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ÖZET 

Bu çalısmada, işgGcü kayıplarinin verimlilige olan 

etkileri araştırılmıştır. Birinci b61Gmde, üretimde verimlilik ve 

verimlili0i etkileyen faktörler ile işgücü verimliligi ve işgücü 

kayiplarinın verimlili~e olan etkisi hakkında genel olarak bılgı 

verilmiştir. 

Araştırmanın diQer b6lümlerinde ise, işletmede işg0cü 

kayıplarına yol açan nedenler, yöneticiler ve nezaretçiler <grup 

sefi, kisim sefi, postabası) ıle yapılan görü~meler sonucunda 

belirlenmi~ ve analız edilmi~tir. Daha sonra toplam i~g0c0 

kayıpları ile verimlilik arasindaki ilişki MiNiTAB paket programi 

ile degerlendirilerek verimlili~i olumsuz yönde et!~ileyen işgücü 

kayıplarını önlemek, azaltmak veya mGffikün olan en dOşQk dü2eye 

indirmek için genel olarak alınabilecek tedbirler ve öneriler 

belirtilmiştir. 



In this study, the effects of workpower losses on the 

productivity have been examined. The general information about the 

pr·oduc:t i vi t. y !' and the fac:tors affecting produc:tivity, 

produc:tivity, and workpower losses are given. 

The c:auses of workpower losses in the company on the 

department leader ... > 

determined and analized on the other parts of this study. 

t.hf0 relationship between the t.c:)t.::tl 

workpower losses and the amount. of productivity is utilized with 

the MINITAB package program, 

preventing or reducing the workpower losses which affects the 

productivity in a negative way into a minimum level 
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G I R I S 

G0nUmGzde hızla gelişen teknolojik yeniliklerin 0retime et-

kileri tartişılmaz· bir olgudur. Ancak teknolojik yeniliklerin 

a ı . 
ure~ıme 

en az 

etkisinin yanisıra insan 

teknolojik yenilikler 

faktorunun uretime etkisinin de 

kadar onemli oldugu yapılan 

arastirmalar ortaya cikarmıstır. Calısan insanın performansını 

isyerinin ergonomik kosulları (gurultu, ısı, nem, aydınlatma, ma-

kıne, yerlesim planı, v.b. ) yonetim-calısan iliskileri, isyerinde 

ki liderlik bicimleri, ucret ve diger ozendirme sistemleri~ 

iletisi~ cevresel ve orgutsel degiskenler ile guduleme (motivasyon), 

moral, i~ doyumu v.b. gibi psiko-sosyal degiskenler dogrudan etkile-

mektedir. 

Isletmeler, teknolojideki hızlı gelisim ve degisim olgusuna 

uyum saglarken, amacları ile personel hedeflerini de aynı h~zıa ge-

listirmek zorundadırlar. Zira, bu hızlı gelisme ve degismeler, is 

letmelerde is kazalari, isten cıkarınalar gibi yonetim ve personel 

sorunlarini da beraberinde getirmektedir. Geruluyor ki insanın is-

letmedeki yeri, gunumuzde ekonomik ve toplumsal yapının odagını o-

lusturmaktadır C Kepir, Pazarcık~ 1983). 

Verimlilik analizleri verimliligin kullan~ıan teknolojiye, 

yonetim etkinligine~ iscilerin yeterliligine, isgucu kayıplarına, 

kısaca uretim faaliyetlerine katllan butun fakterierin ve cabaların 

etkinligine baglı oldugunu gostermektedir. Ancak bu fakterlerden 
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hangisinin verimlilıdi etkileyen en 6nemli faktBr oldu§u sorusuna 

tGm isletmelere uyan genel bir cevabını bulmak oldukca zordur. 

Bu çalışmada, isietmelerde verimlili§i etkileyen en 5nemli 

faktbrlerden biri olan isgGcJ kayıpları Gzerinde durulacak ve ve

rimlilikle olan iliskileri incelpnecektir. isg~cG kayıplarının 

yaygınlık ve süreklilik kazandıQı 8lc0de, verimlilik dGzeyini 

etkileyen bir sorun olduöu açıktır. Isg0cU kayıpları ile ilgili 

sorunların incelenmesi co~u kez, işletmedeki çok de~işik nitelik 

teki sorunlarin da belirlenmesinde ve ç6z0mönde yardımcı olmakta 

dır. İ5letmedeki isgGca kayıplarının araştırılması, hem kendi ba

şına bir sorunun ele alinmasi ve çcizGlmesi, hem de işletmenin ge

nel başarı (performans> d0zeyinin incelenmesi, hatta buna ilişkin 

birtakım g5stergelerin ortaya kanmasına yardırnci olmasi. bakımından 

Gnemlidir. 

Çalışmanın analiz b61GmUnde araştırmanın yapıldıgı işletme-

de isg~c~ kayıplarına yol açan nedenler belirlenmiş ve bu nedenler 

den dolayı meydana gelen isgGcG kayıpları analiz edilmiştir. Daha 

sonra isg0c0 kayıpları ile verimlilik arasindaki iliski incelene-

rek, isg0cG kaylplarının en aza indirilmesi için genel olarak a

lınacak tedbirler ve 8nerilerde bulunulmustur. 



2. ÜRETiMDE VERİMLİLİK 

Verimlilik genel anlamda üretim aşamasındaki girdiler ile 

Gretilen mal veya hizmeti, girdiler ise mal ya da hizmetin Gretile-

bilmesi için ihtiyaç duyulan üretim faktörlerini göstermektedir. 

Verimlilik, ekonomistler ve mOhendisler tarafından farklı 

biçimlerde ele alınıp tanımlanmaktadır. Ekonomistler genelde verim-

liliGi üretime katılan faktörlerin bir sonucu olarak görmekte ve 

girdiler ile çıktılar arasındaki parasal iV~kiler üzerinde durmak-

Üretimde çalışan mUhendisler ise verimlili~i, modern yöne-

tim teknikleri ve bunlarin uygulamalarıyla <İ~ EtüdU~ Üretim Plan-

lama ve Kontrolu, Ybneylem Araştirması~ CPM, PERT, \l d tı ll i şçi 

işveren ilişkilerinin geliştirilmesi sonucu elde edilecek fayda-

yı anlamaktadırlar CGOray, 1985). 

İşletmeler açısından ele alındı§ında ise; bir işletmede ve-

rimiilik işletmenin sahip oldu§u~ işgbren ve yöneticileriyle per-

sonel, makine, teçhizat, hammadde ve yardımcı malzemeler, enerji 

işyeri olarak mekan, bilgi ve deneyim gibi kaynakların Gretime, 

vani varatılan de§ere (faydaya) katılma göstergesi ~eklinde tanım-, ' " 

1.'::\ni:Ü.Ji ı il'" o:::aı··a~ 1987}. 

Verimlilik kavramı çok deaisik biçimlerde tanımlanmakla 

beraber tUm tanımların ortak .özelligi, verimlili~in belirli bir 

zamanda aretim faktcirlerine ve Bzellikle işg0cane karşılık ge-

len Gretim miktarı olarak kabul edilmesidir. 
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Ozellikle 1960 'li yıllarda teknolojik gelişmelerin arzu 

edilen ekonomik b0yUme ve gelişmeyi gerçeklestirmeye yeterli olma-

dı~Lnı fark eden işletme yöneticileri, fiziksel kaynakların ve po-

tansiyellerinin verimli kullanımını sa~lamak için verimlili§i art-

tıricı faktörlere daha fazla önem verme gere§i duymuşlardır. Ya-

nisıra gerek işverenler gerekse işgörenler verimlili§i Geretleri 

belirleyen~ yaşam standartlarını yGkselten~ ~alı~anın sevre koşul-

larını ve performansın1 geliştiren~ maliyet artışlarını azaltan, 

karşilaşılan darbeGazları aşmayı sa~layan, kaynak israfını 6nleyen 

en Bnemli faktör olarak kabul etmektedirler. 

