikkat çeker. Bu şapka zararlı şeyler 

yapmamıza engel olur. Riskleri ve bir şeyin neden işe yaramayabileceğini gösterir. Siyah şapka 

olmazsa, başımız sürekli derde girer. Bununla birlikte, siyah şapkanın gereğinden fazla kullanılması da 

tehlikeli olabilir. 

 

Bu şapka, eleştirme şapkasıdır. Ancak bir tartışmada taraf tutmak anlamına gelmediğini 

bilinmelidir. Herhangi bir taraf tutma ve herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Olumsuz 

durumların ortaya çıkmaması için yapılan objektif bir girişimdir. Düşünme ve yöntemindeki hatalara 

işaret edebilir. Önlemler, riskler, gelecekte doğabilecek problemler, seçilen kararın alınmasıyla 

karşılaşılabilecek tehlikeler, uyarılar bu şapkayla belirlenir. Siyah şapka her zaman mantık 

doğrultusunda kullanılır. 

 

 Sarı (İyimser)Şapka 

 

Sarı, güneş gibi aydınlık ve olumludur. İyimser, umutlu, sağduyulu ve olumlu düşünme ile 

ilgilidir. Sarı şapkayı önümüze koyup düşünmekle, yapılan bir önerinin değerini ve yararını saptamak 

için hemen çaba göstermeye başlamış oluruz.  

 

"Bunun iyi yönü ne?" deriz. 

 

Ortaya atılan görüşü beğenmesek bile sarı şapka bizden, bu önerinin iyi yönlerini, üstünlüklerini 

ve getirilerini bulmamızı ister.  

 

Bunun ne gibi yararları var?  

Bundan kim yararlanacak?  

Bu yararlar nasıl ortaya çıkabilir?  

Değişik değerler nelerdir?"  

 

Sarı şapka, düşünmesi değerli ve yararlı olan şeyleri arar ve araştırır.Daha sonra bu değerli ve 

yararlı şeyler için mantıklı destekler sağlamaya çalışır. Sağlam temellere dayanan bir iyimserliği 

ortaya koymaya çalışır. Bu düşünme, yapıcı ve üreticidir. Somut teklifler ve öneriler çıkar. 

 

 Yeşil (Yaratıcı) Şapka 

 

Yeşil, bereket ve verimli büyüme demektir. Yaratıcılık, teklifler, değişiklik ve yeni fikirlerle 

ilgilidir. Yeşil renk, büyümenin, enerjinin ve yaşamın simgesi olan bitkileri çağrıştırır. Yeşil şapka, 

enerji şapkasıdır. Yeşil şapkayla düşünüldüğünde, öneriler ileri sürer, yeni görüş ve seçenekler ortaya 

koyabilirsiniz. Yine bu şapkayla, ortaya atılan bir görüşe ilişkin değişiklikler önerebilirsiniz.  

 

Yeşil şapka size çeşitli olabilirlikler yakalama fırsatı verir. Yeşil şapkayı kullanan herkes, 

yaratıcı olmaya çabalar. Yeşil şapka takmak, insanları otomatik olarak daha yaratıcı hale getirmez; 

ancak bu şapka, düşünürlere daha yaratıcı olmaları için gerekli zamanı ve dikkati sağlayabilir.  
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Yaratıcı duraksamayla düşünür. Bir an için duraksayarak bulunduğu noktada alternatif fikirlerin 

olup olmayacağını araştırır. Düşünür, bu fikirden ileri doğru hareket ederek yeni bir fikre ulaşır. 

Kışkırtma, yeşil şapka düşünmesinin önemli bir unsurudur. Kışkırtma olağan düşünme kalıplarının 

dışına çıkmamız için kullanılır. 

 

 Mavi (Değerlendiren)Şapka 

 

Mavi, serinkanlılığı temsil eder ve her şeyin üstündeki göğün rengidir. Düşünme sürecinin 

düzenlenmesi ve kontrolü ile uğraşır. Kişinin denetim mekanizmasını çalıştıran şapkadır. Mavi şapka 

doğrudan doğruya düşünce sürecinin kendisine bakmak içindir.  

 

Bundan sonra ne yapmalıyız?  

 

Şu ana kadar neler başardık? 

 

Mavi şapkayı, ne düşüneceğimizi açıklamak ve bu düşüncenin sonunda neyi elde etmek 

istediğimize karar vermek için tartışmaya başlarken kullanırız.  

 

Mavi şapka, kullanacağımız şapkaları sıraya koymak ve sonuçta elde ettiklerimizi özetlemekte 

de kullanılabilir.  

 

Mavi şapka, düşünme sürecini gözler ve oyunun kurallarına dikkat edilmesini sağlar. Tartışmayı 

durdurur ve disiplini sağlar. Mavi şapkada serinkanlı biçimde karar verme ve durum çözümlemesi söz 

konusudur. 

 

 
Resim 1. 7: Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanması 

 Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılması  

 

Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanması şu şekildedir: 

 

 Karar verilecek konu, net olarak belirlenir. 

 Karar verme sürecine katılacak kişiler birbirlerini görebilecek şekilde U ya da 

yuvarlak oluşturacak şekilde otururlar. 

 Şapkalar sırayla takılır(mecazi olarak) ve her şapkanın temsil ettiği yönde fikirler 

belirtilir. 

 Grup üyelerinin tamamı beş şapkayı temsil eden görüşlerini ifade ederler. Son 

olarak mavi şapkanın gereği olan karar verilir. 

 

 Kuvvet/ Güç Analizi Tekniği 

 

Bir amaca doğru ilerlemek veya iyileştirme yapabilmek için iki yol izlenebilir:  
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 Performansı artırıcı kuvvetleri güçlendirmek  

 Performansı kötüye iten kuvvetleri zayıflatmak veya ortadan kaldırmak 

 Kuvvet/güç alan analizi bu kuvvetlerin iki türünü de belirlemeye dayanır.  

 

Kuvvet alan analizinin kullanım amaçları şunlardır:   

 

 İyileştirme fırsatlarını belirlemek  

 Düzeltildiğinde bir problemin çözümüne olumlu katkısı olabilecek temel sebepleri 

belirlemek  

 Yeni bir program veya önerilen bir iyileştirmenin, gerçekten, arzu edilen yararları sağlama 

olasılığını değerlendirmek  

 Engelleyici kuvvetleri yok etmek ve itici kuvvetleri desteklemek için gerçekçi bir 

uygulama planı oluşturmak 

 

Kuvvet alan analizinde izlenecek yöntem şöyle özetlenebilir:  

 

 Planlanan iyileştirme, açık bir şekilde tanımlanır ve bu bir hedef cümlesi şeklinde yazılır.  

 Büyük bir kâğıdın üstüne, hedefe ilişkin performans düzeyini temsil eden düz bir çizgi 

çizilir:  

 

 
 

 Mevcut performans düzeyi, kâğıdın ortasına çizilen dikey bir çizgi ile temsil edilir.  

 
 

 Önceden bir analiz yapmadan, performansı etkileyen ilk olarak itici kuvvetler ve sonra da 

engelleyici kuvvetler beyin fırtınası yoluyla belirlenir.  

 

 
 

 Listeler, sadece, amaca ulaşmada en fazla potansiyeli olan kuvvetleri göstermek üzere 

kısaltılır. Grup üyelerinin gerçekten güçlendirebileceklerini düşündüğü üç veya dört itici 

kuvvet belirlenir. Aynı şekilde kötüye iten kuvvetler gerçekten zayıflatılabilir. 

% 0 % 100 
Şimdiki Düzey 

İtici Kuvvetler 

. 

. 

. 

 

Engelleyici Kuvvet-

ler 

. 

. 

. 

. 

 

% 0 % 100 
Şimdiki Düzey 

% 0 % 100 
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Resim 1. 8: İtici ve engelleyici kuvvetlerin grup çalışması ile belirlenmesi 

 

Örnek: Personel Kalitesinin İyileştirilmesi ile İlgili Kuvvet Alan Analizi 

 

 
 

 Prensip sahibi olmak  Amaçların değişmesi 

 İstek ve heyecan  Muayene, teftiş yetersizliği/ düzensizliği 

 Yeni bilgiler  Kısa süreli ilişkiler 

 Kişisel gelişme isteği 
 İyileşme sağlanmadan sürekli değişimin 

yaşanması 

 Daha iyiyi yapmaya merak  İdari yetkilerin kötü kullanılması 

 Müşteriye daha iyi hizmet etme 

aşkı 
 Korku 

 Mesleğe duyulan saygı 
 Bölümler arası iletişimsizlikten 

kaynaklanan engeller 

 Toplumu memnun etme arzusu  Kışkırtmalar 

 Dikkat, heyecan ve isteğin 

başarıya götüreceğine inanmak 
 Değerlendirme, ödül ve ceza yetersizliği 

  Liderlerin diğer liderlere fırsat tanımaması 

 

 Odak Grupları 

 

Belirli bir konu çerçevesinde, seçilmiş katılımcılar grubunun ayrıntılı bilgi ve fikirlerini 

belirlemek amacıyla yapılandırılmış özel bir grup görüşmesi tekniğidir. En uygunu, grubun 10–12 

kişiden oluşmasıdır. Görüşme, kişilerin düşüncelerini ve yaşantılarını açığa çıkarmak amacıyla soru 

sorma ve özetleme teknikleri kullanılarak bir uzman tarafından yönetilir. Ayrıca bütün fikirleri not 

alan bir de rapor yazıcı bulunur. Veriler, analiz edilerek katılımcıların dile getirdiği değerlendirmeler, 

kaygılar ve görüşlerin bir sentezi yapılır.  

 

  %0 %100 Şimdiki Düzey 

İtici Kuvvetler Engelleyici Kuvvet-

ler 
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Odak gruplarından güvenilir ve amaca uygun bilgi elde edilebilmesi için uyulması gereken bazı 

koşullar vardır. Proje ekibi içinde çalışmayı yöneten  kişi önemli bir role sahiptir. Yazılı bir gündem 

hazırlar ve oturumları yönetir. Bu kişinin yetkinlikleri, odak gruplardan elde edilmesi beklenen 

verilerin kalitesini önemli ölçüde etkiler. Kurum içinden seçilen grup yöneticileri, genellikle kurumu 

yakından tanıyor olsalar da, beklenen sonuçlar konusunda yönlendirici olabilirler ve katılımcılarda 

gizlilikle ilgili tedirginlik yarattıkları için cevapların dürüstlüğüyle ilgili güvensizlik sorunu yaşanır. 

Oysa dışardan bir danışman, gündeme odaklanmayı kolaylaştırır, herkesi tartışmalara dâhil eder, 

gizlilik açısından daha güven vericidir ve katılımcıları rahatlatır, iç dengelerle ilgisi olmadığı için daha 

dürüst cevaplar verilmesini sağlar. 

 

Odak grup sürecinde yetkin bir danışman; 

 

 Açık uçlu sorular sorarak tartışmayı teşvik eder; kişilerin düşünceleri, gözlemleri ve 

yaşantıları hakkında ayrıntılı bilgiler vermelerini sağlar.  

 Söylenenlerin ardında yatanları ortaya çıkarmak için irdeleyici sorular sorar ve 

derinlemesine bilgiye ulaşır.  

 Her ifadenin ne anlama geldiğini araştırır.  

 Söylenenleri tekrarlayarak yanlış anlamaları önler.  

 Farklı ifadeler arasındaki ilişkilere dikkat çeker.  

 Her katılımcının tartışmalarda yer almasına özen gösterir.  

 Bir katılımcının görüşmeye egemen olmasına izin vermez.  

 Çekingen katılımcıları göz ardı etmez.  

 Katılımcıları hiçbir açıdan eleştirmez.  

 Hiçbir ifadenin anlamıyla ilgili varsayımda bulunmaz.  

 Kişisel görüş bildirmez.  

 Konunun dağılmasına izin vermez. 

 

Grup yöneticisi kadar, konuşmaları tutanağa dönüştüren rapor yazıcı da önemlidir.  Verilerin 

analizi, oturum sırasında tutulan notların niteliğine ve düzgünlüğüne bağlıdır. Tutanaklar için, oturum 

öncesinde bir form hazırlanması kolaylık sağlar. Oturum sırasında olumlu ve olumsuz ifadeler ayrı 

ayrı sütunlara bütün ayrıntılarıyla yazılır. 

 

Oturum öncesinde hazırlık yapılması gerekir. Çalışmanın amacına uygun olarak geniş ve dar 

kapsamlı konular birbirinden ayrılmalı, önem sırasına göre dizilmeli ve böylelikle  oturum gündemi 

belirlenmelidir. Oturum başında, çalışma yöneticisi konuyu tanıtır, katılımcılardan  ilk yaşantı 

örneklerini alır ve anlamlandırma sorularını kendi sistematiği içinde açar. 

 

Ortalama bir oturum, konuyla ilgili duygu ve düşünceler tekrarlanmadan ortaya konacak 

şekilde, 2–3 saatte toparlanmalıdır. Bu sürede 3–4 genel, 2–3 de irdeleme sorusuna zaman ayrılır. 

Oturum öncesinde sorular belirlenmeli ve hatta mümkünse ön testten geçirilmelidir. Oturum sırasında 

genel sorularla başlanıp giderek daha ayrıntılı sorulara geçilir. Oturum sonuna gelindiğinde, 

konuşulmuş olan ana temalar kısaca özetlenir. Yanlış anlamalar önlenir ve son sözler alınır.  

 

Odak grup çalışmalarında öznel veriler değerlidir. Tutanaklarda yer alan veriler içerik 

analizinden geçirilir. Katılımcılar arasında anlaşmaya varılan konular, ortak yapı, temalar ve bu 

temaların altında yer alan ayrıntılı örneklerin sentezi yapılarak raporlanır. 
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Odak grup çalışması, ihtiyaçları, değerleri, algıları, tutumları ortaya çıkararak verilere derinlik 

kazandırır, yanlış anlamaları ve genellemeleri önler. Rollerin ve sorumlulukların belirlenmesini 

kolaylaştırır. Niteliksel çalışmaların güvenliği; kayıtların doğru ve ayrıntılı tutulması, oturum 

yöneticisinin hayata bakışı, ön yargısı ve inançlarıyla grubun aktardıklarını şekillendirmesine bağlıdır. 

Bu sebeple niteliksel yöntemleri kullanan danışmanların kişilik özellikleri ve yetkinlikleri sonucu 

belirleyici rol oynar. 