Hiçbir zaman verimlilik 

İşçileri hızlandırmak ve sıkıca calıstırmak icin makine-. . . 
leştiren ve kurnazca planlanmis bir teknik, 

Üretim miktarını ölçmek için bir ölçUt, 

Kalite ile eşde~er, 

- Bir karlılık göstergesi, 

olarak tanımlanamaz.ÇQnkU. verimlilikte g~rQlen artış Gretimin daha 

kaliteli oldu~unu gbstermeyece~i gibi bazı dzel koşullarda verim-

lilik dGzeyi dilşOk olan projelerde karlı olabilir (Özdemir,1983) 
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2 .. 1. 'v'ı::ı·- i ml il i k Öl r:;:i.\mürıLın Önem :i. 

Bir işletmenin başarılı olmasında işletmenin kuruluş yeri, 

pazar payı, de~işik enerji kaynaklarına yakınlıQı v.b. fakt6rlerin 

önemi b0yaktür. Ancak en az bunlar kadar önemli bir başka faktör 

de işletmenin kullanilan teknolojik gelişmelere ayak uydurarak 

lam çıkti tutarinı arttırmaktir. Bunun için de d0şGk maliyetli ve 

kaliteli üret~ek gereklidir. Girdi ve çikti arasındakı oran verim-

lilik olarak tanımlandı0ınagöre isietmenin başarısı hakkında türe-

tilen verimlilik göstergelerine bakılarak karar verilecektir. Bu 

nedenle işletmelerin başarılarının de~erlendirilmesinde kullanila-

cak en gerçekci göstergeler,belirlenecek verimlilik gôstergeleri 

ol .::ı c .:-:ı.kt ı, .... 

Verimlilik hesaplamalari ile elde edilen sonuçlar işletmede-

ki Gretim faaliyetleri ile ilgili sorunların daha kolay tespitini 

····"" ·-·-··J· L"f··Jt· r::•ı--1- - ·, V ·tır] f--li·.ll:::d·l=ır.;n;.:::. h .. 1.-- .. d·· !!:-c!I:JJ.ayc:ıf ;:.~·:., re lin r <=til . .::(mcı /8 ,· .. On , O. <:~d .• ·'·l'·'··'·"-' ~"·-- d ..... ~:.u! ı._,. <::1 

kaynak oluşturarak~ uygulanan ç6zQm y6ntemlerinirı ilretimi olumlu 

ya da olumsuz yönde ne derecede etkiledi§inin gdrOlmesini de saq-

1 ayacc:tkti ı··. 

2.2. VerimliliQi Etkileyen Faktbrler 

Verimlilik analizleri~ verimlili~in kullanılan teknolojiye, 

yönetimin etkinli§irıe, işçilerin yeterlili~irıe, kısaca 0retim faa-

liyetlerine katılan bQtUn faktörlerin ve çabaların etkinli~ine 

baôlı oldu~unu göstermektedir. Ancak bu faktörlerin hangisinin ve-

rimliliQi etkileyen en 6nemli fakt6r oldu~u sorusunun cevabirıı 



bulmak oldukca zor olacaktır. Bu nedenle her i~letmede verimliilGi 

etkileyen fakt0rler ve bunların önem dereceleri farklılık göstere-

IJi 1 E• CF:kt i ı···" 

Verimlili~i etkileyen faktörleri çesitli yazarlar de~işik 

şekillerde sınıflandırmışlardır. 

Bir t0r sınıflandirmada genel, sosyal, psikolojik, teknolo-

jik ve kuramsal faktörler olarak 5 ana başlıkta toplanmış ve Şe-

kil 2.1 "de gbrOldtl~G gibi alt ba~lıklara ayrılmıştır(Do0an, 1987>. 

Diöer bir tar sinıflandırmada ise verimlilik, temel bileşen-

leri ve bunların elemaniari Sekil 2.2' de belirtildigi gibi açık-

1 ;::\n m :l ~,:. t ı ı··· < ~<aı-- a ,, 1 9i37) • 

Di~er yandan Milli Prodüktivite Merkezi <MPM> tarafından 

gerçekleştirilen ve 123 sanayi kuruluşunu kapsayan bir çalışmada 

TOrk imalat sanayiinde verimlili~i etkileyen fakt6rler araştiril-

mıştır. Sonuçta verimliliQi dOşOren faktörlerin da~ılımi Çizelge 

2.1 • deki gibi tespit edilmiştir (Tezeren~ 19B5>. 

Çizelge 2.1. Verimlili~i DGşOren Fakt6rlerın Da~ılımi 

ov-anl ar 

Ginji kalite:·si 14.4 

Kalifiye işgücü kaybı 14,0 

Teknolojik sorunlar 

Ücret te5vik sisteminin yetersizliQi 

İşg0cU planlamasının iyi olmaması 1:!..0 

Enerji yetersizli~i 10 .. 1-J 
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MPM. nin araştırmalarından da gbrUlecedi gibi verimlilik 

gerçekte emek, sermaye, hammadde ve enerji gibi ölçülebilen Gretim 

faaliyetleri ile hammaddelerin niteli~i, çıkarılan Grünlerin ka-

litesi ve iş güvenliQi gibi çesitli faktörlerden etkilenen bir 

kavramdır. 

Izleyen b61Qmde verimlili~i etkileyen faktörlerden işgGcU 

verimliliöi ile yakından ilgili olanlar ayrintılı olarak incelene-

cektir. 
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2.2.1.Işg6renın E~itimi 

EGitim, işg6renin yökselmesini aynı zamanda verimli ve 0ret-

ken olmasını saölayıcı bir araçtır. 

İşletmelerde uygulanan e~itim çalımalarının amaci mevcut iş

g6renin nitelik ve yeteneklerini geliştirerek onları daha verimli 

ve etkin kılmaktır. Dinamik işletmeler sürekli deQisir ve gelişir. 

Yeni koşullara işgörenin en hızlı biçimde hazırlanması ve uyarlan-

ması planlı ve sistematik bir e~itim çabasını gerekli kilar. Ger-

çi bu tür e~itim çabaları işletmeler için birer maliyet unsuru ya-

ratır. Ancak işgücüne yapılan bu harcamaları bir yatırım olarak ir-

delemek gerekir. ÇGnkU işletmeler için makina, bina ve diôer para-

sal güçlerden daha önemlisi işgücüdUr ve üretime katkisı di§er d

retim girdilerinden çok fazladır. 

Verimlili~i yüksek düzeye çıkarmak için kullanılacak tek-

nikierin yerinde ve do~ru olarak kullanilması büyük 6lçGde insan 

eliyle olacaktir. Yeterince mesleki e0itimi olmayan işg5renin il-

gili teknikleri ~erekti~i gibi uygulaması beklenemez. Bu nedenle 

i~ görenin e~itimi bQyQk önem taşimaktadır. E~itim için işletmeler

de kurslar, kcnferanslar, v.b. enkinlikler düzenlenerek bu konuda

ki çalışmalar teşvik edilmeli sonucun verimlili§e yansımasına g6re 

işgHrenler ödOllendirilmelidir. 

2.2.2. Ücret 

Işgdreni gUdUlemede esas olan, onlara daha rahat iş doyumu 

tatmini saGlayan bir calisma ortamı yaratmak ve gelirini 
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arttırmaktır. Bu nedenle işg~renin per'ormanslnı arttırmaya ydnelik 

teşvik politikaları 

-Parasal olmayan Mzendiriciler, 

- Parasal özendiriciler 

olmak Uzere iki ba~lıkta toplanabilir. 

Iş gUvenliQi ve işçi saGlı0ı, iyi çal1şma koşulları, ilerle-

me olanakları, tanınma ve sayılma, yeteneklerini kullanabilme, tak-

dir edilme, etken bir iletişim, kararlara katılma, iş genişletme 

ve zenginleştir-me v.b. ilgili işgBrene d0nUk ça§daş personel y8ne-

tim araç ve politikalari, parasal olmayan teşvikler-dir. YBnetim 

cogunlukla hic, bazende oldukca az bir parasal kaynak ayırıp, isgo-

renlerin gereksinimlerini yakından izleyip bu ;zendirmeleri kulla-
.. 

i si,;ıcıren 1 er· i " on~?ml i 
,, .. 

gudul ı?.yi p lo ı:·,g·"·.-·L"! _,. \-\ -· . veı·- i ml il i ğ :i. n i 

ar· tt ır· ab i 1 ir • 
.. 

Isgorenin yaptı~ı " isin kar~ıı,§ı olarak eline geçen ucret, 

g~d0leme teorileri açısindan da, performansın temel bileşenidir. O 

halde isietmelerde isgoreni 
,, ~ 

guduleyerek onun performansını etkile-

yıp, işi ve işletmesiyle b~t~nlestirmesini sa~lamanın ilk sartı, a-

" ucret politikasını uygulamaktır. 

• \{ 1 •• f • ı '1 • 11 
bır ucre~ po!ı~ıKası uyguıanırken isgorene yapılan 

Bireyin beklentileri, 

Is de~erleme sonucları, 

\-1 

-Piyasa ucret yapısı, 

_,.. ___ ,• "-·ı.--.. ..L. 1 \. -· ~- -<:-· 
1"1\_lk L\L .. , et.. .• 1,/QUl.=tlll<:t . .::..l !' 

- Performansa dayalı ucretleme, 
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- Seçenekli Ucretleme, 

qo;:; f:5nl\nF: ,;ıl :ı.nmEıl J.!Jll'" \l<:i:'H'"t:ı, 1.9(37 ) • 

Teşvikli Ucret sisteminin ana amacı işg~renleri parasal uya-

r:ı.lara daha hızlı ve Uzenli çalışmaya gUdUleyerek verimlili§i art-

tırmak, b~yleçe oluşacak artı deQerin belirli bir kısmını kendisi-

ne ~demektir. Bbyle bir durumda teşvikli Ucret sistemleri ~rgtitle 

işg~renin çikarlarını bir araya getiren bir araç olmakta ve karşı-

lıklı çıkarlar dengede tutuldu§u sGrece sistem kendinden bekleneni 

verebilmektedir. 

yapıldi§ı takdirde işg5renler arasinda eşitsizlik ortadan kalkmiş, 

rahat bir çalişma dUzeni kurulmuş olacaktır. ~nemli olan parasal 

' 'Ç" - - ' " <"' "' ] "} -' 1 •• "' i· <-' .' 1 '} ~ r•] P .' C: '.! r· '" ' i-'· '" l .' '.\ 1 ·''d "' '" • i ·i' 'l ~ 1 ' 
'4 --= 1-' <~ r a ·""'' . c.ı . :rı cı'>" <:~lı _e ·•· ·1.1. r:. f:.l .. . :) .L .. ~·;:.ı Lıl <=n ı rı ... ın E: m l. u ç u L ı.:Jl..C Lt F-) E·.-

rek kendisinin iş doyumuna ulaşması ve işletmede ise verimlilik 

artısının sa~lanmasıdır. 

2.2.3. Kalite Kontrol 

Verimlili0i etkileyen en Hnemli fakt6rlerden birisi de 

!etmede uygulanan kalite kontrol çalişmalarıdır. 

ı. t-::.,, 

Arz-talep dengesinin saölanamadı§ı ve tekelleşmenin g~rUl-

dU~U ~lkelerde ne imal edilirse kolayca satılabileceQi ve kar sa~-

] - , .. 1 . . e-~n<?ıc::c:tgı Tl <r·ı yoQunluk kazanmaktaydı. Bu durum tUketicinin kalite 

ve kalite kontrol konusunda teşkilatlanması gereQini ortadan kal-

dırmıstır. Sonuçta da mamullin kalitesinden çok fiyatı ilk plana 

çıkmıştır. Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar son0cunda 
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Glkemizde herhangi bir pazara girebilmek, rekabet edebilmek 

ve pazarı elde tutabiirnek için kaliteli ve dGşGk maliyetli 0retmek 

zorunlu hale gelmiştir. 

I9letmelerde uygun kalite kontrol teknikleri kullanılarak, 

çıktıların ve girdi faktörlerinin kalitesinin geliştirilmesi, kay-

aşamalarının içinde bUtUnleşmiş bir kalite kontrol sistemiyle tUm 

sGreç ve bretim s0relerinin denetlenebildiGinden, işgGcG, enerji, 

hammadde ve öretim sureçlerinin azaltılmasıyla mamul maliyetlerinde 

bnemli tasarruf sa~lanabilecektir. 

Kaliteyle verimlilik artırılması~ temelde bir e~itim ve ka-

lite kavramının benimsenmesine ba~lıdır. Çalışmaların ba~arısı 

için de işveren ve işg~ren olarak herkesin katkısı gerekmektedir. 

(·-J· -,,.,ll' •·ı,- ı"ır.:t· ur· ,_, .. J .. -· ı, "'d<·r~ı··.,-···vc''·nı··-·t ı· cJ· 1 ı-.,..:L r·ı,.._. i- r.:.'.ı. ... r: .. ::! - .:; • -., :::1 l .. .'' t .. r.:t t•. C.\ r:!ıı ç.;; T .1 ':.. • .. ... . :.'ı . r.;! l:ıu c_: cı k 

rev dUşmektedir CGrady, 1987). 

İş EdütU, belirli bir faaliyeti yürGtmede insan ve malzeme 

kaynaklarından olabilir ençok yararı saôlamak için kullanılan me-

tod etDdU ve iş ôlçUmU tekniklerini içeren bir kavramdır. 

Bir işin hangi sUre içinde tamamlanabileceQi ve bu sureye 

etki eden fakt6rlerin incelenmesi, işletmede verimlili~i artirmak, 

kar miktarını ya da bu hizmetten beklenen yararları en bGy0klemede 

iş etGd0 yardımcı olacaktır. Her işin ya da her 0rGnUn bir temel 
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iş kapsami v~rdir. Bundan anla~~ıması gereken çalişma sGresince 
' . \ 

herhanoi bir nedenle calısma zamanından kayıplar olmadi~ı bir 
~ r 1 , .. 

d~nemde bir işin yapılması ya da bir ürOnOn Uretilebilmesi için 

gerekli olan sGredir. Toplam iş zamanini oluşturan bile~enler 

I~in ya da bir UrOnDn Qr~tilebilmesi için harcanan toplam 

sUresi o aran için temel iş kapsamında belirtilen sUreden çok faz-

ladır. Bu fazlaliQa ek i~ kapsami ve zaman kaybı neden olmaktadır. 

İş r::·tüdi.:t t.eknil·::lı·2l'"irıdt-?n olı:.ırı ''t'1~?t.ocl EtCıciCı'' ilı:.:~ dl:ı~.l:ık vı:-:ı'":imlili.ge 

neden olan faktörler belirlenebilecek ve onları azaltıcı bnlemler 

tespit edilebilecektir. 

Ürön tasarımı ve ayrıntılarının belirlenmesincieki hatalar-

dan do~an ek iş kapsamı, tasarım ve ayrınt1lardaki hataları en 

''tukE·tic:i. ve C1t-Ctn ö:iı'"aıştır·mas:,1.'' t.ekniklE·r·i kull;:~nıJ.m.;~Jııjıt-. 1""1€·?\'C!Jt. 

teknolojiden en iyi şekilde yararlanmayı sa~layıcı biçimde ~rUn 

geli~t.irme, metod etGddnden geniş blçGde yararlanmayı gerektirir. 