 

Eğitim almış ve süpervizyonla (denetimle, nezaretle) yetiştirilmiş deneyimli ve yetkin 

danışmanlar tarafından yönetilen odak grup süreci, kurumsal ve stratejik kararların verilmesinde şirket 

yönetimine ve insan kaynakları bölümlerine değerli veriler sağlar.  

 

 Mülakat 

 

İki veya daha fazla sayıda insan arasında belli bir amaç etrafında yapılan sözlü bilgi alış 

verişidir. Sözlü olarak veri toplamayı sağlayan bir tekniktir. Araştırmayı yapan kişi, araştırmanın 

niteliğine bağlı olarak anket yerine mülakat yöntemiyle bilgi toplayabilir. Yetenekli bir mülakatçı, 

yazılı olan soru formlarında asla olamayacak şekilde fikirleri takip edebilir, karşısındaki kişinin 

verdiği bilgileri ayrıntılandırmasını sağlayabilir, güdüleri ve dürtüleri ortaya çıkarabilir. Mülakat, 

bireysel olarak yapılabileceği gibi grupla da yapılabilir. 

 

Mülakatın içeriği, araştırmanın amaçları ve araştırma sorularına bağlı olarak oluşturulur. 

Mülakatın yapılabilmesinin ön şartı, bireysel temas kurabilme yeteneğidir. Bireysel temas kurulması, 

mülakatın amacı ve konunun öneminin çok özlü şekilde ifade edilebilmesi söz konusudur. 

 

Mülakatçı, mutlaka bir “mülakat rehberi” hazırlamalıdır. Mülakatı yapacağı yeri, zamanı, 

soracağı soruları, hangi konulara ağırlık vereceğini önceden belirlemelidir. Böylece dikkatten kaçan 

bir konu olması engellenmiş olur. 

 

 
Resim 1. 9: Mülakat 

 

Mülakatla çok zengin bilgiler elde edilebilir; ancak mülakatın zayıf olduğu durumlar da söz 

konusudur. Bunların başında mülakatın çok zaman alması gelmektedir. 500 kişiye anket formu 

uygulamakla 500 kişiyle mülakat yapmak zaman ve maliyet açısından mukayese bile edilemez. Bir 

başka dezavantajı ise, bireysel temasın bazen olumsuz etki yaratmasıdır. Örneğin, cevaplayıcı 

mülakatı yapanın üslubundan, giyim tarzından ve davranışlarından onun “dünya görüşü” hakkında 

kendince fikir üretebilir. Kendi görüşüne ters olduğunu sandığı durumlarda da düşmanca tavır takınıp 

yanlış bilgi verebilir. Diğer bir olumsuz yönü ise mülakatta elde edilen bilgilerin kayıt edilmesindeki 

zorluktur. Eğer elle not alınıyorsa bu mülakatı yavaşlatacaktır. Cevaplayıcılar karşılarında her 

söylediklerini kağıda döken, bazı söylediklerini tekrar ettiren biri olmasından dolayı konsantrasyon 

bozukluğu yaşayabilirler. Video ya da ses kayıt yönteminde ise bilgilerin çözümlenmesi çok zaman 

alır ve bazı cevaplayıcıları rahatsız eder, düşündüklerinden çok söylemesi gerekenleri söylemeye sevk 

eder. 
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1.3.1.2. Sürekli Geliştirme Teknikleri 
 

 PUKÖ Döngüsü  
 

Kurumsal performanstaki artışın sağlanabilmesi için gerekli olan ilk şey, sürekli iyileşmenin 

sağlanabilmesidir. Sürekli iyileşme felsefesi, Kaizen Yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır. Japoncada 

Kai: Değişim, Zen: İyi, daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen "herkesi 

kapsayan sürekli iyileştirme” anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam 

biçimini de ifade eder: "Her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, iş yerinde ve 

sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek.” Sürekli iyileştirme sürecinin kaynağı, Kaizen felsefesidir. 

Sürekli iyileştirme süreci; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması 

ve sonra bunu iyileştirmenin  yollarını aramasıdır.  

 

Kaizen yaklaşımında problem çözmede 7 prensip vardır: 

 

 Problemi kabul edin. 

 Çok para gerektirmeyen projeleri seçin. 

 Önce "bizim” problemlerimize bakın "Onlarınkine" değil, 

 Tek ölçü, ekonomik çıkar olmamalıdır. 

 Önceliği saptayın. Projeyi; kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün. 

 Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) döngüsünü izleyin 

 Doğru çözüm araçlarını kullanın. 
 

KAIZEN'in problemlere yaklaşımı HOŞ GELDİNİZ PROBLEMLER şeklindedir. Çünkü 

problem olmayan yerde gelişme de olamaz. Keizen'in yedi prensibinden biri olan PUKÖ, işletmelere 

sürekli iyileşmenin sağlanmasında yol gösterebilecektir. PUKÖ’nun açılımı “Planla, Uygula, Kontrol 

Et, Önlem Al” şeklindedir. Bu döngü, ilk olarak Dr. Walter A.Shewhart tarafından oluşturulmuş, daha 

sonra Dr. Edward Deming tarafından Japonya’da tanıtılmıştır. 
 

PUKÖ döngüsünün aşamalarını inceleyecek olursak;  

 

 PLANLA 
 

 İş sağlığı ve güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, 

nerede, ne zaman )  

 Mevcut durumu analiz etme ( Şu andaki durum nedir?)  

 Hedeflerin belirlenmesi ( Amacımız, yapmak istediğimiz şey, varmak istediğimiz 

nokta nedir?) 

 Kayıtların analizi 

 Tehlikelerin belirlenmesi 

 Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi  

 Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı )Bir plan yapılması amacın tutarlılığını 
sağlar.  

 İç talimatlar hazırlama 

 

 UYGULA 

 

 Riskleri değerlendirme 

 Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme  

 Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması 

 Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama  
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 Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme  

 Uygulama sonuçlarını yakın takip etme  

 

 KONTROL ET 
 

 Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?  

 İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme  

 Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme 

 İlgili kişileri bilgilendirme 

 

 ÖNLEM AL  
 

 Kalıcı bir denetleme sistemi kurma  

 Etkili önlemleri standartlaştırma  

 Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama 
 

PLANLAPLANLA

KONTROLKONTROL

ETET

UYGULAUYGULA

ÖÖNLEM ALNLEM AL

P

UK

Ö

PUKPUKÖÖ DDÖÖNGNGÜÜSSÜÜ

PLANLAPLANLA

KONTROLKONTROL

ETET

UYGULAUYGULA

ÖÖNLEM ALNLEM AL

P

UK

Ö

PUKPUKÖÖ DDÖÖNGNGÜÜSSÜÜ

 
Tablo1.2: PUKÖ Döngüsü 

 

“KAIZEN’de (sürekli iyileşme ve gelişmede)” hedef belirli bir standardı tutturmak değil, 

seviyeyi ( o seviye ne olursa olsun) sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir. PUKÖ Döngüsünün 

kullanılması, bu gelişmenin sağlanmasında işletmelere yardımcı olacaktır. 
 

 5 N 1 K Tekniği 

 

Gazetecilik terimi olarak kullanılan ve soru sorma tekniğinin kısa anlatımı olarak nitelendirilen 

5 N 1 K, haberin öğelerini oluşturan "ne, ne zaman,nerede, nasıl, neden, kim?" sorularını içerir. 

Günümüzde ise kaynağı belirten "nereden" unsuru da eklenerek 6N 1K olarak kullanılmaktadır.  

 

Ne? Ne Yapıyor? Ne yapmalı? 

Nerede? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? 

Ne Zaman? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? 

Neden? Neden yapılıyor? Neden o şekilde yapılıyor? 

Nasıl? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? 

Kim? Kim yapıyor? Kim yapmalı? 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne_zaman&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nerede&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nas%C4%B1l&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Neden
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kim&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nereden&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=6N_1K&action=edit
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 Veri Toplamada 5 N 1 K 

 

Ne toplanacak? 

Neden toplanacak? 

Ne zaman toplanacak? 

Nereden toplayacak? 

Nasıl, hangi yöntemle toplanacak? 

Kim toplayacak? 

 

Bu sorular sayesinde problemin ana kaynağına, olası sonuçlarına ve uygulanabilecek çözüm 

yollarına ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

 

1.3.1.3. Problem Analiz Teknikleri 
 

 Akış Diyagramı 

 

Bir sürecin ana basamaklarını, işleyiş akışını grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir.  

Uygulama Adımları 

 Süreci tanımlayın ve sürecin başlangıç ve bitiş noktasını belirleyin. 

 2- Sürecin yürürlükte olan halini, başlangıçtan bitime kadar tüm safhalarını, uygun 

semboller kullanarak çizin. 

 3- Sürecin sizce en ideal ve en etkili olabilecek şeklini çizin. 

 4- Yürürlükteki süreç akış diyagramı ile, ideal süreç akış diyagramını karşılaştırın. 

 5- İki akış diyagramı arasındaki farklılıkları belirleyerek bu farklılıkları ortadan 

kaldıracak düzenlemeleri yapın. 

 6- Farklılıklara neden olan problemler ortadan kaldırıldıktan sonra, yeni süreç akış 

diyagramını çizin. 
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Tablo 1. 3: Mikrofon kullanımı ile ilgili akış diyagramı 

 

 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 

 

Problem çözümünde problemin sebeplerinin sistematik olarak analizi amacıyla kullanılan 

araçtır. Belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için 

kullanılır.  

 

 Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar.  

 Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar. 

 Problemin olası nedenlerini görmeyi sağlar. 

Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı 

olarak da adlandırılır. 

 

Sebep sonuç diyagramı yoluyla 

 

 Problem çözme sürecinin daha düzenli hale getirilmesi, 

 Problem hakkında bütün bilinenlerin ortaya konması, bilinenlerden bilinmeyenlere 

doğru sistematik bir yaklaşım, 

 Problemle doğrudan deneyimi olan kişilerin uzmanlığından yararlanma mümkün 

olabilmektedir. 

Mikrofonu aç 

Sesi iletiyor mu? 

H 

E 

Fişler takılı-

mı? 

Ses kalitesi 

iyimi? 

Fişi Tak 

H 

E 

Tamirci 

çağır 

Ayarlamaları yap 

H 

E 

Ses kalitesi 

iyimi? 

Mikrofon kullanma-

ya hazır 

H 

E 

Sesi iletiyor mu? 

E 

H 
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Resim1.10: Bütün bilinenler ortaya konulmalıdır. 

 

Sebep sonuç diyagramları 

 

 Eğiticidir. 

 Tartışmalarda yol gösterir, konunun dağılmasını önler. 

 Her türlü problemin analizi için kullanılabilir. 

 

Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? 

 

Adım–1- Sorun tespit edilir ve başlık olarak yazılır. 

 

Adım–2- Belirlenecek muhtemel nedenler için temel gruplamalar belirlenir (İhtiyaca göre 

gruplar belirlenir, grup başlıkları ve sayısı standart değildir, değişebilir.).  

 

Adım–3- Bütün üyeler beyin fırtınası oturumuna katılır, sırayla tüm üyelerin düşünceleri alınır. 

Adım–4- Her üye düşüncesinin hangi temel gruba girdiğini belirtmelidir bir neden bazen başka 

bir nedenin dalı olarak eklenir. 

 

Daha sonra en önemli nedenleri tespit etmek için oylama yapılır, en fazla oyu alan nedenler 

daire içine alınır. Sorunun çözümüne öncelikle buradan başlanır ve kılçık yavaş yavaş kırılır. 

Ölçülebilirlik Makine İnsan 

Malzeme Yönetim Yön-

tem/Metotlar 

Çev-

re/Ortam 

Sonuç 

(Sorun) 
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Tamamlanmış bir balık kılçığı aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 1. 4: Servis hizmetleri başarısının düşük olması ile ilgili balık kılçığı 

 

 Pareto Analizi 

 

Çalışma hayatında birçok problemle karşılaşılır. Problemlerin nedenleri genellikle Pareto 

prensibine uygundur. Pareto prensibine göre, sonuçların yüzde 80’i bir sorunun nedenlerinin yüzde 

20’sine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Pareto prensibi çözümlenmesi gereken problemlerin öncelik 

sırasının belirlenmesinde oldukça faydalı bir yöntemdir. 

 

Wilfredo Pareto isimli İtalyan ekonomist Pareto Prensibi de denilen 80 / 20 kuralını ortaya 

çıkarmış ve bu kural Pareto analizi yönteminin temelini oluşturmuştur. Wilfredo Pareto ilk olarak 

İtalya topraklarının % 80’ine nüfusun % 20’sinin sahip olduğunu fark ederek bu prensibi kurmuştur. 

Daha sonra da hayatın diğer kısımlarında da bu kuralın geçerli olduğunu keşfetmiştir. 80 / 20 kuralının 

uygulamalarına bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

 

Metotlar 

Malzemeler 

Eğiticiler 

*Uygun olmayan 

hava koşulları 

*Uygun olmayan 

çalışma ala-

nı(mekân) 

*Yetersizlik, 

eğitimsizlik 

*Uykusuzluk 

/yorgunluk 

*İsteksizlik 

*Dikkatsizlik 

İnsan 

*Kötü alışkan-

lıklar 

*İşe uygun 

personelin ve-

rilmemesi 

 

Sorun 

Servis 

hizmetleri 

başarısı-

nın düşük 

olması 

*Katı disip-

lin 

*Ağır çalış-

ma şartları 

*Gevşek 

Tavır sergi-

lenmesi 

*Metotsuzluk 

*Ödül-ceza 

kullanmama 

*Çalışma 

saatlerinin 
çokluğu 

*Uygun 

olmayan iş 

kıyafeti 

*Servis 

malzemele-

rinin yeter-

sizliği 

*Yiyecek 

ve içecek 

malzemele-

rinin yeter-

sizli-

ği(miktar ve 

kalite) 

 
*Bilgisiz/yetersi

z eğitici 

*Eğitici persone-

lin yeni olması 

Çevre 
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Müşteri şikâyetlerinin % 80’i ürün veya hizmetin % 20’sinden doğmaktadır.  Herhangi bir 

programdaki gecikmelerin % 80’i çeşitli gecikme sebeplerinin sadece % 20’sinden kaynaklanır. Satış 

gücünün % 20’si şirket gelirinin % 80’ini etkiler. Pareto prensibi göstermiştir ki yaşanan problemlerin 

büyük çoğunluğu az sayıdaki önemli faktörden kaynaklanmaktadır. Eğer bu ana sebeplerin yol açtığı 

sorunlar düzeltilebilirse başarı şansı artacaktır. 

 

Pareto diyagramları büyük kayıplara neden olan küçük sorunların belirlenmesine olanak sağlar. 