Yetersiz imalat y6ntemlerinden doöan ek iş kapsami yeter-

siz imalat. ybntemlerini ortadan kald~rmakla sa§lanır. Bunun için de 

" i. ir,.;;;. I at ·tön t t."m 1 •::::·r· p 1 .:ı n 1 ,;una s ı. !' i m,::ı. :ı. .::ı t yein t ı:2ıTı .::ır· aştı ,,. mc;·,~;, ı \If.·:· me:··-

tod etGdu '' yapılması gerekir. Bir işletmede zaman kaybı olup olma-

dıGının anlaşilması, varsa yerinin ve miktarlarının saptarıması an-

cak i' 6lçGmG tekniklerinin kullanılması ile anla~ılır . 
. 
·r ·• J • J ·ı . sgoren .erın an.am .. ı olmadan c; a :ı. ı ~mr.~ l ;::ı. ı·- ı n ı:.ı dı····i::i 
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c 

D 

Ürünün veya işin 

TENfEL İ Ş KA? SAMI 

Ürün belirlemeleri ya da 
modelindeki hatalara bağ
lı ek iş kapsamı. 

üretim ya da işlernde et-
. . 

ken olmayan yöntemlerin 
lrullanılmasından doğan 

ek iş kapsamı 

Yönetim kusur ve ihmalle

rinden kaynaklanan "etkin 
olmayan zaman" 

İşçinin kontrolu altında 

bulunan "etkin olmayan 
zaman" 

Şekil 2,J Toplam İş Zamanının Bileşenleri 
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vermelerinden, geç kalmalarından, başlama saatinde ışe başlamama-

larından, iş sırasında boş oturmalarından, kasıtli olarak yavaş 

çalışmalarından kaynaklanan zaman kaybı, onlar üzerinde otomatik 

kontrol mekanizması kuracak olan iş planlaması ve ~retimler ile 

dayanan 0cret sistemleri ile azaltılabilir. Iş plarimasının ya-

pılması ve verimlilik ögesine dayanan 0cret sisteminin uygulan-

ise ancak iş 5lç0mU ile sa~lanır. 

Kısaca iş 6lçUm0, y6netimden ve işçilerden kaynaklanan za-

man kayıplarının saptanmasinda ve Bnlenmesinde 6nemli rol oynamak-

tadır (Timur, 1984}. 

iş etildj yardımiyla ek iş kapsamı ve zaman kaybina neden o-

lan faktcirler belirlenebilecek ve onları azaltıci önlemler tesbit 

edi l '~ct::-kt ir. 

Bir işletmede verimlili§i arttırabilmek için tesisin, maki-

na-teçhizat veya insan g0cU bakimından yeni olanaklarla donatılma-

sı kuşkusuz etkili bir yoldur. Ancak bu iş için ek yatırım gereke-

cektir. Bu nedenle 6nce mevcut işgGcU malzeme olanaklarından daha 

fazla verım elde etme yollarının araştırılması kısa s8reli ekono-

fni k bi ı-- ·yc:)l c!Ltr ll 

I' ~ ... d'. ı 1 j 
ş eLU u ça. ışma.arı sırasınca, iş gere~i ile birlikte, 

g6renin çalısma ortamını oluşturan fiziksel ~artlar da deôerlendi-

. 
rilir. Işgdrenin saatlerce bulunacagı ve kendisine verilen işi ya-

pacaQı ortamL gGrUltll~ nem, ısı~ gaz, toz, v.b. y6nleriyle normal 
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sartlara gore d0zenlenmezse~ kendisinden belirli bir performans 

be~leme~ zor olacaktır. Ergonomık çalısmaların bu asamada önemi ar-

tar. Çünka ~alı~ma ortamının da i~gbrenin verimlili~i 

Gzerind2ki etkisi b0yUktUr. 

2.2.5. lsgGcU Kayıpları ve Sonuçları 

I~g0c0 kayıpları çesitli yazarlar tarafından de§işik şekil-

lerde tanımlanmıstır. 

zenli çalı~ma saatleri içinde sebebine bakılmaksızın iş yerinde 

bulunmayarak bu s6zleşmeyi yerine getirmemesi 11 işgQcG kaybı ola-

leşmeleri ile belirlenen yıllık izinler~ grevler dışında herhangi 

bir sebeple iş saatleri içinde on~ç haftalık s0renin altında kay-

bt:~clilfEn i<~. zamanlc:ıı~J. 11 ol.:::ırı:\k a.çıklarrıaktadıı~. 

ABD Çalısma B<:ikanlıqı "ç:.::ılıs:.anl.:::•rı plt:mladığı ve Ctcret. bod·-

rosunda gösterilclikleri halde çalisanların işe gelmemelerini '1 i~-

gGc0 kaybi olarak kabul etmektedir. 

MARTIN ' e gbre işg~c~ kaybı " Özür ı ü 
.. ... . .. 

\/f.:!·ya CJZLlt-=)LlZ olarak 

işyerinde bulunmama, yani hastalık, kaza veya herhangi bir sebep 

sonucu ortaya çıkıldıQına bakilmaksızın, ışı etkileyen her tGrlU 

Yukarıda yap~lan tan~mıardan da anlaşıldı§ı gibi işg5ren-

lerin hastal~k, kaza, mazeret izni, günlUk izin ve sebepsiz olarak 

i Şt-:? Q e]. ıTı<2tT!e l F2r i iş gGca kaybı içinde yer almaktadır. 

r~p devamsızlık durumu Ulkemizde geçerli yasal d0zenlemeler 
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açısından 0ç ~ekilde yer almaktadır. 

Hastalık sebebiyle rapor alınması~ 

- Çalışanların mazeret izni alması~ 

- Çalı~anlarin mazeretsiz olarak işe gelmemesi, 

Bu şekilde olu~an işe devamsizlıklar ile ilgili .. - .. _-ı 
~-l c:l=..-::1. J. ve 

~zel dOzenlemeler geçerlidir. Bunlar aşa~ıda belitilmiştir. 

- 1475 Sayılı iş yasasi, 

Sosyal sigortalar yasası ve ilgili mevzuat~ 

Çesitli yargıtay karaları, 

- Işyeri veya iş kolu toplu is s5zleşmeleri, 

- Işyeri personel ybnetmelikleri, 

Işg~renlerin bu dGzenlemeler di~ına çıkmaları i~verene 

yasal hakkinı kullanma imkani sa~lar. 

Yukarıda de§işik tanımları yapılan işgGcG kayıplarının mik-

tari, sıklıôı ve sebepleri ile ilgili birçok çalışmalar yapılmış-

tır. Diaer Glkelerde ve Glkemizde yapılan bu araştırmalardan cizet 

bilgiler aşaöıda verilmiştir. 

LOKANDER çevre ve çalisma koşullarınin iyi olmamasından do-

sebebiyle işgGcG kaybı oldu§unu tespit etmi !5ti r. İs-· 
' . 

letmelerde işe devamşizliôi tekrarlayanları geRellikle verimlili~i 

dGş~k sorumluluk alma duygusu zayıf olan kişiler olarak tanımla-

mı!?tır. 
Işletme bGyGklG§G ile işgUcU kayipiarı a~sındaki ilişkiyi 

kaybı oldu§unu tespit etmiştir. 
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Isvec Metal I~letme sanayisinde yapılan araştırma da bu 

ilişkiyi do§rulamıstır. Buna gôre ; 

. 
Işe Devamsızlık Oranı 

/. 7.6 

'.i;. :lO. 4 

1 (J() -- :l Cff:rı % 1.2 • .1 

~;()(> % 14 

500 • den fazla personel çalıstıran firmalarda 10 • dan az 

personel çalıstıranların iki kadar işgDcd kaybı belirlenmistir. 

GAFAFER yaptı~ı araştırmada erkeklerin kadınlara nazaran 

daha azının devamsizlık yaptı~ini ancak toplam işg~cU kaybı dikkate 

alındı§ında erkeklerin önde olduaunu tespit etmistir. 

BEHREND • nin tesbitlerine g6re işletmelerde genellikle kG-

çGk bir grup, devamsizlı~ı alışkanlık haline getirmiştir. 