Pareto analizinde olaylar sıklık, zaman ve önem sırasına göre grafik üzerinde sıralanır. Bu şekilde 

oluşturulan tablonun en belirgin özelliği, sıralamayı göstermesidir. Sorunların önem ve öncelik 

sırasına göre çözülmesi daha rasyonel bir davranış olup pareto analizi bize bu imkânı verecektir.  

 

Pareto diyagramının amaca hizmet eder nitelikte oluşturulabilmesi için, sebeplerin önem 

sırasına göre gösterilmesi gerekir. Sebep-sonuç analizinden sonra, sorunların temel sebeplerinin 

belirlenmesine gerek vardır.  

 

Pareto diyagramının oluşturulmasında izlenmesi gereken adımları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

 

 Yoğun işlemlere ilişkin sorun ve süreçlerden başlanmalıdır. Bu nedenle, Pareto 

diyagramından önce sebep-sonuç analizi yapılması faydalı olacaktır. Karşılaşılacak 

problemleri beyin fırtınasıyla seçin. 

 Sorunlarla ilgili veriler kategorize edilmelidir. Karşılaştırma için yıllık maliyet, 

sıklık gibi ölçütler belirleyin.  Her kategori için gerekli verileri bir araya getirin. 

 Toplanan verilerle elde edilen kategoriler azalan sırada diyagrama yerleştirilmeli ve 

verilerin toplam içindeki yüzdesi hesaplanmalıdır (Hesaplamaların yapılışı 

aşağıdaki örnekte verilmiştir). 

 Diyagramın dikey eksenine ölçülen olayın, ölçüm birimi veya adı yazılmalıdır. 

Eksen sıfırdan başlayarak tüm oluşumların toplamının kaydedilebileceği eşit 

aralıklara bölünmelidir.  

 Diyagramın yatay ekseni eşit aralıklarla bölünerek her aralık değişik kategorileri 

ifade edecek şekilde tanımlanmalıdır.  

 En sık tekrarlanan kategori en solda yer alacak şekilde ve azalan seyir ile sağa doğru 

daha düşük frekanslı kategorilerle devam edilmelidir.  

 Diyagramın anlamlı bir başlıkla sunumu faydalı olacaktır.  
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Örnek Pareto Analizi 

 

Beyin fırtınası tekniği ile işletme için sorun teşkil eden aşağıdaki konular belirlenmiş ve bu 

konular beyin fırtınasına katılan grup üyeleri tarafından önem sırasına göre puanla değerlendirilmiştir.  

 

 Problem Teşkil Ettiği Düşünülen Fikirler Puan 

A Personelin mesaiye uyumsuzluğu 18 

B Meslek içi eğitim 16 

C Sicil raporlarının şeffaflığı 11 

D Çalışma mekânı ve donanımın iyileştirilmesi 9 

E Sosyal aktivite eksikliği 7 

 

Fikirlerin önem sırasını belirlemek için grup içinde yapılan oylama sonucunda elde edilen en 

yüksek puana, onu takip eden sayılar ilave edilir. 

 

18+16= 34, 34+11= 45, 45+9= 54, 54+7= 61 

 

Pareto eğrisi elde edilen bu sayılarla çizilecektir. Elde edilen sayıların yüzdesi hesaplanır. 

Bunun için yukarıda elde edilmiş olan en yüksek değer %100 olarak kabul edilir. (61= %100) 

 

Diğer elde edilen sayıların yüzde hesabı ise 61=%100 e bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılır; 

 

7 x100 / 61= 11,47, 9 x100 / 61= 14,75, 11 x100 / 61= 18  

 

16 x100 / 61= 26,22 18 x100 / 61= 29,5 

 
Tablo1. 5: Pareto eğrisi tablosu 

 

18 

16 

11 

9 

7 

 

 

 

 

61 

 

54 

 

 

45 

 

34 

 

 

18 

 

16 

 

11 

 

9 

 

7 

29,5 

26,22 

18 
 

 

14,75 

11,47 

Konular 

Puanlar 

Pareto eğrisi 
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Elde edilen sonuca göre sorunların çözülmesine sırayla başlanacaktır. Buna göre örnek 

çalışmada çözüm getirmek üzere ilk ele alınacak problem konu “Personelin mesaiye uyumsuzluğu” 

dur.  

 

 Ağaç Diyagramı 

 

Belli bir hedefe ulaşmak amacıyla, yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan 

tekniktir. 

 

Ağaç diyagramı; 

 

 Genel amaçların özel uygulama detayına indirgenmesi gerektiğinde,  

 Bütün uygulama seçeneklerinin belirlenmesi gerektiğinde,  

 Temel sebepleri belirlemek için, (örneğin, neden-neden diyagramı) (sebep-sonuç 

diyagramı)  

 Fikirlerin açığa kavuşması için,  

 Bir uygulama gerçekleşirken olabilecek engeller/aksaklıkların ve bunların etkilerini 

azaltmak için ne yapılabileceğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.  

Nasıl Yapılır 

 

 Temel amaç belirlenir.  

 

 İlişki diyagramındaki temel sebep/sonuçlar 

 Yakınlık diyagramındaki başlıklar 

 Uzlaşma tartışması, beyin fırtınası sonuçlarıyla temel amaç belirlenir. 

 

1. Doğru takım oluşturulur.  

 Detaylı uygulama bilgisine sahip hareket planlayıcıları 

2. Ana amaç ile ilişkili olan ara hedeflerinizi belirleyin( bunlar alternatif sebepler, 

taktikler veya işler olarak belirlenebilir. Aşağıdaki örnek 1’ de neden olarak 

belirlenmiştir.) 

 Beyin fırtınası kullanılabilir. 

 Her bir alternatif, kart veya post-it üzerine yazılabilir. 

3. Alt hedefler belirlenir. Fikirler değerlendirilir ve makul bir sayıya düşürülür. 

4. Ağaç oluşturulur.  

 1.düzey: Genel amaç, kavram, fikir 

 Diğer düzeyler: Her seferinde bir basamak olmak üzere, neden, nasıl ve ne gibi 

soruların cevapları yazılır. 

Neden-neden ağaç diyagramı: Bu tür ağaç diyagramında probleme “Neden?” sorusu 

sorularak ara hedefler belirlenir. Ara hedeflere neden sorusu sorularak alt hedefler belirlenir. 

Böylece problemin temelindeki sebepler ortaya çıkarılır. 



 

 23 

 

Projelerdeki 

Gecikmeler

Planlama 

Yapılmaması

Teknolojik 

Yetersizlik

Personel Yetersizliği

(Nitelik /Nicelik

olarak)

Eğitim Eksikliği

Eleman 

Sirkülasyonu

Kalifiye Eleman Yetersizliği

Bütçe Yetersizliği

Kişilerin Teknolojiyi Yeteri 

Kadar Kullanmaması

Altyapı Eksikliği

Bütçe Yetersizliği

Dokümantasyon Eksikliği

Yönetmek Planlamayı

Önemsememesi

İletişim Eksikliği

Problem

Neden

Neden

Neden

HEDEF ARA  HEDEFLER ALT HEDEFLER

Projelerdeki 

Gecikmeler

Planlama 

Yapılmaması

Teknolojik 

Yetersizlik

Personel Yetersizliği

(Nitelik /Nicelik

olarak)

Eğitim Eksikliği

Eleman 

Sirkülasyonu

Kalifiye Eleman Yetersizliği

Bütçe Yetersizliği

Kişilerin Teknolojiyi Yeteri 

Kadar Kullanmaması

Altyapı Eksikliği

Bütçe Yetersizliği

Dokümantasyon Eksikliği

Yönetmek Planlamayı

Önemsememesi

İletişim Eksikliği

Problem

Neden

Neden

Neden

HEDEF ARA  HEDEFLER ALT HEDEFLER

 
Tablo 1. 6: “Projelerdeki gecikmeler” problemi ile ilgili neden- neden ağaç diyagramı 

 

 

Nasıl-nasıl ağaç diyagramı: Aşağıdaki ağaç diyagramında ise probleme “Nasıl?” sorusu 

sorularak ara hedefler belirlenmiştir. Ara hedeflere “Nasıl?”sorusu sorularak da alt hedefler 

belirlemiştir. Böylece problemin çözüm yolları ortaya çıkarılmıştır. 
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İş Kalitesinin Artırılması

Yönetimin Desteğinin Sağlanması

Mekanizmanın Kurulması

Motivasyonun Sağlanması

Personelin Eğitilmesi

Yönetici Eğitimi

Sorumluların 

Katılımı

Denetim Sıklığı

Ödül/Ceza

Prim

Küçük Çalışma 

Grupları

Zorunlu Eğitim

HEDEF
ALT HEDEFLERARA HEDEFLER

Nasıl?

Nasıl?

İş Kalitesinin Artırılması

Yönetimin Desteğinin Sağlanması

Mekanizmanın Kurulması

Motivasyonun Sağlanması

Personelin Eğitilmesi

Yönetici Eğitimi

Sorumluların 

Katılımı

Denetim Sıklığı

Ödül/Ceza

Prim

Küçük Çalışma 

Grupları

Zorunlu Eğitim

HEDEF
ALT HEDEFLERARA HEDEFLER

Nasıl?

Nasıl?

 

Tablo 1. 7: İş kalitesinin artırılması ile ilgili nasıl -nasıl ağaç diyagramı 

 

 İlgi/Yakınlık Diyagramı 

 

Yakınlık diyagramı, problemlerle ilgili pek çok fikir, görüş, konu veya faaliyet içinden temel 

olanları bulmak için kullanılır. 

 

Bu fikirler, görüşler, konular önce türetilir, sonra bunlardan birbiri ile doğal ilgisi olanlar 

gruplanır. 

 

Ne Zaman Kullanılır 

 

 Kaos olduğunda 

 Takım pek çok fikir ile karşı karşıya kaldığında  

 Yaratıcı/yapıcı düşünme gerekirken  

 Kabaca konular / ana başlıklar belirlenmesi gerektiğinde  

 

Nasıl Yapılır 

 

 Doğru takım oluşturulur.  

o Takım 4–6 kişiden oluşmalıdır. 

o Değişik bakış açılarını içeren kişiler takımda yer almalıdır. 

o Yaratıcı, açık-fikirli insanlar takımda yer almalıdır. 
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 Ele alınacak konu belirlenir.  

o Geniş kapsamlı, yansız cümleler kurulur. 

o Söylenmek istenen açıkça ifade edilmeli, iyi anlaşılmalıdır. 

 Fikirler yaratılır ve kaydedilir.  

o Beyin fırtınası yaklaşımı izlenir. En az 20 fikir üretilir. 

o Her fikir kartlar üzerine kaydedilir. 

o Tek bir kelimeden oluşan kart olmaz. 4-7 kelime tercih edilir. 

 Tamamlanan kartlar gelişigüzel bir şekilde ortaya serilir.  

 

o Duvara, masaya, panoya vb. 

 

 
Resim 1.11: İlgi diyagramı için fikirlerin yazılıp panoya yerleştirilmesi 

 

 Kartlar ilgili gruplara ayrılır.  

 

o Sessizlik içinde 

o Düşünülür, hareket edilir; seyredip uzun uzadıya düşünülmez. 

o Çabuk süreç 

o Eğer anlaşmazlık olursa, kartlar, istenen yere taşınır, tartışılmaz. 

o Dikey sütunlar şeklinde yerleştirilir. 

o Aynı konuyu içeren fikirler 5–10 grup halinde gruplandırılır. 

o Sadece açıklığa kavuşturmak için tartışılır. 
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Tablo1.8: Konuların post-it kâğıtlarına yazılıp dağınık tabloya yerleşimi ve başlıklar altında toplanması 

 

 Başlık kartları yaratılır.  

 

o Kısa, öz, tam 

o Tek kelimeli başlık olmaz. 

o Tek başına bir anlam ifade etmeli 

o İsim ve yüklem içermeli 

o Altındaki bütün fikirlerin ana bağını yakalamalı 

o Her grubun başına yerleştirilir. 

o Ana konular alt başlıklara dönüştürülür. 

 

 Biten yakınlık diyagramı çizilir.  

 

o Başlıkları, alt başlıkları ve altındaki bütün kartları birleştiren çizgiler çizilir. 

o Takım gözden geçirir. 

 

Örnek: Bir moral probleminin sebeplerini belirlemek için yakınlık diyagramı. Elde edilen 

görüşler altı ana başlık altında toplanmıştır. 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 
Post-it Post-it Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 
Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it Post-it 
BAŞLIK 

Post-it Post-it Post-it Post-it 

BAŞLIK BAŞLIK BAŞLIK 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it Post-it 

Post-it 
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1.Etkin ve adil olmayan 

yöneticiler 

  2. Takdir eksikliği   3.Çalışanların katılmama-

sı, değerlendirilmemesi 

 Bize bir şey söylemez-

ler. 

   Düşük ücret    Otoriter yöneticiler 

 Bilgi boşluğu vardır.    Yarar ödemesi yok.    İyi fikirler göz ardı edilir. 

 Zayıf modeller    Risk alma cezalandırı-

lır. 

   Fikirlerimize ilgi gösteril-

mez. 

 Otoriter; bize çocuk gibi 

davranırlar. 

   Fikirlerimize cevap 

yok. 

   Girdi için forum yok. 

 Hep en çok beğenileni 

oynarlar. 

  Kıymetimiz bilinmez.    Biz-onlar düşmanlığı var-

dır. 

        İdare doğruyu söylemez. 
 

4. Çalışma arkadaşları 

arası sürtüşme 

  5. Hayal kırıklığına yol 

açan sistemler / prob-

lemler 

  6. Çalışanların yorgun-

luğu ve bıkkınlığı 

 Başlar ile gerginlik    Hantal sistemler    Fazla iş 

 Bazıları işini yapmaz.    İşi yapmak için gerekli 

alet eksikliği, 

Fakat nasıl olursa olsun 

yap. 

     

Eleman azlığı 

 

 Takımda kıskançlıklar   Eleman azlığı   Gereğinden çok öncelikler 

 Sonu gelmeyen kusur 

bulma 

   Zayıf sistemler için 

çalışanlar eleştirilir. 

  Krizin yönlendirdiği yöne-

ticiler; söndürülecek ateş-

ler 

Yöneticiler karışmaz.   İdare yara bandı kulla-

nır, çözüm değil. 

    

     Problemler yıllar boyu 

sürer. 

    

Tablo1.9: Moral problemi ile ilgili yakınlık/ ilgi diyagramı 

 

 Yoklama Kâğıtları (Check Sheets) 

 

Veri kaydetmeyi kolaylaştıran bir diyagram veya tablodur. Bir gözlemi, eylemi veya 

gerçekleşmeyi yansıtmak için bir “ √ ” veya “ / ” işareti koymak yeterlidir. 

 

Kullanım Amaçları 

 

 Performansı tartışmayı güçlendirmek 

 Temel nedenleri araştırmak 

 Bir çözümün veya iyileştirmenin sonuçlarını ölçmek 

 Performansı izlemek (Önceki problemlerin tekrar ortaya çıkıp çıkmadığını 

yoklamak.) 
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Yoklama Kâğıtları Tekniğinin Kullanım Sebepleri 

 

 Hatalı yerleri saptamak 

 Hataların zamana, operatöre, makineye vs. göre dağılımını bulmak 

 Boyutlar, sertlik, ağırlık vb.nin dağılımını bulmak 

 Makine ve aletleri muayene etmek ve işlerliğini yoklamak 

 

Örnek 

 

Konser sahne düzeni aşamalarının yoklama kâğıdı 

 

Yapılması Gerekenler Onay 

 Sahne kurulacak yerin tespit edilmesi  

 Çelik konstrüksiyonların yerleştirilmesi  

 Ses sistemlerinin doğru açıda yerleştirilmesi  

 Işık sistemlerinin doğru açıda yerleştirilmesi - 

 Dekorların doğru yerleştirilmesi  

 Diğer efekt sistemlerinin doğru yerleştirilmesi - 

Tablo1.10: Konser sahne düzeni aşamalarının yoklama kâğıdı 

 

Bu yoklama listesine göre sahnenin düzenlenmesinde ışık sistemi ve diğer efektlerin hatalı 

yerleştirildiği tespit edilmiştir. Düzenlemeler tekrar yapılmalı ve bir sonraki çalışmada aynı hataların 

tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol edilmelidir. Tekrarlanması durumunda bu problemin nedenleri 

araştırılmalıdır. 

 

 Kuvvet/Güç Alanı Analizi 

 

Kuvvet/Güç alanı analizi, hem fikir üreten problem çözme tekniklerindendir hem de problem 

analizi tekniklerindendir. Bir problemin nedenlerinin, sonuçlarının belirlenmesinde kullanılabileceği 

gibi problemin çözüm yollarını bulmada da kullanılır.( Bu konu ile ilgili bilgiler Fikir Üreten 

Teknikler bölümünde verilmiştir.) 

 

1.3.1.4. Önerileri/Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri 

 
 İlişki Diyagramı 

 

Bir dizi fikir arasındaki sebep ve sonuç bağlarının grafiksel gösterimidir.  Bu araç, 

 

 Ana sebepler belirlenmek istendiğinde,  

 Daha iyi tanımlanması gereken, birbiri ile ilişkili fazla sayıda konu olduğunda,  

 Ana sebepleri belirlemek için veri olmadığında kullanılabilir. 
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A 
Etkin ve adil 

olmayan ödül 

B 

Takdir eksikliği 
C 

Çalışanların yeterli 

katılımının olmaması 

D 

Çalışma arkadaşları 

arasındaki problemler 

E 

Hayal kırıklığına yol açan 

moral bozucu sebepler 

F 

Çalışanların bıkkınlı-

ğı ve başarısızlığı 

Temel Sebep 

Temel Sonuç 

Aşağıdaki tabloda “İş başarısının düşüklüğü”nün sebepleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna 

göre en çok ok çıkan sebep, temel sebebi oluşturmaktadır. En çok okun  

gösterdiği sebep ise temel sonucu göstermektedir. 

 

 

Tablo1.11: İş başarısının düşüklüğünün 

sebepleri arasındaki ilişki diyagramı 

 

 Etkinlik Analizi 

 

Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, 

uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında 

yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. 

 

Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta (uygulama kolaylığı, uygulama süresi, maliyet, 

sorun üzerindeki etkisi) ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. Beklenen etki 5 veya 

daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir. Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate 

alınarak belirlenir.  

 

ETKEN 0 1 2 

Uygulama kolaylığı Zor Normal Kolay 

Uygulama Süresi Uzun Normal Kısa 

Maliyet Fazla Normal Az 

Sorun üzerindeki etkisi (İş güvenliği, kalite, 

verimlilik, maliyet azaltma vb.) 

Etkisi Yok Etkili Çok Etkili 

Tablo1.12: Etkinlik analizi değerlendirme çizelgesi 
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1.3.1.5. Karar Verme Teknikleri 
 

 Nominal Grup Tekniği 

 

Problemleri önceliklerine göre sıralayan veya çözüm önerilerinin önem derecesini belirleyen, 

beyin fırtınası ve çoklu oylama sistemi kullanılan bir tekniktir. 

 

Uygulama Adımları 

 

 Problem, takım üyelerine ayrıntılarıyla anlatılır. 

 Problemin nedenleri ve çözüm önerileri hakkında fikir üretilir. 

 Fikirler tartışılır, gerekirse elenir veya birleştirilir. 

 Çok uzun bir liste oluşmuşsa oylama yapılarak kısaltılır (gereksiz görülenler çıkarılır). 

 Fikirler bağımsızca puanlanır. Her üye kendi puan kartına puanlarını yazar. 

 Puanlar toplanır ve sıralanır. 

 

Bu uygulama adımlarından ilk üçü beyin fırtınası yöntemiyle yapılır. 

 

Örnek çalışma: Müşterilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesi, gereksiz dolaşması, aradığı 

birime ulaşamaması, müşteriler tarafından kurumun ciddiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu 

durum müşteri kaybına neden olan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Müşterilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesine, gereksiz dolaşmasına yol açan nedenler 

nelerdir? 

 

o Bina girişinde yönlendirme yazıları yok. 

o Bina içendeki yönlendirme yazıları yetersiz veya okunaklı değil. 

o Ziyaretçilerin yazı okuma alışkanlıkları yok. 

o Ziyaretçiler (müşteriler) hangi birime gideceğini bilmiyor. 

o Personel ziyaretçilere (müşterilere) yardımcı olmuyor. 

o Personel ilgili birimleri bilmiyor. 

o Binanın yapısı ve düzenlemesi karmaşık 

 

Puan kartı örneği; 

 

Sorun: Müşterilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesine, gereksiz dolaşmasına 

yol açan nedenler 

Fikir Puan 

F 4 

C 3 

D 2 

B 1 
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Bu çalışmayı yürüten takımda bulunanların her biri kendince en önemli olan dört fikri seçip 

yukarıdaki örnek puan kartında olduğu gibi puanlamıştır. Buna göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

 

Toplu Sonuçlar 

Sorun: Müşterilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesine, gereksiz dolaşmasına yol açan 

nedenler 

Fikir Puan TOPLAM 

A 2   1 3 

B 3   3   4   4   3 17 

C 3  2  1  1  2 9 

D 2    4   1 7 

E 3   1   2 6 

F 2    1 3 

G 4    4   3    4 15 

 

Bu sonuçlara göre “Bina içendeki yönlendirme yazıların yetersiz veya okunaklı olmaması” ve 

“Binanın yapısı ve düzenlemesinin karmaşık olması” sebeplerinin öncelikli sebepler olduğuna, bu 

sebeplerin düzeltilmesi halinde probleme çözüm bulunacağına grup olarak karar verilmiştir. 

 

 Çoklu Oylama Tekniği 

 

Çoklu oylama (multivoting), beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki 

herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan tekniktir. 

 

 

Resim 1.12: Çoklu oylama 

 

Çoklu oylamada izlenmesi gereken adımlar şunlardır: 

 

 Bütün fikirleri içeren bir liste hazırlanır ve fikirler teker teker numaralandırılır. 

 Birbirine benzer fikirler, grubun da onayı ile birleştirilir. 

 Bu durumda tekrar numaralandırma yapılır. 

o Her üye bir kâğıda, listedeki fikirlerin göreceli olarak daha önemli olduğunu 

düşündüğü üçte birini yazar. 

o Üyeler seçimlerini tamamladıktan sonra, listedeki her fikir için oy kullanırlar. 

o Üye sayısı 5 veya daha az ise 1 ya da 2 oy almış fikirler listeden çıkarılır. 

Eğer üye sayısı 6 ile 15 arası ise, bu sayı 3’e, 15’ten fazla ise 4 oya çıkar. Bu 

durumda 4 ya da daha az oy almış fikirler listeden çıkarılır. 

o 3-6 arasındaki adımlar listede sadece birkaç fikir kalıncaya değin sürdürülür. 

Sonuç olarak en önemli madde (ya da maddeler) belirlenir. 
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 Hedef Saptama Tekniği (Benchmarkıng – Kıyaslama- Bilgileşim) 

 

Bir organizasyonun (kuruluşun, kurumun) kendini değerlendirerek, rakiplerini, iş ortaklarını, 

diğer sektörlerdeki başarılı örnekleri inceleyerek, iç ve dış pazarlardaki uygulamaları araştırarak ve en 

iyi uygulamaları örnek alarak zayıf olduğu yönleri geliştirmesidir. 

 

Bu yöntemin ilk uygulamalarında, bir şirketin kendi rakipleriyle karşılaştırılması söz 

konusuydu. Günümüzde bu kavram çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Şirket içi benchmarking 

uygulamalarından tutunda değişik sektörlerin birbirleriyle benchmarking yapmasına kadar uzanıyor.  

 

Kendini sürekli olarak dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslamak ve bu 

uygulamaları uyarlamak, mükemmelliğe giden yoldaki önemli araçlardan 

biridir. 

 

Hedef Saptamayı Kiminle Yapabiliriz? 

 

Çözümü kendi içinizde deneyebilirsiniz: Bu tür uygulamalar “şirket içi ya da dahili 

benchmarking” olarak adlandırılır. Aynı şirket veya şirketler grubu içinde departmanlar veya şirketler 

arasında karşılaştırma yapılmasıdır. Örneğin bir yemek şirketinin, bir başka yemek şirketinden, 

bilgisayar konusunda yardım alması buna örnek gösterilebilir. 

 

Rakiplere de muhtacız: Rakip şirketlerin karşılıklı anlaşarak benchmarking yaptıklarına ender 

rastlanır. Bu durumda bile bazı bilgiler saklı tutulacağı için, sistemin tam olarak nasıl işlediğini 

görmek mümkün olmayabilir. Ama şirketlerin rakipleri hakkında bir miktar veri toplamaları ve 

bunlardan yararlanmaları yine de mümkün olur. Örneğin bilânçolar, yıllık reklâm harcamaları, 

müşterilerden, dağıtım kanallarından elde edilen bilgiler gibi... 

 

Çözüm uzaklarda olabilir: Mutlaka kendi içinizde ya da rakiplerle benchmarking 

yapacaksınız diye bir kural yoktur. Çoğu zaman en iyi uygulamayı başka sektörlerde bulabilirsiniz. 

Örneğin ünlü bir hava yolu şirketi sık uçan müşterilere yönelik programının geliştirirken, 

Bangkok’taki bir otel ile benchmarking yaptı. Otelin müşterilerinin nasıl ağırlandığından, sık gelen 

müşterileri ile ilgili ne tür kayıtları tuttuğuna ve bunları nasıl değerlendirdiğine kadar bir dizi 

çalışmada bulundu. Daha sonra bu çalışmanın sonuçlarını kendi programını iyileştirmede kullandı.  

 

Benchmarking iş dünyasını 1990’lılarla birlikte etkisi altına almaya başladı ve giderek de 

yayılıyor. Çalışan işçilerden, yönetim kurulu üyelerine kadar organizasyonların çok farklı kesimleri 

benchmarking’den yararlanamaya başladılar. Bu uygulamalar arasında en yaygın olanlarını üçe 

ayırmak mümkün. Bunlar süreç benchmarking’i, performans benchmarking’i ve stratejik 

benchmarking. 

Her benchmarking proje takımının bir lidere ihtiyacı vardır. Her takımın, neden hedef saptama 

çalışması yapıldığını, hedeflerinin neler olduğunu, bu hedeflerin şirketin hedefleri ile ilgisini, projenin 

zamanlamasını anlayan ve projeyi destekleyen bir sponsorunun ya da üst düzey liderinin olması 

gerekir.  

 

Benchmarking takımı için en uygun kişiler, incelenen süreci doğrudan uygulayan çalışanlardır. 

Süreci uygulayan çalışanlar, o sürecin uzmanlarıdır. Ancak zorlama ile kimse takıma dâhil 

edilmemelidir. Projeye katılmak istemeyen kişiler, takım için en kötü seçimdir. Sadece istekli olanlar 

takıma alınmalıdır.  
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Benchmarking takımları için ideal sayı 6 ila 8 kişidir. Sağlıklı bir benchmarking projesi yaklaşık 

6 ay sürer. 

 

Hedef saptamanın aşamaları; 

 

 Planlama; 

 Eş kuruluşun ( ya da eş birimin) seçimi  

 Analiz 

 Örneklerin uygulaması 

 

 
Resim1.13: Hedef saptama tekniği ile başarının artışı 

 

Örnek Benchmarking Çalışması;  

 

Bir Japon otomobil firmasının yetkilisi Almanya’daki başka bir otomobil firmasını ziyareti 

sırasında, 1000 tonluk “schuller” preslerini kurmanın 2 saat aldığını görüyor. Kendi fabrikasında aynı 

işlemin aynı makinelerde 4 saat sürdüğünü bildiğinden bundan çok etkileniyor. 

 

Japonya’ya döndüğünde müdürleri pres kurma süresini Almanya’daki firmanın altına 

düşürmeye zorluyor. Bunu sağlamak için kendi firmasının eski bir endüstri mühendisinin yardımını 

alıyor. 6 aylık sıkı bir çalışmadan sonra, süreyi 90 dakikaya düşürmeyi başarıyorlar. 

 

Tabii ki, bu süre herkesi memnun ediyor. Ancak 3 ay sonra genel müdür daha ileri bir hedef 

koyarak süreyi sadece 3 dakika olarak belirliyor. Doğal olarak böyle bir hedef önce imkânsız 

görünüyor. Çünkü ekip var olan yöntemleri kullanarak mümkün olan zamana zaten ulaşmıştır. 

 

Bu, makine durdurma sırasında yapılan işi minimuma indirmek anlamına gelmektedir. Örneğin 

kalıplar önceden hazırlanabilir ve mekanizma basitleştirilebilir, bu arada araçlar hazır tutulabilirdi. İşte 

tüm aşamalar yeniden analiz edilerek, sonuçta tamamıyla farklı bir uygulama getiriyorlar. Üç ay içinde 

3 dakikalı değişim süresine ulaşılıyor. Bugün SMED (Kalıbın 1 dakikada değişimi) olarak bilinen 

kavram dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

 

Bu, bir üst düzey yöneticisinin kişisel olarak şirketi daha yüksek bir performansa 

getirebileceğinin güzel bir örneği... 