' . . 
I r·.!G IL. IZ .. {ör·re:·t :i. rrı !?st it. (is Ll ='rı Ün a~- ~t~~t i rm2"ıl ar ı rıa gör- e Jıc~ ~-ta 1 J. k 

ve hastalık d~ş~ sebeplerle ise devamsızlık sıklıQı genç işçilerde 

ya~!ıların iki katıdır. Aynı araştırmaya g6re hastaıiaa ba~lı de-

vamsızlık sıkli~ı kadin işçilerde yaş ile birlikte azalmaktadır. 

EREFE • ye gbre genç ~alı~anlarda sık, kısa sureli devam-

lık s6z konusudur. Evli olmanın kadınlarda devamsızlı§ı artıricı, 

erkeklerde ise azaltıcı bir rolG oldu5unu belirlemiştir. 

KEPiR ve PAZARCIK Ülkemizde bir tekstil firmasında yaptık-

lari iki uzun dBnemi kapsayan ara~tırmalarında işgQcU kayıplarının 
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zartesil ve hafta sonu <cuma, cumartesi> yo§unluk kazandı~ı, ay-

rıca 0cret alınan gJn ve takip eden g0n ise gelmeme egiliminin 

y~ksek oldu~unu g5rmUşlerdir. 

Yapılan araştırmalardan da ortaya çıkarıldı0ı gibi devam-

sızlık oranını etkileyen fakt~rler, genel olarak, aşaQıda belirtil-

d:i.gi (.)ibj.d:i.ır· (Ö::::demir~ 198:.2>. 

EndUstrinin tipi, 

Firmanin bGyUklG~U, 

:r .... - ·· i -- ... ;:,,•7 .l n ... rı 

-
I ~·Çi n i n 

t1t?vsirn , 

ci.nsiyE~ti !' 

-Haftanın belirli gGnleri, 

!"'!edeni c!uı--·umu. 

I~g0cU kayıplarının çok yBnlU sebep ve sonuç ilişkileri 

vardır. Belirtilen faktBrlerin işletmeye yansımaları izleyen _ 

sunuçlc:ırı yaratır" <Yıldır-ım, 1989). 

Planlanan Gretimi aksatır, 

- Di§er çalı~anların işyDkU artar, 

Sipari~in zamanında yetiştirilememe tehlikesi ortaya çıkar, 

- Devamsızlık alıskanlık haline gelebilir, 

Çalışma ortamı bozulur, 

- Isierne ve dolayısıyla Glke ekonomisi zarar g5rGr. 
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~ 7 

--~· 
Verımlılik 6lcUieri 

Işletmelerde verimlilik 5lçGmG için kullanılan BlçUler Gre-

time katılan girdilerin t~rGne ba~li olarak 2 temel sınıfa ayrıla-

bilir. Bunlardan birincisi, toplam verimliliktir. Belirli bir Qre-

tim d6nemi sonunda elde edilen çıktının bu çıktıyı elde etmek icin 

kullanılan bGtGn girdilerin toplamına oranıdır. Ikincisi ise ; tek 

bir girdinin çıktıyla ilişkisini belirleyen kısmı verimliliktir. 

' 
Ister toplam verimlilik, isterse kısmi verimiilikle ilgile-

nilsin, her iki durumda da verimlili~i tanimiayan çikti ve girdile-

rin hangi birimlerle ifade edilece~inin ve nasıl hesaplanaca~ının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bbylece genelde verimlilik 6lçGmU, ve-

rimiilik oranıni oluşturan ~ıktı ve girdilerin tanımı ve bunların 

~lçUmUne indirgenmi~ olacaktır. 

Bir i~letmenin toplam veya kısmi verimliliklerinin fiziksel 

olarak biçillebilmesi ancak Gretim fakt6rlerinin ve Uretimde elde e-

dilen farklı UrUnlerin ortak bir 5lçU birimi tanımlanabilmesine 

ba~lıdır. Bôyle bir durum ise tek tGrlU girdi ile tek tUr veya ho-

mojen GrUn Ureten işletmeler için s6z konusudur. Oysa işletmeler 

genellikle birbirinden farklılık g&steren bir GrUn gr~bu Uretirken 

bunların Gretiminde tek bir &lçU birimiyle ifade edilemeyen farklı 

nitelikteki girdiler kullanılır. Bu durumda toplam fakt6r verimli-

li~in fiziksel hacim yerine parasal de~er olarak ~lçUmU zorunlu 

kılmaktadır. 



3.IŞLETMELERDE İŞGÜCÜ VERİMLfLfôi VE ETKiLEYEN FAKTÔRLER 

3.1 IşgUcU Verimlili0i 

Verimlilik sadece Gretim artışı 

ile beraber Gretimde kullanılan girdilerin de 

:i.rH7E?lenmt.;:!::.i qer<:::kir. İşgi.'.ıc:L:t vel"·imliligi de, "in'5anın fi:;d.ksel vı:;: 

zihirısc?l .; .. 'i 
'· 't ~ kull ,::ın:t mı yl a veır i ml il i·~ :i. n 

t.1t-t:i.r·ıJ.m.::·.~~.ı'' olaırc:ık tanJ.ıTılanır. '-/('E:riaılilik ı;;enelde 

- Aynı Gretim miktarında daha az 0retim fakt6r0n0n 

kullanılması veya 

- Pıynı miktar . • +- . 
ure-ı m f .::ıkt.ör([nün daha etkin 

kullanılması ile arttırılabilir. 

S8z konusu hedeflere ulaşabilmek için 

Teknolojiyi geliştirmek, 

- V6netim metod ve tekniklerini geliştirmek, 

gibi de~işik uygulamalar söz konusu olabilir. 

Bunlardan teknolojik yenilikler temelde bir kayna.k 

sorunu olup işletmelerin ihtiyaçlarına gdre kısa ya da uzun dönem 

yatırımlaırı gerçeklestirilebilir. \(tın ei: i m metod ve 

teknikleri ise iş et8dU, yöneylem ara~tırması, 

metod,kalite kontrolu gibi ~eşitli sahaları kapsayıp işletmenin 

ihtiyacın.:.~ kac;;ı aynı ;anda 

uygul anat:ıi 1 ir·. Aslında verimlilik artışı kcınu~:;;und2. 

Ulkede yGrGtUlen çalı~malarda işgUc:U fakt~rU esas alınmaktadır. 

Bunun başlıca Ge nedeni vardır 



i ı i. ~;ki .. 

..-ı"7 

.,:: .... ) 

- IşgGcC verimlili~inin kolay ~lç0lmesi, 

IfgGcG fakt6rOnGn bGtCn fakt6rlerle ilgili oluşu, 

d
.. . 
u~~ ey ı ilE: 

. . ... 
ı ı:;.ı.:;ıucu \iEı·-·i.ıTıl i 1 t~:L 2-.~- .s.::;; :L r-ı cJ 2i k i 

LJr·E;:tirn kı::ıync:ıklc:ıı'·ının t.ı:::melini C1luşturc:ın ''ins,:;.n'' ın 

verimlili~i iki aşamada ele alınCıbilir ; 

Organizasyon yapısı aşCıması, 

YEınet i m eışı:ı.:Tıeıs:t .. 

Organ :i. z <:ıs yon ·y'c:ıp ı sı nda, bir-imlerin 

performanslarının ve gerekse belirlenmiş amaclar dogrultusunda 

g6ı'-€?V '/i::ı.pacak işgGcanun verimlili§i açısından organizasyonu 

c•l uşt.tJr·an birimlerin g6rev ve iş tanımlarının, yetki 'le 

sorumluluklarının do~ru belirlenmiş olması gerekir. 

Yöne:t. i c i, organizasyonunun performansını 

ve mevcut işgDcUnUn etkin bir biçimde y6net.mek için aşa§ıdaki 

yaklaşımlar kullanılabilir. 