 

Eğer genel müdür Almanya’dan dönüşünde müdüre sadece değişim zamanını 4 saatten 3 

dakikaya indirmelerini beklediğini söyleseydi, büyük ihtimalle moraller bozulacaktı. Ancak bu şekilde 

onları herhangi bir yerde mümkün olabilecekten daha iyi bir performansa ulaşabileceklerini 

kendilerine ispat etmelerine fırsat verdi 
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1.3.1.6. Veri Toplama Teknikleri  
 

 Anket Tekniği 

 

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi 

soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkün olmaktadır. İnsan 

davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumları, inançları, duyguları vb. bunlardan 

bazılarıdır.  

 

Ancak anketten yararlı sonuçlar (bilgiler) elde edebilmek için anketin hazırlık ve uygulama 

sürecine önem gösterilmelidir. Ayrıca “zaman” ve “maliyet” göz önüne alınması gereken diğer önemli 

hususlardır. Geçerli ve uygun anket hazırlayabilmek için konu ile ilgili daha ayrıntılı olarak 

hazırlanmış kaynaklar incelenmeli ve özellikle anketin hazırlanması safhasında bir uzmandan yardım 

alınmalıdır.  

 

Anketler;  

 

 Müşteri ihtiyaçlarını belirlenmesi / müşteri tatmininin ölçümü,  

 Organizasyonun güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi,  

 İyileştirmeye açık alanların tespiti,  

 Yeni ya da var olan politikaların / programların etkinliklerinin ölçümü gibi amaçlar için 

kullanılabilir. 

 

Net bir amaç olmadığı sürece, anket için harcanan çabalar çok farklı, bazen de birbirine zıt 

alanlara yönelebilir. Bu da kaynakların ziyan olmasına, yararsız veriler elde edilmesine ve anketi 

hazırlayanlar ve katılanlar için hayal kırıklığına yol açacaktır. 

 

Ayrıca anket uygulaması, anketi dolduranların hatta anketin uygulandığını öğrenenlerin 

ilgilerinin organizasyonunuza yönelmesine neden olacaktır. Bu ilgi kaçınılmaz olarak insanlarda bir 

takım beklentilere yol açacaktır. Örneğin çalışanların tatminini ölçen bir anket yaptıysanız, herkes 

sizden tatminsizliğe yol açan alanlarda bir takım iyileştirmeler yapmanızı bekleyecektir.  

 

 

Resim1.14: Anket 

 

Anket, en popüler veri toplama yöntemlerinden biridir. Ancak uygun şartlar altında kullanılması 

halinde yarar sağlayacaktır. Anket, diğer yöntemlere göre daha hızlı, daha kolay ve/ya da daha ucuz 

olduğu zamanlarda kullanılmalıdır. Bazen diğer veri toplama metotlarının kullanımı daha uygun 

olabilir. Örneğin, bir kliniğe giden kişi sayısını belirlemek için, basitçe danışmadaki hasta imzaları ya 

da günlük kayıtlar incelenebilir. Bilgi daha önceden belirli bir formda bulunmuyorsa anket kullanmak 

düşünülmelidir.  
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 Kontrol Tablosu (Çetele) 

 

Herhangi bir konuda muayene, test ve anket verilerinin kaydedildiği forma “çetele tablosu” 

veya “kontrol tablosu” adı verilir.  

 
 

 

Resim 1.15: Çeteleme 

 

Diğer istatistik teknikler için ilk aşamayı ve veri tabanını  oluşturur. Ölçülen veriler bu konuda 

oluşturulmuş bir forma işlenir. Formun  üzerine verilerin kim tarafından nerede, nasıl, ne zaman 

sağlandığının belirtilmesi gerekir. Çetele tabloları, verilerin doğru olarak toplanmasını, özetinin  ve 

analizinin sağlıklı olarak yapılmasını sağlar. 

 

Tablo1.13: “Uygunsuz Malzeme Denetimi” çetele tablosu 

 Histogram 
 

Bir değişkene ait verilerin bar grafiği şeklinde gösterimidir. Histogramda belirli bir ölçünün 

kendi içerisindeki dağılımı gösterilir. Ölçümün sonucunun idealden farklı çıkması, özel ya da genel bir 

sebebin olduğuna işaret eder ve bu sebebin belirlenmesi için daha ileri analizlere ihtiyaç vardır. 
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Örnek Histogram Çalışması 

 

İşletmede toplam100 çalışan ve müşteriye uygulanan anketle “Müşterilerin bina içinde yanlış 

birimlere gitmesine, gereksiz dolaşmasına yol açan en önemli neden” belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ankete katılanlar, problemin nedeni olduğuna karar verdikleri maddeye 1 puan vermişlerdir. 

 

Anket sonuçları ve bu sonuca göre hazırlanmış histogram aşağıda gösterilmiştir. 

 

Problem Durum 

Problemin 

Grafikteki  

Simgesi 

% Değeri 

Bina girişinde yönlendirme yazıları yok. A 3 

Bina içendeki yönlendirme yazıları yetersiz veya okunaklı 

değil. 
B 39 

Ziyaretçilerin yazı okuma alışkanlıkları yok. C 12 

Ziyaretçiler (müşteriler) hangi birime gideceğini bilmiyor. D 25 

Personel ziyaretçilere (müşterilere) yardımcı olmuyor. E 9 

Personel ilgili birimleri bilmiyor. F 5 

Binanın yapısı ve düzenlemesi karmaşık G 7 

Tablo 1.14: Histogram için puanlama tablosu 
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Tablo 1.15:Problem durum histogramı 

 

 Pareto Analizi 

 

Pareto analizi, hem problem analizi yapmada hem de verileri toplamada kullanılan bir tekniktir( 

Bu konu ile ilgili bilgiler Problem Analiz Teknikleri bölümünde verilmiştir.). 
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 Serpme Diyagramı 

 

Sebep- Sonuç diyagramları, bir sonucu etkileyebilecek olası sebepleri gösterir. Ancak hangi 

yönde ve derecede olduklarını belirtmezler. Söz konusu eksikliği gidermek amacı  ile sonuç olarak 

kabul edilen karakteristiğe ve sebeplerden biri ya da bazılarına ilişkin veriler derlenerek  grafik 

üzerinde  işaretlenmeleriyle elde edilen grafik Serpme Diyagramı   (Scatter Diagram) olarak 

adlandırılır. Böylece  ele alınan sebep ve sonuç birer değişken olarak tanımlanırsa, aralarındaki 

ilişkinin (korelasyon), varsa, yönü ve derecesi görülür. 

 

Serpme diyagramları  iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterdiklerinden birinin kontrol altına 

alınması ile diğerinin nasıl davranabileceği de kestirilebilir. 

 

Bir serpme diyagramının yatay (x) ekseni değişkenlerden birinin aldığı değerleri, dikey (y 

)ekseni ise diğer değişkenlerin karşılığında aldığı değerleri gösterir.  

 
 

2 yıllık personel

Acemi personel

3-4 yıllık personel

5 yıl ve üzeri 

personel

1 yıllık personel

..

…

…

1-3 

masa
4-5 

masa

6-9 

masa

10-15 

masa
16 + 

masa

..….

….      .

.          .

 

Tablo 1.16: Serpme Diyagramı 

 

Yukarıdaki serpme diyagramı personelin çalışma yılı ile 1 saatte düzenledikleri masa sayısının 

kıyaslamasını göstermektedir. Buna göre çalışma yılı arttıkça 1 saatte hazırladıkları masa sayısında 

artış olduğu görülmüştür. 

 

Serpme diyagramında çıkan sonuçlar aşağıdaki şekillere göre değerlendirilir: 



 

 38 

 

 
Tablo 1.17:Serpme diyagramında çıkabilecek ilişki görüntüleri 

 

 Hareket Çizelgesi 

 

Bir iş, işlem, personel veya ürünün giriş-çıkışı arasındaki süreçleri kontrol etmek ve hakkındaki 

verileri toplamak için kullanılan bir tekniktir. Mal veya hizmet üretimi sürecinde hangi alanda hangi 

aşamaya ulaşıldığının hareketini belirten bir çizelgedir.  

 

Örnek: 

 

Malzemeler Birim 

Geçen 

Yıldan 

devir 

Yıl 

içindeki 

yeni 

alım 

Sayım 

fazlası 

vb. 

diğer 

girişler 

İşletmeler 

arası 

nakil 

Satılan 

Halen bir 

organizasyonda 

kullanılan 

Sayım 

noksanı 

veya 

diğer 

çıkışlar 

(kırılma 

vb) 

Ertesi 

yıla 

devreden 

stok 

Gobo  Adet 25 5 2 3 5 15 5 19 

Par Spot Adet 45 12 1 - 3 38 12 43 

Telsiz 

Mikrofon 
Adet 10 10 2 5 6 10 1 10 

Gökyüzü 

Tarayıcı 
Adet 1 1 - 1 - 1 - 1 

Tablo 1.18: Hareket çizelgesi 

 

 Kontrol Çizelgesi 

 

Yöntemleri belirlemeye başlamak amacıyla, örnek gözlemleri üzerine kurulu verileri toplamak 

için kullanılır. Kontrol çizelgeleri "Belirli olaylar ne sıklıkta tekrarlanıyor?" sorusuna cevap veren 

basit  ve kolay bir formdur. 

 

Nasıl Uygulanır 

 

 Hangi olayın gözleneceği üzerinde fikir birliği  olmalıdır 
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 Verinin hangi zaman periyotlarında kimin tarafından nereden, toplanacağına karar 

verilmelidir. Bu periyot saatten, haftalara kadar değişebilir. 

 Kullanımı kolay ve açık bir form tasarlanmalı, kolonların isimlendirilmesi tam ve 

veri girebilmek için boşluklar yeterli  olmalıdır 

 Veriler tutarlı ve dürüst biçimde  toplanmalıdır. 

 

1.3.2. Tekniklerin Yardımcı Olduğu ve Olmadığı Konular 
 

Problem çözme yöntem ve tekniklerini kullanmak; 

 

• Sorunu tanımlama 

• Çözüm odaklı olma 

• İlgili ve bilgili kişileri bir araya getirme 

• Takım çalışması yapma 

• Ortak aklı kullanma 

• Tekniklerin kurallarını etkin işletme 

• Etkili iletişim kurma 

• Takım içi informal (gündelik, gayri resmi) iletişimi geliştirmeyi gerektirir. 

 

 
Resim 1.16: Takım Çalışması 

 

Teknikler Size Hangi Konularda Yardımcı Olabilir 

 

Karşılaşılan problemlerin çözümlenmesinde kullanılan birçok teknik vardır. Ancak uygun 

teknik bulunur ve amacına uygun kullanılırsa problemin çözüm sürecini hızlandırır ve sorunu 

çözmenizi kolaylaştırır. 

 

Problem çözme teknikleri size; 

 

 Grubun problem çözme sürecinde aynı aşamalarda ilerlemesinde, 

 Uzun konuşma ve dikkati bozucu davranışların engellenmesinde, 

 Birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlamada, 

 Çalışmalarınızın ve değerli fikirlerinizin bir arada toplanmasında, 

 Gruptakilerin ortak fikirler üzerinde odaklaşmalarını sağlamada, 

 Sorunların anlaşılabilirliğinin gerçekleşmesinde yardımcı olur. 
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Teknikler Size Hangi Konularda Yardımcı Olmaz 

 

 Sorunları sizin yerinize çözmez. 

 Sorunları kolaylaştırmaz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda size verilen problem durumu için en az iki problem çözme yöntemini kullanarak 

problemin nedenlerini ve çözüm yolunu/ yollarını bulmaya çalışınız. 

 

Problem Durum: 

 

“Kurum personelinin düşüncelerini özgürce ve korkusuzca ifade etmemesi ve bu nedenle 

yaratıcı fikirlerin gün ışığına çıkamaması” 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz. 
 Öğretmeninizin yardımıyla sınıf mevcuduna göre 

gruplara ayrılınız. 

 Problem durumu dikkatlice 

inceleyerek problemin olası 

nedenlerini belirleyiniz. 

 Beyin fırtınası, anket, balık kılçığı vb. tekniklerden 

uygun olanı/olanları kullanarak problemin olası 

nedenlerini belirleyiniz. 

 Bir organizasyon firmasından 

randevu alınız. 

 Konuyu ve amacınızı sade ve açık bir dille kibarca 

anlatınız ve randevu isteyiniz. 

 Organizasyon firmasının varsa 

ARGE biriminden ya da 

yönetiminden bir personelle 

görüşünüz. 

 Konuyu ve amacınızı sade ve açık bir dille kibarca 

anlatınız. Mülakat tekniğini kullanarak bu tür bir 

problemle karşılaşıp karşılaşmadıklarını, böyle bir 

problem durumunda olası nedenlerin neler 

olabileceği hakkındaki görüşlerini alınız. 

 Bilgileri karşılaştırınız. 

 Grup üyelerinizle belirlediğiniz nedenlerle firma 

yetkililerinin görüş bildirdiği nedenleri 

karşılaştırınız. 

 Problemin çözüm yolunu/yollarını 

belirleyiniz. 

 Problem çözme tekniklerinden sizce en uygun olan 

yöntemi grubun oy çokluğuyla belirleyiniz. 

Belirlediğiniz yöntemi tekniğine uygun olarak 

uygulayınız ve çözüm yolunu/yollarını bulunuz. 

 Yaptığınız bu çalışma ile ilgili 

tüm belge ve dokümanları 

dosyalayarak sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 Sunumunuzda, bilgisayar, CD, topladığınız broşür 

ve resimlerinizi kullanabilir ve bilgilerinizi power 

point sunusu olarak sunabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer 

gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Grup oluşturdunuz mu? 
  

 Problem durumu dikkatlice inceleyerek problemin olası 

nedenlerini belirlediniz mi? 

  

 Bir organizasyon firmasından randevu alınız mı? 
  

 Organizasyon firmasının varsa ARGE biriminden ya da 

yönetiminden bir personelle görüştünüz mü? 

  

 Bilgileri karşılaştırdınız mı? 
  

 Problemin çözüm yolunu/yollarını belirlediniz mi? 
  

 Yaptığınız bu çalışma ile ilgili tüm belge ve dokümanları 

dosyalayarak sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

TOPLAM   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ise ( Y ) 

olarak işaretleyiniz. 
Doğru Yanlış 

1. Problem, hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya 

aksatabilecek çözümlenmesi gereken durumdur. 

  

2. Kişi /kurum aynı problem durumla farklı zamanlarda birden fazla 

karşılaşabilir.  

  

3. Bazı kişiler için problem olan bir durum diğer bazılarına göre problem 

değildir. 

  

4. Beyin fırtınası tekniği, problem çözme yöntem ve tekniklerinden olan 

“Sürekli Geliştirme Teknikleri” sınıfındandır. 

  

5. Beyin fırtınası yöntemi bireysel uygulanan bir tekniktir.    

6. Altı şapka tekniğinde beyaz şapka, objektif olgular ve rakamlarla ilgilidir.  
  

7. Performansı artırıcı kuvvetleri güçlendirmek ve kötüye iten kuvvetleri 

zayıflatmak amacıyla kullanılan teknik PUKÖ döngüsü tekniğidir. 

  

8. Belirli bir konu çerçevesinde, seçilmiş katılımcılar grubunun ayrıntılı bilgi ve 

fikirlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış özel bir grup görüşmesi 

tekniğine odak grup tekniği denir.  

  

9. Odak grup çalışmasında danışman kişisel görüş bildirilir. 
  

10. İki veya daha fazla sayıda insan arasında, belli bir amaç etrafında yapılan 

sözlü bilgi alış verişine mülakat denir. 

  

11.  Mülakat, doğaçlama olarak yapılır, önceden soru hazırlanmaz. 
  

12. PUKÖ Döngüsü’nün açılımı “Planla, Uygula, Konsantre ol, Öncelik belirle” 

şeklindedir. 

  

13. Akış diyagramı, bir sürecin ana basamaklarını grafiksel olarak gösteren bir 

yöntemdir. 

  

14. Sebep sonuç (Balık Kılçığı) diyagramı, belli bir problemin veya durumun 

olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için kullanılır. 

  

15. Pareto prensibi çözümlenmesi gereken problemlerin öncelik sırasının 

belirlenmesinde oldukça faydalı bir yöntemdir. 
  

16. Kuvvet / Güç alanı analizi, bir dizi fikir arasındaki sebep ve sonuç bağlarının 

grafiksel gösterimidir. 
  

17. Nominal grup tekniği, problemleri önceliklerine göre sıralayan veya çözüm 

önerilerinin önem derecesini belirleyen, beyin fırtınası ve çoklu oylama 

sistemi kullanılan bir tekniktir. 

  

18.  Hedef saptama, bir organizasyonun kendini değerlendirerek rakiplerini, iş 

ortaklarını, diğer sektörlerdeki başarılı örnekleri inceleyerek, iç ve dış 

pazardaki uygulamaları örnek alarak zayıf olduğu yönleri geliştirmesidir. 

  

19. Histogram, bir değişkene ait verilerin bar grafiği şeklinde gösterimidir. 

Histogramda belirli bir ölçünün kendi içerisindeki dağılımı gösterilir.  
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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20. Yanda görülen serpme diyagramı karşılaştırılan alanlar 

arasında negatif ilişki olduğunu (yani ilişki olmadığını ) gösterir. 

  

21. Anket çizelgesi, bir iş, işlem, personel veya ürünün giriş-çıkışı arasındaki 

süreçleri kontrol etmek ve hakkındaki verileri toplamak için kullanılan bir 

tekniktir. 

  

22. Problem çözme teknikleri sorunları kolaylaştırmaz. 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara 

dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 

.  .        . .   . 

 .   .  .     . 

     .     .  . 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında kriz planı oluşturarak, 

organizasyonlarda yaşanabilecek olası problemler ve çözümlerini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme yaparak, karşılaştıkları kriz durumlarını 

araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. KRİZ PLANI OLUŞTURMAK 
 

2.1. Krizin Tanımı 
 

Kriz; işletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen, hiç beklenmeyen bir anda aniden 

ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur. Kriz olumsuz bir kelime 

olmasına rağmen bazı sektörler ve şirketler için yarattığı fırsatlar açısından olumlu olarak da 

değerlendirilebilir. Ulusal ve uluslararası politikalar krize sebep olabileceği gibi, kurumsal anlamda da 

şirketlerin yaşadığı kısa ve uzun süreli, farklı boyutlarda krizler de söz konusu olabilir. İnişli çıkışlı 

ekonomik ortamda bulunan şirketlerin vizyon (uzağı görme, geniş görüş becerisi) geliştirme, hazırlıklı 

olma, karşılaştıkları kriz durumlarında alternatifli çözüm ve planları yapmaları gerekmektedir. Kriz 

öncesi, kriz anı ve kriz sonrası, işletmelerin kurumsal hedefleri ve aldıkları her karar çok önemlidir.  

 

Kriz; acil bir müdahale gerektiren ani, beklenmedik bir problemdir. Kurum kantininin yanması, 

pazarlama yöneticisinin istifa etmesi ve benzeri ani, beklenmedik olaylar birer krizdir ve hızlı bir karar 

vermeyi ya da bir dizi karar almayı gerektirir. 

 

İşletmeler ve yöneticiler her zaman kriz potansiyelini göz önünde bulundurmalı ve o anda bu 

zorlu durum en az nasıl zararla atlatılabilir veya “Krizi nasıl olumlu bir fırsata dönüştüre biliriz” i 

planlamaları ve düşünmeleri gerekir. 

 

Örgütsel krizin temel bazı özellikleri vardır: 

 

 Kriz durumu önceden tahmin edilemez.  

 Örgütün tahmin ve önleme mekanizmaları yetersiz kalır. 

 Örgütün amaç ve varlığını tehdit eder. 

 Üstesinden gelmek için atılması gereken adımların kararlaştırılması için yeterli bilgi ve 

zaman bulunmaz.  

 Acil müdahale gerektirir ve karar alıcılarda gerilim yaratır 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Krizi Yaratan Faktörler 
 

 Değişime kapalı olmak 

 Tutuculuk, gelişime direnç, dar çerçeve 

 Hazırlık yapılmaması 

 Tedbirsizlik, senaryo eksikliği 

 Tecrübe eksikliği 

 Tarihçe, danışman, eleman( firmanın geçmişi) 

 Altyapı eksikliği 

 Dar olanaklar, destek eksikliği 

 Ölçek sorunu 

 Küçük olma, bölgesellik, tek tip iş yapmak 

 Gelişme hızı 

 Günümüz değişim çağı, zaman hızlı geçiyor 

 

2.1.2. Kriz Çeşitleri 

 
 Ekonomik krizler 

 Ham madde ve ürün krizleri 

 Enerji krizleri 

 Çalışanlardan oluşan krizler 

 Tabii afetler ve kazalar 

 Haksız rekabet 

 Politik krizler 

 

 Ekonomik Krizler 

 

 Kur değişimleri  

o Açık pozisyonlar, satış-maliyet fiyatlarının tespiti 

 Faizlerdeki değişim 

o Dış banka kredileri 

o Yatırımlar banka yerine satıcı kredileri 

 Alacakların yaratacağı krizler 

o Vade farklarının takibi 

 Borçların yaratacağı krizler 

o Bütçeleme, planlama ve kontrol 
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 Ham madde, Ürün ve Servis Krizleri 

 

 Temin sorunu 

o Farklı kaynaklar  

o Yeni kaynak arayışı 

 Kalite sorunu 

o Denetim 

o Stoklama  

 Stok krizleri 

o Minimum stok 

 

Satıcı stokları-Müşteri stokları 

 

 
Resim 2. 1: Stok Krizi 

 

 Enerji Yetersizliği 

 

 Elektrik kesintileri 

o Jeneratör 

o Farklı enerji hatları 

 Yakıt sıkıntısı 

o Depolama 

o Farklı kaynaklar 

 Çalışanların Yaratacağı Krizler 

 

 Organizasyon değişimi 

o Eğitim 

o Kademeli geçiş 

 Çalışanların yetkinlikleri 

o Eleman kalitesi 

 Eleman ayrılmaları 

o Yedekleme ve kariyer planlama 
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 İletişim eksikliği 

o İletişim ve sorumluluk paylaşımı eksikliği 

 Grevler 

o Outsourcing 

o Satışın ayrılması 

o Eğitim 

o Emekli işçilerle ilişkiler 

 

 
Resim 2.2: Grev 

 

 Tabii Afetler ve Kazalar 

 

 Doğal Afetler 

o Afet senaryoları 

o İlk yardım ekipleri 

o Sigortalama 

o Periyodik kontrol 

 İş kazaları 

o Eğitim 

o Sigorta 

o Yedekleme ve çift görev 

 Sistem çökmeleri, virüsler 

 

o Firewall, 

o Back-up 

o Depolama 
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 Haksız Rekabet 

 

 Teknolojik değişim 

o Araştırma ve Geliştirme 

o Eğitim 

 Bilgi kaçışı 

o Yetki limitleri 

o Gizlilik sözleşmeleri 

 Haksız rekabet 

o Kalite, fiyat şikâyeti 

 Satın alma grupları 

o Direkt satış 

 Pazar daralması ve pay azalması 

o Hazır reklâm projeleri 

o Hazır kampanyalar  

 Karalamalar 

o Medya ilişkileri 

o Hukuk işleri 

 

 Politik Krizler 

 

 Dış politika krizleri 

o Yakın takip 

o Alternatif kanallardan satın alma 

o Farklı ülkelere satış 

 Terör 

o Güvenlik güçleri ile ilişkiler 

o Özel güvenlik  

 Ulusal savaşlar 

o Askeri amaçlı üretim veya hizmet 

 Yerel Çatışmalar 

o Farklı bölgelerde hizmet 
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2.2. Kriz Yönetiminin Tanımı 
 

Kriz yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri 

doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin 

yönlendirilmesidir. 

 

 
 

Kriz yönetimi, yönetimin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Kriz yönetimi becerisine sahip 

olmayan örgütlerin ayakta kalmalarını beklemek pek olası değildir. Önceden tahmin edilemez bir 

özelliğe sahip olan kriz, kurumda panik yaratır ve etkili bir yönetim gerektirir. Bundan dolayı yönetim, 

krize karşı daima hazır olmalı, profesyonel bir anlayış içerisinde gerekli tedbirleri almalı ve krizi etkili 

şekilde yönetmelidir. 

 

Soğukkanlılık, etkili bir yönetim, iyi bir planlama ve grup çalışması, kurumu krizden mümkün 

olan en az zararla, hatta bazen kâr sağlayarak çıkarabilir. 

 

2.3. Planlama 
 

Kriz durumunda yapılacak etkili bir planlamada bir süreç izlenir. Bu süreçteki işlem 

basamaklarının bilinmesi, krizi yaratan problemi çözmeyi sağlamaz, ancak problem çözerken bu 

basamaklara uygun çalışmak çözümü kolaylaştırır.  

 

 
Resim 2. 3: Planlama 

 

Planlama süreci basamakları; problemin tespiti, stratejinin belirlenmesi, çözüm yollarının 

belirlenerek çözümlemedir. 

 

2.3.1. Problem Tespiti 
 

Krize neden olan durum, bazen ön sinyaller vermektedir. Örneğin kurum içinde elektrik 

kontağından dolayı o gün yangın çıkması durumu, bir krizdir. Daha önceden yaşanmış olan sık 

elektrik kesintileri, küçük elektrik kontakları, devrelerin eski olması gibi durumlar bu krizin 

yaşanabileceğinin sinyalleridir. Eğer ilk sinyalde teknik bir görevliyle bu sorunlar baştan giderilseydi 

böyle bir kriz yaşanmazdı. Bu durum diğer kriz çeşitleri için de geçerlidir. 

 

KRİZ DURUMU, 

YÖNETİMİN KRİZİNE 

DÖNÜŞMEDEN 

YÖNETİM, KRİZİ YÖNETMELİDİR. 
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Önceden bazı tedbirler alınmasına rağmen kurumun ve yetkililerin dışında gelişen sebeplerden 

kaynaklanan ( ekonomik kriz, doğal afetler vb.) krizlerde, elde olan verilerle krize neden olan problem 

durum tespit edilir. Problemin ana kaynağının bilinmesi, çözümle ilgili strateji geliştirebilmek için 

önem taşımaktadır. 

 

2.3.2. Stratejileri Belirleme  
 

Problem anlaşıldıktan sonra sıra çözümde kullanılacak olan stratejinin seçilmesine gelir. Bu 

aşamada öncelikle; 

 

 Problem analiz edilmeli, 

 Önceliklendirme yapılmalı,  

 

Kriz durumu, çalışanlarda gerginliğe ve paniğe neden olabilir. Kurum liderlerinin ilk yapması 

gereken şey, metanetli ve güçlü olmaktır. Çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır; 

ancak bu hiçbir şey olmamış gibi davranmak anlamına gelmez. Kriz durumu hakkında çalışanlar 

bilgilendirilmeli, paniği artıracak spekülasyonlara izin verilmemelidir.  

 

Önceden, kriz durumları için bir strateji belirleme birimi kurulmuş olması her zaman faydalıdır. 

Krizle başa çıkmanın ilk şartı krize hazırlıklı olmaktır. Bu da krizin olmadığı dönemde alınacak 

tedbirlerle sağlanabilir. Krize neden olan bir problemin çözümünde bazen bir, bazen birkaç strateji 

birlikte kullanılır. Bazen de aynı türde problemin çözümü için farklı stratejiler uygun olabilir. 

 

 
Resim 2. 4: Strateji belirleme 

 

Yapılması gerekenler, kimin hangi grupta ve kimlerle görev alacağı, gereken durumlarda hangi 

problem çözme yöntem ve tekniklerinden yararlanılabileceği acil olarak belirlenmelidir. 

 

Seçilen strateji kullanılarak problem çözülmeye çalışılır. Çözülmez ise problemin bir veya ikinci 

adımına, anlamada bir eksik olup olmadığına bakılır. Yine çözülmez ise strateji değiştirilir. 
 

 Problemi Analiz Etme 

 

Krize neden olan problemin oluş sebeplerinin ayrıntılandırılmasıdır. Bu aşamada “Problem 

Analiz Teknikleri”nden faydalanılır. (Akış Diyagramı, Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı, Pareto 

Analizi, Ağaç Diyagramı, İlgi/Yakınlık Diyagramı, Yoklama Kâğıtları, Kuvvet/Güç Alanı Analizi) 
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 Önceliklendirme Yapılması  

 

Kriz durumunun çözülmesi için yapılacakların önem durumuna göre öncelik sırasına 

sokulmasıdır. Bu aşamada Önerileri/ Nedenleri Önceliklendirme tekniklerinden ( İlişki Diyagramı, 

Etkinlik Analizi) yararlanılır. Bazen kurumlar aynı dönemde birden fazla krizle karşı karşıya 

gelmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da yine önem derecesine göre önceliklendirme 

çalışması yapılmalıdır. 