Kontrol - Denetim, 

- Terfi ve yUkselme, 

Ödül 1 en d i nn•:?, 

Teı;;;vi k E!tme ~ 

Olumlu bir organizasyon havası yaratma ve 

- Performansın ölçUlmesi ve de§erlendirilmesi. 

Di§er yandan işgGcG verimlili§ini 

çe~::dtli orgi:ı.rıi z as yem y6netim anlayışları 
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geliştirilmiştir. Bunların çogunun temelinde aşa~ıdaki 

yaklaşımlar vardır <Tezeren, 1988). 

- Organizasyonel fonksiyonlar, birbirlerini 

tamamlayıcı ve destekleyici biçimde planlanıp uygulanmalıdır. 

miktarda ve uygun zamanda işgUcG 

bulunmalıdır. 

Kararlara katılım sa~lanmalıdır. 

Amaclar payla~ılmalıdır. 

- Etken bir haberleşme ve iletişim sistemi 

kurulmalıdır. 

Olumlu davranışlar ôdGllendirilmeli ve tesvik 

edilmelidir. 

3.2. IşgGcU Verimlili§ini Etkileyen Faktörler 

IşgUçU verimlili~inden sôz edildiginde konuya 

sadece işyeri ve işyerinin sa~ladıgı imkanlar çer~evesinde 

bakmak, alışkanlık haline gelmiştir. İsgGcU verimlili~inin 

sadece işyerinin saijladıgı imkanlarla ilişkilendirilmesi, 

gerçe~i tam olarak sergileyememektedir. 

Verimlilik genelde ''Gretim araçlarının daha iyi 

kullanımı ile 0retim veriminin arttırılması ll olarak 

tanımlanmaktadır. 

IşgGcll verimlili~i ise ''insanın fiziksel ve zihinsel 



pot.::ınsi yE:·l i ni rı kulli::ını lmi::ı.sı. i 1 f.::O v E~r- i m 1 i 1 i l) i n 

niteliklerinden ve birikiminden etkilenmelidir. 

' 1 etrıt:?k 11 Ltr,sLtl' .. t_t olar-ı 

Vf2ı~ i ml i :ı. i 'J i , aynı zamanda sosyal bir varlık oldu§u için delaylı 

olarak başka fakt5rler tarafından da etkilenmektedir. S6z konusu 

·fe:\.ktör-ı eı~ 

Cinsiyet, 

Pıile tipi~ 

Çocuk sa; .... 'ı SJ., 

Çocukların yaş ortalaması, 

Ekonomik faktörler, 

olar21k sınıflarıc!ırılabıliır (Eı·-be~.ler·, 1989). 

Bunlara ilave olarak, çalısma ~artlar-ında ve ~alısma 

(Jel eı:ek grup t:ıCı.y•::tkı ü~ın 

ve organizasyon, Gretim işlemlerinin kapsamındaki \le i~tretimin 

yapısındaki de0işmeler,işgGcU verimliligini etkilemektedir.Zaman 

içinde Uretilen malların gbr0nü~ ve ~ekillerinde meydana gelecek 

de0işiklikler, azeilikle standart mal aretimine geçiş, verimiili 

§i etkileme konusunda , oldukça bnemli unsurdur (Qney, 1968). 



3.3. I~gGcU Verimlili~inin Ôlç~mGnUn Onemi 

Verimlilik ~~~0lmesinde hangi faktbr0n ele alınacaijı 

işletmenin yapısına ve 0retim durumuna gBre de~i~ebilir. 

Ancak işletmelerin kolay 5lçebilecekleri, maliyetlerini en fazla 

etkilendiGine inandıklarl fakt6rlerin verimliliklerini one e 

likle ele almaları uygun olacaktır. 

Verimlilik blç0mG s6z konusu oldu§unda 

li~i 6lçUmlerinde toplanmasının bir çok nedenleri vardır. Çesitli 

~retim fakt~rleri arasında genellikle işgGcUnUn de~er yaratan en 

u '1 . 
cı n em .. ı faktSrlerden biri olduöu kabul edilir. Işgi.kU, ÖZE: ll :i. k 1 e 

emek yo§un işletmelerde Gretim maliyetlerinin bilyUk bir bôlGmGnG 

C) lU.~· t LtF" tr:a k t i:tC! J. 1'- u Di§er Gretim fakt6rlerine g6re isgilcU faktBrli 

kolaylıkla tanımlanabilmekte ve Gretimdeki payı daha rahatca 

BlçGlebilmektedir. 

Işletme! er-c1e verimlilik hesaplamalarında 

işgUcU verimlili~inden hareket etmek ve verimlili6in yanlizca 

işçilik zamanının bir fonksiyonu olarak gBrmek do~ru de~ildir. 

ÇUnkG Gretimde hammadde, m.:ı.r.i cl e~ makine-techizat ve 

sermaye gibi fakt6rlerin de rolG inkar edilemez. 

işgGcU verimlili~inde yoQunlastırılmasının asıl nedenlerinde biri 

de diGer fakt6rlerin etkisini Blçebilen sa~lıklı yBntemlerin tam 

ole:-ırak gelistirilememesindendir. . . kısımcli:ı i ~qi~ıcl't 
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kullanılan yakla~ımlardan soz edilecektir. 

3.3.1. Isgucu Girdisinin Olc~lmesi 

Uretimde kullanılan isgucu fakt~runun ~lc~lmesinde 

iki farklı y~ntem izlenilebilir. 

Birincisi, isgGc~ girdisinin isgoren sayısı cinsinden 

.... -· 
ifade edilen olcut, ikincisi ise uretimde kullan~lan isgucu 

girdisinin zaman cinsinden ifade eden adam/saat 

Birinci ~lc~te gore fiziksel verimlilik, ~alısan bir iseiye dusen 

.. 
fiziki uretim mi kt<:•.rt, ikincisi ise calisılan saat basina dusen 

-· uretim miktarı cinsinden ifade edilir • 
.. 

Isqoren sayilarına ili=-kin i s tat i st i kse:·l 

bilgilerin,~alışılan saatiere iliskin bilgilerden daha kolay elde 

E·dilmesi 

olmasindan dolayı birinci ~lc~t uygulamada en cok kullanılır. Bu 

t~r hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken nokta, 

n .i. tel i kl E.?r·i nden dı:;~neyi m) dolayı fc1f"" k lıl ı k 

g~sterebilece~idir. 

Di6er yandan en uygun hesaplama yontemi 

day.:mc.m ikinci bu 

... 
isgorenlerin dinlenme, tatil, isi ge~iktirme ve grev gibi uretim 

.. 
d 1 S}l faal i yetlt.-?.d. ihmal edilirken sadece fiilen uretimde gecen 

.. . .. 
Ccalısılan) sure goz onune alınmaktadır. 

isg~cG girdisinin parasal ~lcCm~nde isgorene yapılan 
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tum oderneler dıkkate alınır. Bu edernelerin buyuk bir bolumu 
.. 

birim zamanda isgorenlere odenen ucret, prim, ikramiye ve cesitli 

.. 
sosyal odemelerdir. 

.. .. .. 
3.3.2. Isgucu Ciktısının Olc~lmesi 

.. .. .. . . 
Tek tur urun ~reten isietmelerde ~retim sonuçlarını 

fiziksel birimlerle ~l~mek kolay bir i~lemdir. Fınc.::ık, 

C o~ı·tıiıı··~ı· ·v~ ~r-~ı:r·ır•rı-ı~ı· ':-]J·t~ .- .... -:- - .ı. ... • ~J t.. e.ı. {.... <.t • \- c.1. • ı-:. d . . - t aı·- kl aı'·ı ar-ttı kı::a 

.. .. 
bir noktadan sonra fiziksel olcum olanaksız olacaijından parasal 

;lc~m~n tek alternatif kuskusuzdur-. Cok sayıda ve 

birbirinden farklı urun cesitlerinden olu~tu~unda once alt uretim 

~r~nlerin gruplandırılması ve i~in i~lemlere ayrılması 

yapılır. Daha sonra urunler arasında d~n~sum katsayıJ.a.rı 

geli~tirilerek tGm ~r~nler tek bir ~r~n cinsinden ifade edilmeye 

ca.J.ısılıı·-. 