 

 Çözüm Yolunun /Yollarının Belirlenmesi ve Çözüm Süreci 

 

Yapılan önceliklendirme sonuçlarına göre kurum liderleri, bölüm yöneticileri kriz durumu için 

en uygun olan problem çözme tekniğini/ tekniklerini belirler. Kurum içende personel gruplarına görev 

dağılımı yapılarak belirlenen çözüm yolunun uygulanması sürecine geçilir. Bu aşamanın en iyi şekilde 

yürütebilmesi ise iş takip planı oluşturulmasıdır. 

…Özgür YıldızTanıtım Broşürlerinin 

Yenilenip Dağıtılması

…Hatice KuşçuMalzeme Alımı İçin Pazar 

Araştırması Yapılması

…Tevfik ErolanFazla Malzemelerin Diğer 

Firmalara Satışı

…Rauf AkyüzEksik ve Fazla Malzeme 

Sayımı

…Feryal YıldızGereksiz Harcamaların 

Tespiti

…Emine KılıçEski Müşterilerle Yeniden 

İrtibata Geçilmesi

…Nazan ŞenerKampanya Düzenlenmesi

Şubat ayı

içinde 

yapılan 

çalışma

Ocak ayı

içinde 

yapılan 

çalışma

Aralık ayı

içinde yapılan 

çalışma

Sorumlu Kişiİyileştirme Çalışması

İŞ TAKİP PLANI

…Özgür YıldızTanıtım Broşürlerinin 

Yenilenip Dağıtılması

…Hatice KuşçuMalzeme Alımı İçin Pazar 

Araştırması Yapılması

…Tevfik ErolanFazla Malzemelerin Diğer 

Firmalara Satışı

…Rauf AkyüzEksik ve Fazla Malzeme 

Sayımı

…Feryal YıldızGereksiz Harcamaların 

Tespiti

…Emine KılıçEski Müşterilerle Yeniden 

İrtibata Geçilmesi

…Nazan ŞenerKampanya Düzenlenmesi

Şubat ayı

içinde 

yapılan 

çalışma

Ocak ayı

içinde 

yapılan 

çalışma

Aralık ayı

içinde yapılan 

çalışma

Sorumlu Kişiİyileştirme Çalışması

İŞ TAKİP PLANI

 
Tablo 2. 1: Ekonomik bir kriz durumunda hazırlanmış İş Takip Planı 

 

2.4. Krizin Olumlu Yönleri  
 

 Kriz mutlaka bitecektir. 

Olumlu veya olumsuz, kurumlar veya çalışanlar için 

 

 Her kriz, tekrarı için tecrübe demektir. 

İkinci sefer daha çabuk atlatılır, önlemler alınır 
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 Kriz sonrası, yeniden yapılanma fırsatıdır. 

Yeni süreçler, yeni çalışanlar, yeni kurallar, yeni ümitler 

 

 Eleman performansları için ölçektir. 

Başarılı elemanlar, dayanıklılık, liderlik, kariyer planlama örneği 

 

 Kurumun kaynaşmasını sağlar. 

Savaş kazanılması 

 

 Rekabette daha iyi bir noktadan başlatır. 

Zarar gören rakipler, pazar genişlemesi, kaynak artışı 

 

 Kurumlar kâr ettikleri sürece yaşar. 

 Kâr risk ile doğru orantılıdır. 

 Risk olmadan iş yapılamaz.  

 Kriz riski iş yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

2.5. Günlük Hayatta Yaşanmış Kriz Örnekleri 
 

 5 Nisan krizi: 1994 yılının başına gelindiğinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açığı 

gerçekleşmiş ve 5 Nisan 1994'te Türk hükümeti dengeleri yeniden kurmak amacıyla yeni 

kararlılık önlemleri paketini ilan etmiştir. Mayıs 1994 tarihinde %400 faizli borçlanma 

kâğıtlarını piyasaya sürmek zorunda kalmıştır. Bu durum birçok küçük kurum ve 

kuruluşun yok olmasına, diğerlerinin de ağır ekonomik kriz yaşamasına neden olmuştur. 

 

 1998 yılında yaşanan Rusya finansal krizi; tüm gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkî 

Cumhuriyetlerinin de borçlanma imkânlarını daraltmış, borçlanma maliyetlerini artırmış, 

dolayısıyla söz konusu ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır.  

 

 21 Şubat krizi: Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında 

yaşanan gerginlik, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin patlamasına yol 

açmıştır.  

 

21 Şubat 2001 krizi, kamuoyunda "Kara Çarşamba" olarak adlandırılmıştır. Hükümet, "dalgalı 

kur" politikasına geçme kararı almış, krizin etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu durum binlerce 

kişinin işsiz kalmasına, çok sayıda iş yerinin kapanmasına neden olmuştur.  

 

 17 Ağustos 1999’da Türkiye’yi sarsan deprem birçok firmada gece vardiyasında çalışan 

kurum personeli için o anda bir kriz teşkil etmiştir. Ne yapacakları, nasıl yapacakları ve 

hangi önceliklerle yapacakları konusunda acil karar vermeleri gereken bir kriz yaşayan 

insanlar ilerleyen günlerde de deprem sonrası ekonomik krize maruz kalmışlardır. Pek çok 

kurum, kuruluş ve küçük işletme tüm mal varlığını, işletmelerini kaybetmiş ya da çok 

büyük zarar gördükleri için bir kriz dönemine girmişlerdir. 
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Resim 2. 5: Hafif depremde iş yerlerinin boşaltılması 

 
 

 Temmuz, 2005’te THY’de 5 ay süren grev, başta turizm firmaları olmak üzere birçok 

kurum ve kuruluşun ekonomik kriz başlangıcı yaşamalarına neden olmuştur.  

 

 Ünlü bir yabancı oyuncak firması, online tüketicilerine vereceğini belirttiği Noel 

armağanlarını, yeterli stok olmaması nedeniyle zamanında veremeyince bir kriz yaşamış 

ve bu tüketicilere 100 Dolarlık armağan çeki dağıtarak kriz sorununa çözüm bulmuştur.  

 

2.6. Organizasyonlarda Yaşanabilecek Olası Problem Durumları ve Çözüm 

Önerileri 
 

Her sektörde olduğu gibi organizasyonlarda da çeşitli sebeplerden doğan problemler 

yaşanmaktadır. Firma yönetiminin olası kriz ve problem durumlar için önceden hazırlıklı olup acil 

durum planları hazırlamış olması, çözümü kolaylaştıracaktır. Böyle durumlar için çalışma planı ( 

kimin hangi görevi üstleneceği ) hazırlanmalıdır. Aynı planlama her organizasyon için de ayrıca 

hazırlanmalıdır. Örneğin bir organizasyon hazırlandığında mekânın fiziki durumu incelenmeli, acil 

çıkış noktaları belirlenmeli, bu noktaları gösteren tabelalar asılmalı ve acil durumdaki görev 

dağılımları önceden yapılmalıdır.  

 

 
Resim 2. 6: Acil Çıkış Tabelası 

 

2.6.1.Mekândan Kaynaklanan Problemler 
 

Düğün, toplantı, konser, parti, açılış ve benzeri özel günlerin düzenlendiği mekânla ilgili zaman 

zaman problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların ilki, mekânın gereğinden büyük ya da küçük 

olmasıdır. Davetli sayısı, müşterilerin istediği etkinlik ve dekor özelliklerine uyumlu olmayan 

mekânlar kurum için problem teşkil eder. 
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Böyle bir durumda yapılacak şey mekânın özelliğine uygun yapılabilecek alternatif etkinlik ve 

düzenlemelerin belirlenmesi ve müşteriye sunulmasıdır. İsteklerinin neden gerçekleştirilemediği 

müşteriye açıklandığı takdirde ona sunulan alternatifler içinden seçim yapmasını sağlamak mümkün 

olacaktır. Sorun, davetli sayısının mekân için fazla ya da az olmasından kaynaklanıyorsa davetli 

sayısında değişiklik yapmak ( duruma göre artırma ya da azaltma), bunun mümkün olmadığı 

durumlarda ise müşteri ile görüşülerek mekân değişikliği yapmak yararlı olacaktır.  

 

  
Resim 2. 7: 100 Kişilik Salon  Resim 2. 8: 1000 Kişilik Salon 

 

Mekân kaynaklı bir diğer problem ise, özellikle konser için düşünülen mekânlardaki ses 

yalıtımının sağlanmamış olmasıdır. Böyle bir durumda mümkünse mekânı değiştirmekte fayda vardır; 

çünkü yalıtımsız bir salon, sesin dağılması yüzünden konserin başarısız olmasına neden olacaktır. 

Ancak mekânın değiştirilememesi durumunda iki yol izlenebilir: Birincisi, düzenlenecek etkinlik için 

(konser vb.) henüz zaman varsa mekân sahipleri ile görüşülerek mekânın yalıtımının yaptırılmasını 

sağlamaktır. Bir diğer yol ise, özellikle zamanın yeterli olmadığı durumlarda, yine mekân sahiplerinin 

de görüşü alınarak yapımı kolay ve pratik olan foam board ( köpük yalıtım malzemesi) ile salonun 

duvar ve tavanı mevcut zemin üzerinden kaplanır. Üzeri ise kumaş ve deri ile zımbalama yöntemi 

kullanılarak kaplanır. Daha az maliyetli ve kısa süren bu yöntem tercih edilen bir yöntemdir. 

 

 

 

 
 Resim 2.9: Tam yalıtım yapılan duvar ve tavan             Resim 2.10: Duvarın Foam Board ile kaplanması 

 

 

Fuar organizasyonlarında da mekândan kaynaklanan problemler yaşanmaktadır. Standın 

belirtilenden küçük ya da büyük olması, fuar alanının dar olması, iklimlendirme gibi problemler 

bunlardan bazılarıdır. Mekânın küçük olması durumunda tanıtımı ya da sunumu yapılacak ürünlerin 

prototipi ve slâyt sunumu yapılabilir. Tam tersi olan büyük mekânlarda ise gerçek boyutunda ve 

birden fazla örnek ürün kullanılabilir. İklimlendirme problemlerinde, mekânın foam board ile yalıtımı 

ya da klima sistemi ile ısının sabit tutulması sağlanabilir.  
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2.6.2. Katılımcılardan Kaynaklanan Problemler 
 

Düzenlenen organizasyona katılacak olan misafirlerim memnuniyeti çok önemlidir. Bazen 

katılımcılardan ve misafirlerden kaynaklanan problemler yaşanabilmektedir. 

 

Örneğin; 

 

2.6.2.1. Katılımcılarla Oluşan Anlaşmazlık  
 

Panel, sempozyum, konser, eğlence organizasyonlarında panel katılımcısı, konseri olan sanatçı, 

animatör gibi katılımcılar, kurumla aralarında oluşan bazı anlaşmazlıklar ( ücret, çıkış sırası, özel 

isteklerin karşılanmaması vb.) nedeniyle düzenlenen organizasyona katılmaktan son anda 

vazgeçebilirler.  Böyle bir durumda katılımcı ile ılımlı bir dille görüşme yaparak ortak bir mutabakata 

varılması sağlanmalıdır. Katılımcının kim olduğu daha önceden misafirlere duyurulmadıysa, o 

katılımcının yerine eş değerde bir katılımcı temin edilmelidir. 

 

2.6.2.2. Hastalık, Yaralanma ve Bayılma  
 

Misafir ve katılımcılarla ilgili karşılaşılan bir diğer problem durum ise katılımcılar ya da 

misafirlerin rahatsızlanması durumudur. Hastalanma, bayılma ya da yaralanma durumuyla 

karşılaştığınızda; 

 

 Sakin ve doğal davranınız. 

 Size ulaşan bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde değerlendiriniz.  

 Zamanın bazı hastalıklarda çok önemli olduğunu akıldan çıkarmayınız. 

 Gerekli durumlarda ilk yardımda bulununuz ( ilkyardım eğitimi almışsanız). 

 Çevrenizdekilere güven verin, paniği önleyiniz. 

 Varsa işletme doktorunu veya hemşiresini çağırınız. İşletmenin sağlık ekibi veya 

anlaşmalı özel sağlık kuruluşu yoksa hastanın ya da hasta yakınının onayını alarak en 

yakın sağlık kuruluşundan yardım talep edin, ambulans çağırınız. 

 Yetkilerinizi aşan bir durumla karşılaşırsanız, ilgili birim ya da yöneticilerinizi 

bilgilendiriniz. 

 Konuklardan talep gelse dahi, doktorun olumlu görüşünü almadan ilaç vermeyiniz. 
 

 
Resim 2.11: Gerekli durumlarda ambulans çağırılmalıdır. 
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2.6.3. İntihar ve Ölüm 
 

Konuklardan ya da katılımcılardan bir ya da birkaçının intihar etmesi veya ölmesi durumunda; 

 

 Soğukkanlı olunuz. Diğer konukları ve personeli etkilememek için sakin olun ve doğal 

hareket ediniz. 

 Çevrenizdekilere güven verip paniği önleyiniz. 

 İşletme doktoru ve güvenlik bölümüne haber veriniz. 

 

 
Resim 2.12: İntihar girişiminde doktor kontrolü 

 

 Acil servis ile iletişim kurup ambulans isteyiniz. 

 Odaya veya olayın geçtiği bölüme kimsenin girmesine izin vermeyiniz. Gerekirse bu 

bölümün koruma bantlarıyla çevrilmesini sağlayınız. 

 İntihara teşebbüs eden veya ölen konuğun yakınlarına haber veriniz.  

 Polise haber veriniz. İşletmeye gelecek olan emniyet görevlileri, doktor ile birlikte 

yapılması gereken yasal prosedürü yerine getirecektir.  

 Olayı rapor ediniz. 

 Davetlinin ailesine ve gerekli durumlarda konsolosluk, seyahat acentesi vb. ilgili 

kurumlara haber veriniz. 

 Eğer olay ölüm vakasıysa, cesedin işletmeden çıkarılmasının, konukların rahatsız 

edilmemesi amacıyla gerekli önlemler alındıktan sonra, iş yoğunluğunun azaldığı 

saatlerde, ana giriş haricinde uygun bir çıkıştan yapılmasını sağlayınız. 