3.3.3. Isgucu Analizi 

Isgucu analizi, isg~renin mesaisinin sGreklili~ini 

etkileyen sorunların analizi demektir. Bu sorunların basında 

devamsızlık, isten ayrılmalar ve vardiyanın etkisi gelir. 

' Df:?\IB!JISl z ı ı k, baska bir deyisle 

ur-E·t i m planında yer alan isgorenin i~P gelmemesi ole.r-e.k 

tanı ml anı ır. Bu uretimin aksamasına sebep olur. Devamsızlık oranı 

asa5ıdaki formGııe hesaplanır. 

Kaybedilen Adam/Isg~n~ 
Devamsızlık - -----------------------------------------------
orani Calısılan Adamlisg~nU + Kaybedilen AdamlisgGn~ 



or- an ı rı ı. saölı.klı ol aı···ak 

icin devamsızlıgı olan işgbrerıin isimlerinin bunların devamsizlık 

t .:.'lı"· i h 1 E·r- i rı i rı hangi 

ı"· r.ıs:, t 1 r:u:! ı·~ ı rı ı n!' yaş ve cinsiyetlerinin ve çalışma koşullarının 

kaydedilip analiz edilmesi qerekır. ÇGnkU herhangi bir işletmede 

dı::vc.ıms:.ı 2 J. i ğı n ·-··8(> 'nin i~.qöı·-enin 1. 0--·20 's;.:i. nd(·2n 

ka·~/nakl andı §ı hastalık dışı mazeretierin toplam mazeretierin 

yarısından fazlasını teskil ettigi, ay başlarında, h;a-fta bc:ışı. ve 

hafta sonrasi ilk 
.. 

gunlerde devamsızlı~ın arttıai, bayc:ınlar-ın 

gere daha çok devamsızlik yaptı.Qı,kontrolun az oldu§u 

noktalarda devamsızlı§ın çok gôruldUgU yapılan araştırmalarda 

tespit edilmiştir <Fl ippo, 19,':J6). 

Devamsız kayıtlarının bu tör analizi hem devamsızlık 

oranının dö~örölmesine, hem de Öretirnin aksamaması için alınması 

gereken tedbirlerin tesbitinde yararlı olur. Fakat genelde 

devamsızlık oranını sıfıra indirmek mömkön deQildir. Dolayısıyla 

devamsızlık nedenıyle soz konusu olacak işgöcö kayıplarının 

telafi edilmesi gerekir. 

I~göcö analiziyle ilgili diôer bir işlem de, i?:;;-ten 

arı.:ıJ. iz i dir·. ayrı 1 mc.ıl.:H~ hem 

veya tayinle ba~ka bir i~e geçmeyi 

Işg0cö devir oranı olarak adlandırılan işten ayrılma 

toplam ayrılmaların toplam işg8ren sayısına b81GmG il e 

bul unuı~. 
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T c. .• :·, ,.. ; ·, 
·• ·• Lj '··'-· '·' analizleriyle ilgili di~er bir husus da 

V€:"tf""di y<:tdıı~. Noı···m;;;ıl mesai saatleri dısında kalan vardıyalarda, 

~zellikle 23-07 vardiyasında calısma verimi ve tempo normalin 

altlna d~smektedir <Kobu, 1982). 

HE:!def 1 en en mi ktaı··ının 

gerçeklestirilebilmesi icin vardiyalar arasındaki veır· i ml :i 1 i k 

farklılasmalarının dikkate alınma~ı gerekir. Bunun icin de her 
.. 

vardiyada uretim ve kayıp miktarlarının ayrıntılı olarak k<:ı.y:i.t 

edilip, analız edilmesi~ buna gor·e ek isgucu ihtiyacinin 

belirlenmesi gerekir. 

.. 
isletmeside gerekli isgucu miktarının 

te!::.bi t"i icin ~nce do~rudan ~retimle ilgili " i SıJUCLi 

.. 
miktarınJ.n, sonra da bu uretimle ilgili destek hizmetler icin 

ı:;ıeı··ek 1 :i isgucu miktarlnin bulunması 

B;ylelikle hem verimiilikle ilgili 
.. .. 

isgucu analizleri obj ekt.j. f 

olarak yapılabilecekp hem de endirekt isciligin tesbiti icin bir 

;ıc~t gelistirilmis olacaktır. 

Direkt isg~c~ ihtiyacınln belirlenmesinde yapJ.lacak 
.. 

ilk i ~=- !1 birim mamulun uretimi icin gerekli standart zamanın 

bul unm.::ısı d ı ı~. Sonra satJ.~ tahminlerinden hareketle, donemler 

.. •' 
itibariyle uretim miktarlarJ. tesbit edilerek soz konusu uretimin 

toplam standart zamanı bulunur. Bu toplam standart zaman bir 

isg~renin g~nlGk veya aylık mesai saatine b~l~nerek, o dbnem icin 

" olan isgoren sayısJ.nı belirlenir. Net personel sayısını 



"'7" ·1 
·- · .. ) J. 

Q(7::rÇt?kc;::i. hale getirmek icin 
. • ll " 

ısgucu analizlerinin y,:,\pıl ması 

Isietmede ya da unitede uretimi gerçeklesttrebilmek 

i ı;: i n (Jt=:r-·ekl i isgucu miktarının adam/saat cinsinden tespitine 

.. 
yonelik islemler dizisine 

Is 

l:::ıul unmi:i.sı gereken isgoren sayısı tes~pit edtlmis ol uı·- n Bu 

analizlerle bulunmus olan isgoren sayısına ilaveten bir miktar 

-.-ec'-·'·· "c::-c:···~en c·''::. dı'ı·c::;·ıı-·L··1 ebJ. ı 1.,.. 
1 ::. .ı t:. r.. ı. -·Y J, .. J o.:.;: _ _, _ ı .\ .Jo ..... ı u Isin niteligtne g;re, b~ylelikle 

beklenmedik durumlarda mevcut isgorenin yetersiz kalarak uretimin 

aksaması ihtimali de giderilmis olur (Secim. . . 1987) • 
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4. ESKISEHIP HAVA IKMAL BAKIM MERKEZI KOMUTANLIGINDA ISGUCU 

KAYIPLARININ VERIMLILIGE OLAN ETKISININ ARASTIRILMASI 

4.1. IsletıTıE~nir-ı Tar·ııt.ımı 

Araştırma, Eskisehir Hava I kmc:ıl Bak ı ıTı ~'lt.~r ke:z: i 

Komutanli~inda yapılmiştır. Fabrikanın amaci, Hava Kuvvetlerinin 

envanterinde bulunan uçak, motor-!' yer destek cihazıarı ve 

aksesuarlarının fabrika seviyesi bakim /onarım ve revizyonlarını 

yapmaktır. Fabrikanın genel brg0t şeması Ek-1 de verilmistir. 

Fabrikada yaklaşık 3000 isçi c;; c-ılı ::;;maktadı r·. l'-1evcı._ıt. 

.. 
isçi ~ayısının %3 'u kadın, % 97 ' si erkektir. Ayrıca fabrikada 

olarak çalısan isyeri hekimi ve hemşire bulunmaktadır. 

Fabrikada çalısanların oturdukları semtlere gere d~zenlenmis 

servis araçları mevcut olup ulaşım problemleri yoktur. 

Devamlılık arzeden isler icin bazı ~-:ıtei yel erde 

<elektrik uretim, kalorifer v.b.) uclu ve ikili vardiyada 24 saat 

isçi bulundurulmaktadir. Bunun dışında uret.imle ilgili birimlerin 

çoğundr.:·ı gundt=:· tek vardi yı::ı ha1 :l nde B ~r .. -17 J.? 