 Soruşturma için konuk kayıtlarını toparlayıp ilgili makamlara bilgi vermeye hazır hale 

getiriniz. 

 Adli çalışmaların diğer konukları rahatsız etmemesi için çalışma yeri tahsis ediniz. 

 Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların örneğini dosyalayınız. 

 

2.6.4. Kavga Çıkması 
 

Konuklar arasında kavga çıkması durumu çok sık olmamakla birlikte firmaların karşılaştıkları 

problemlerdendir. Böyle bir durumda her zaman olduğu gibi sakin davranılmalı ve güvenlik 

birimlerine haber verilmelidir. Kavga büyük çaplı ve silah kullanımı söz konusu ise hemen polise 

haber verilmeli ve güvenlik açısından diğer konukların başka bir bölüme geçişi sağlanmalıdır. 

Yaralanma söz konusu ise acil servise ve eğer varsa mekân doktoruna haber verilmeli, yaralanma 

durumunda uygulanması gereken talimata uyulmalıdır. 
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2.6.5. Hırsızlık  
 

Hırsızlık durumu söz konusu olduğunda; 

 

 Katılımcıyı, tüm eşyalarını tekrar beraber gözden geçirilmesi konusunda ikna ediniz. 

 (Örneğin, “ Müsaadenizle eşyalarınızı beraber kontrol edebilir miyiz?”.) 

 İlgili bölümlerle iletişim kurup, bulunan herhangi bir eşyanın olup olmadığını tespit   

 ediniz. 

 Güvenlik bölümünü olaydan haberdar ediniz. 

 Konuktan alınan bilgiler doğrultusunda, güvenlik personelini bilgilendiriniz. 

 Olay yerini ve konuk eşyalarını, güvenlik nedeniyle kapalı tutunuz.  

 Diğer katılımcıların mekânı terk etmesine güvenlik nedeniyle izin vermeyiniz. Bu 

durumu diğer konuklara ibar bir dille ifade ediniz. 

 İşletme prosedürünü takip ediniz. 

 Gerekli hallerde, amirlerinizden aldığınız talimatlar doğrultusunda polisi arayınız. 

 Güvenlik veya adli makamlarca tutulan tutanakların, örneğini dosyalayınız. 

 

2.6.6. Kurum Dışı Faktörlerden Kaynaklanan Problemler 
 

Bazen problem durum işletmenin elinde olmayan dış faktörlerden ortaya çıkmaktadır. Elektrik 

kesintisi, sel, su baskını, deprem vb. diğer doğal afet durumları aniden ortaya çıkan, çoğunlukla krize 

neden olan problemlerdir. 

 

Kurumlar bu tür olası durumlar için önceden hazırlıklı olmalıdır.  Acil durum çalışma planı, 

çıkış planları hazırlanmalı, yangın durumları için yangın tüplerinin bakımını sürekli yaptırarak dolu 

olduklarından emin olmalıdır. 
 

 

                             
Resim 2.13: Yangın                          Resim 2.14:Yangın söndürme tüpleri 

 

Probleme neden olan, kurum dışı faktörlerden bir diğeri ise terörist saldırı ve rehin alınma 

durumlarıdır. Böyle bir durumda sakin ve soğukkanlı davranarak misafirlerin panik yapmaları 

engellenmelidir. Cesaret gösterisinde bulunarak suçlulara saldırmak doğru bir davranış olmadığı gibi 

herkesin hayatını riske atan bir davranıştır. Kurum yetkilileri ve personelin bu tür saldırılar için 

önceden emniyet birimlerinden eğitim almış olmaları faydalı olacaktır. 
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Resim 2. 15:Terörist saldırı 

 

2.6.7. Yardımcı Hizmetlerden Kaynaklanan Problemler 

 
Organizasyon firmaları düzenleyici konumunda oldukları için birçok etkinlik ve hizmet 

çalışması yapan firmanın katılımıyla ortak bir çalışma yürütmektedir. Her organizasyon farklı birçok 

yardımcı hizmeti gerektirmektedir. Elektrik tesisatçısından güvenlik görevlisine, nakliye biriminden 

yiyecek içecek hizmetlerine, temizlik elemanlarından servis elemanlarına kadar farklı birçok hizmet 

personelinin bir arada ortak bir çalışma yürütmesini organize ederler. Ancak bazen bu hizmet 

birimlerinden bir ya da birkaçından kaynaklanan problemler yaşanabilmektedir.  

 

 
Resim 2.16: Problemli servis personeli 

 

Personelin görevine gelmemesi/ gelememesi, çalışmada başarısız olması, işi ciddiye almaması, 

hizmet kalitesinin ( yiyecek içecek kalitesi, aktivite kalitesi, teknik hizmet kalitesi vb.) yetersiz olması 

gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür durumlar önceden düşünülerek gerekli planlamalar 

yapılmalıdır. Her çalışma grubun başında sorumlu bir personel bulundurulmalıdır. İşin başlangıcında 

bütün çalışma gruplarıyla, onlardan istenen çalışma düzeni hakkında konuşulması da faydalı olacaktır. 

Ayrıca her hizmet birimi için, yerine geçebilecek yedek personel bilgileri bulundurulmalıdır.  
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Hiçbir hizmet alanı için tek kuruluşla çalışılmamalıdır. Her an aynı anda birden fazla 

organizasyon düzenlemek gerekebileceği için birden fazla firma ile ilişki içinde olunmalıdır. Örneğin 

tek bir yiyecek içecek hizmetleri firması ile bağlantınız varsa aynı anda 2-3 organizasyon çalışması 

yapmanız gerektiğinde bu firma size istediğiniz hizmeti sunmada yetersiz kalabilecektir. Oysa birden 

fazla (3 – 4 – 5 ) firma ile ön anlaşma yapılırsa, hem her anlamda başarılı hizmet elde edilir, hem de 

bir firma ile iş yaparken karşılaşabileceğiniz olası bir problem durumda size alternatif oluşturur. 

 

 
Resim 2.17: Nakliye aracının ya da elemanlarının yetersiz gelmesi 

 

Karşılaşılabilecek problemleri bu kadarla sınırlamak mümkün değildir. Her firmada personelle, 

ürünle, fiziksel yapıyla, katılımcılarla yaşanabilecek farklı birçok problem olabilecektir. Bu 

problemlerin üstesinden gelmenin iyi bir yönetim, ekip çalışması ve başarıya inançla gerçekleşeceği 

unutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Grup oluşturunuz  Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılınız. 

Çalışmanızı grup üyeleriyle iş birliği içinde 

yürütünüz. 

 Olası kriz durumları belirleyiniz. 
 Bir firma için kriz yaratabilecek en az üç 

problem durum belirleyiniz.  

 Belirlediğiniz kriz durumları için çözüm 

önerileri geliştiriniz. 

 Belirlediğiniz kriz durumu için problem çözme 

yöntem ve tekniklerinden de yararlanarak, grup 

üyelerinin tamamının katılımı ile çözüm 

önerileri hazırlayınız. 

 Bir organizasyon firmasından randevu 

alınız. 

 Kısa ve öz cümleler kullanarak amacınızı 

açıklayınız. Kibar ve anlaşılır bir dille randevu 

isteyiniz. 

 Firma görevlisine belirlediğiniz kriz 

durumları teker teker okuyarak her biri için 

akıllarına ilk gelen çözüm önerisini 

söylemelerini isteyiniz. 

 Kriz durumlarını net ve açık bir dille ifade 

ediniz. 

 Grubunuzla belirlediğiniz çözüm önerilerini 

ve firma yetkilisinin önerilerini 

değerlendiriniz. 

 Grubunuzla belirlediğiniz çözüm önerilerini ve 

firma yetkilisinin önerilerini karşılaştırarak 

benzer ve farklı olanları belirleyiniz. 

 Hazırladığınız bütün bilgi ve belgeleri 

sırasıyla bir dosyaya yerleştiriniz. 

 Planladığınız her kriz durumunu ve o durumla 

ilgili çözüm alternatifleri (kurum yetkilisinin 

çözüm alternatiflerini, grubunuzun 

alternatiflerini ve yaptığınız karşılaştırmaları) 

bir dosyaya düzenli şekilde hazırlayınız. 

 Grup olarak hazırladığınız dosyanızı sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz ve birlikte 

değerlendiriniz. 

 Topladığınız bilgileri hazırladığınız dosyadan 

yararlanarak sınıf arkadaşlarınıza sununuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer 

gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

 Grup oluşturdunuz mu?   

 Olası kriz durumları belirlediniz mi?   

 Belirlediğiniz kriz durumları için, problem çözme yöntem ve tek-

niklerini kullanarak çözüm önerileri geliştirdiniz mi? 

  

 4.Bir organizasyon firmasından randevu aldınız mı?   

 Firma görevlisine belirlediğiniz kriz durumları teker teker okuyarak 

her biri için akıllarına gelen ilk çözüm önerisini söylemesini istedi-

niz mi? 

  

 Grubunuzla belirlediğiniz çözüm önerilerini ve firma yetkilisinin 

önerilerini değerlendirerek karşılaştırmasını yaptınız mı? 

  

 Hazırladığınız bütün bilgi ve belgeleri sırasıyla bir dosyaya yerleş-

tirdiniz mi? 

  

 Grup olarak hazırladığınız dosyanızı sınıfta arkadaşlarınıza sunarak 

birlikte değerlendirdiniz mi? 

  

TOPLAM   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 

 
1. Kriz; işletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen,  …………..ortaya çıkan ve genelde 

önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur. 

 

A) Sebepsiz 

B) Aniden 

C) C.Kararsız 

D) D. Gerekçesiz 

 

2. Kriz, acil bir müdahale gerektiren ani, beklenmedik bir …………..dir.. 

 

A) Problem  

B) Savunma 

C) Birim 

D) Rekabet 

 

3. Örgütsel krizin bazı temel özelliklerinden biri de kriz önceden tahmin………. 

 

A) Edilmesidir.   

B) Edilememesidir.  

C) Yapılandırılmasıdır.  

D) D.Sezilmesidir. 

 

4. …………………….krize neden olan faktörlerdendir. 

 

A) Dikkatli olmak  

B) Yeterli altyapı  

C) Tecrübe eksikliği  

D) Tedbir 

 

5. Kriz çeşitleri; ekonomik krizler, ………..ve ürün krizleri, enerji krizleri, çalışanlardan oluşan 

krizler, tabii afetler ve kazalar, haksız rekabet, politik krizlerdir. 

 

A) Çalkantı   

B) İçsellik   

C) Ham madde   

D) Altyapı eksikliği 

 

6. Kur değişimleri kriz çeşitlerinden …………………….. ‘e örnektir. 
 

A) Ürün krizlerine  

B) Tabii afet krizine  

C) Politik Krize   

D) Ekonomik Krize 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri doğrultusunda 

en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesi-

ne ……………………..denir. 
 

A) Haksız rekabet  

B) Kriz yönetimi  

C) Politik kriz   

D) Planlama 
 

8. Planlama sürecindeki işlem basamaklarının bilinmesi ve bu basamaklara uygun çalışılma-

sı……………… 
 

A) Çözümü sağlar       

B) Çözümü zorlaştırır  

C) Geniş görüş sağlar     

D) Çözümü kolaylaştırır. 
 

9. Kriz durumunda strateji belirlerken; Problem analiz edilmeli, …………………yapılmalı, çözüm 

yolu/ yolları belirlenmeli ve çözüm süreci uygulamasına geçilmelidir.   

 

A) Anket           

B) Tespit       

C) Önceliklendirme    

D) Liderlik  

 

10. ……………………… kurum dışı faktörlerden kaynaklanan olası problemlere örnektir.  

 

A) Terörist saldırı  

B) Eleman eksikliği  

C) C.Mekânın darlığı  

D) D.Katılımcının hastalığı 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara 

dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise modül değerlendirme sorularına geçebilirsiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
YETERLİK ÖLÇME 

Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 
Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış 

1 
Problem, hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya 

aksatabilecek çözümlenmesi gereken durumdur. 

  

2 

Matematik ders kitaplarında çokça yer alan ve dört işlem problemleri 

olarak bilinen problemler rutin olmayan problemler olarak 

adlandırılır. 

  

3 
“Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği”, önerileri/ nedenleri 

önceliklendirme tekniklerindendir. 

  

4 
“Pareto Analizi Tekniği” hem veri toplama tekniğidir hem de problem 

analizi tekniği olarak kullanılır. 

  

5 
Beyin fırtınası tekniği ile herhangi bir konuda yeni ve yaratıcı fikirler 

üretme hedeflenir. 

  

6 
“Altı Şapka Tekniği”nde “Beyaz Şapka” iyimser düşünceleri ifade 

etmede kullanılır. 

  

7 

Herhangi bir amaca ulaşmada ilerlemeye sevk eden itici güçlerin ve 

bunu engelleyen engelleyici güçlerin neler olduğunu belirlememizi 

sağlayan teknik, “İlgi/Yakınlık Diyagramı Tekniği”dir. 

  

8 

Hareket çizelgesi; bir iş, işlem, personel veya ürünün giriş-çıkışı 

arasındaki süreçleri kontrol etmek ve hakkındaki verileri toplamak 

için kullanılan bir tekniktir. 

  

9 

Kriz, işletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen, hiç 

beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç 

kalınan olumsuz bir durumdur. 

  

10 
“Dekorun kırılması” durumu, ham madde/ürün ve servis krizlerine 

örnektir. 

  

11 Kriz yönetimi,  krizi yaratan olayların önlenmesidir.   

12 
Kriz durumu için strateji belirlerken ilk olarak önceliklendirme 

yapılmalıdır. 

  

13 
Krizin daha sonraki benzer durumlar için tecrübe oluşturması krizin 

olumlu yönlerindendir. 

  

14 
Organizasyon düzenlenen yerin sıcak ve havasız olması problemi, 

yardımcı hizmetlerden kaynaklanan problemdir. 

  

15 
Hırsızlık problemiyle karşılaşıldığında, ilk olarak herkesin üzeri 

aranmalıdır. 

  

16 
Olası bir yangın durumu için yangın tüpleri dolu tutulmalı, yangın 

planı hazırlanmalıdır. 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Olağan Dışı Durumlar modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile 

karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya 

da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir. Tebrikler. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

19 D 

11 Y 

12 Y 

13 D 

14 D 

15 D 

16 Y 

17 D 

18 D 

19 D 

20 Y 

21 Y 

22 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 B 

4 C 

5 C 

6 D 

7 B 

8 D 

9 C 

10 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 Y 

16 D 
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