çalı ?ll makt..::: ... dıı~,. Çalışma s~resi boyunca ~~le yemegı için 1 saat 

çay paydosları için 15 dakika olmak uzere toplam 1.5 saat paydos 

yi::ıpJ.lm.:ıktadıı~. 

1475 ve halen 

" uygulanmakta olan toplu is sozlesmesine gore, fabrıkada hizmeti 



1-5 yıl arasında olanlar 18 is gunu, 5-15 yıl arasında olanlara 
.. . . 

~'.-•+ i s ı:;ıı...ınu ~ 15 yıld~n fazla olanlara ise 30 is gGn~ yıllık izin 

Ayrıca calısanlar yılda 5 isg~~~ mazeret iz n :t 

kullanabilmektedirler. Toplu is sozlesmesi ile iseilere hak 
.... 

t.;:·ınıneın evlenme, olum de vardır-. 

~- .... 
olarak bir ay icinde uc gun ust uste ıse gelmeme halinde isveren 

is aktini feshetme hakkına sahiptir. 

Fa.bri kacJa cogunl ukl a gE-.:nc 
.. -. 

isgucu istihdam edilmekte 

olup, 25-30 arasında de~ismektedir. Cal :ı. s;.=ın 

personelin co~unlugu teknik personel olup, meslek lisesi/meslek 

yuksek okulu mezunları arasindan secilmektedir.Ise alınırken 

kendilerine genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerini icer-en 

maharet testleri uygulanmaktadır . Belirli bir oryantasyon e~i-

.. 
tirninden sonra, isgorenler oneelikle birimlerin ihtiyacıarına ve 

.. .. 
daha onceki tecrubelerine gere birimlere da~ıtılmaktadırlar. 

A.,'/""'ı r_-.a. ı' ""·-··· <"•C,.•I'-Pt-,1 .:=,.,-;::, e:: 1. t :l rr -~1 - r "'ı,. J -..-ı 
1 '!:1 _, ·- ... ,_ ı -· ·- Id ·- o "ı 1.. •.• c:t ı <• t·. o <:! 1 •• da sa~lanmaktadır. 

4.2. Veri Derleme 

Calısmacla cesitli sebeple~den kaynaklanan isgucu 

kayıpla~ının gerek boyutu~ gerekse da~ılımı incelenerek isgucu 

kayıpl.:ıı'-ının nas.ıl belirlenebilece~i \ler- i iTl ı i ı i Ql:? oları 

etkisinin konusunda bir karara varabiirnek icin ~nce fabrikanın 

cesitli delasılarak g~zlem yapılmı~tır. F,:ı.bri kanır-ı 

.. 
'/E:·r-ıeı:-im pl-:ı.nı!, yonetim bicimine 
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ili~kin on bilgiler elde edilmiştir. 

Daha sonra y~neticilerle ve nezaretçilerle (posta 

başı,kısım şefi,grup şefi) fabrikanın genel durumu ve sorunlarına 

ilişkin gbrUşmeler yapılmıştır. Bu aşamada y~neticilere Ek-2 

de, nezaretçilere de Ek-3 "de verilen anket uygulanmıştır. 

F.7.<.bı·- i kada isgBrenl~re anket uygulanmasına izin verilmediöinden 

işg5renlerin bu konudaki fikirleri alınamamıştır. 

Fabrikada işgUcU kayıplarına yol açan ·faktÖrleı~e 

ilişkin veriler, geçmiş yillarin çalışma raporlarından, ayl:ı.k 

dev'aıTı cetvellerinden personel bazı kaynakl ar·clan 

çıkartılarak de~erlendirilmiştir. De~erlendirilmeler yıllık, 

aylık:, haftalık ve gUnlUk olarak gruplandırılarak yapılmıştır. 

İ=.tc-ıtiı:.t:i k=..ı-::·1 deaerlendirmeler için aritmetik ortalamalar ve 

standart sapmalar hesaplanmıştır. Bulunan neticeler tablo ve 

grafiklerle gosterilmiştir. 

kayıplar i ilE? verimlilik arasındaki il i şki 

MINITAB paket programı ile analiz edilmiştir. 

4.2.1. Y~neticilere Uygulanan Arıket 

İlk aşamada yHneticilere ve personel 

konuya ilişkin genel fakt~rleri kapsayan sorular 

y6neltilmiştir. Anket sonucunda alınan cevaplardan ise genelde 

işgUcU kayıplarının aşa6ıda belirtilen nedenlerden dolayı ortaya 

çıktı~ı g6rUlm~stUr. 

-- Gi .. i.n li_tk i 2 i n, 



Vizite, 

- Hastalık nedeniyle, 

- Ikinci bir iş, 

- Dış birliklere g~revli olarak gitme, 

KursCişletme içi ve dışı) 

- Ailevi ve ekonomik sorunlar, 

Tertip tanzim işleri, 

- Koordinasyon toplantıları (g~nl0k,haftalık) 

Bazı y6neticiler, gerçekçi nedenlerle alınan 

izinierin azınlıkta oldu5unu, genelde kendilerine toplu iş 

s6zleşmesi ile hak tanınan mazeret izinlerini kullanmak, 

ek bir işte çalışmak için izin aldıklarını ~ne sUrmektedirler. 

Di§er yandan cumartesi ve pazar gGnleri çalışmalarından dolayı 

işçiye % 80 daha fazla Bdenmesine ra§men bazen işçilerin 

(ôzellikle Ust Uste iki hafta, veya yıl sonuna do5ru bunu 

kabul etmediklerini ifade etmektedirler. Kuşkusuz bu durumun 

çesitli kişisel nedenleri olabilir. <Dinlenme, Maddi yônden tatmin 

olmama, v.b.) 

ise devamını sa~layabilmek için fabrika 

da kullanılan herhangi bir teşvik edici unsurun veya ~d0l~n olup 

olmadı5ı sorusuna, ankete katılan kişilerin ço~u ''bByle bir şey 

yoktur ll cevabını vermişlerdir. K0cuk de olsa çeşitli teşvik 

edici unsurlar1n olması işg6renin ise devamını sa~laması ybnGnden 

çok yararlı olaca~ını belirtmişlerdir. 
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4.2.2. Nezaretçilere Uygulanan Anket 

Fabrikada çalışan 52 nezaretçinin işg0cö kayıpları 

hakkındaki g5r0şlerini almak Gzere Ek-2 'deki anket formu hazır-

lanmı~tır. Yapılan anketten elde edilen veriler Çizelge 4.1 "de 

g6sterilmi~tir. Anket konuya ilişkin 16 sorudan olu~maktadır. An-

ket sonucunda elde edilen cevaplar yöneticilerin verdikleri ce-

vaplarla baQdaşmaktadır. 

Ci:z:eıgt.:ö· 4. ı. Nezaretçilere Göre 

Yanı tl ar· 

f.lm·umsuz ı uk 

Ailevi ve Ekonomik Sorunlar 

Sagl~k nedenleri 

Sosyal statö <Bekar/Evli) 

t<ur·s <işletme:: içi,dışı) 

Di ğerl ed. 

Başka bir işte çalışmak 

1'1oral bozukluÇ;u 

Izin istedi~inde verilmemesi 

l··c::p 1 \"Llmıc::Lt""l Lti··· ·;:.•-- ~, .... ~ .. ·. 

r-- ''ı -ı"· .• ::_>1:) ·- l ••• \ l<ayı p ı ar ı n ı n 

11 

10 

10 

9 

8 

2 

2 

.-ı . .:: 

Anket uygulaması yapılan bazı nezaretçiler birden fazla 

yanıt verdikleri için yanıt sayısı anket yapılan kişi 

sayısından fazladır. 
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Çizelge 4.1 • den de göröld0~8 gibi nezaretçilerin 

çoQunluQu işgörenlerin devamsızlıklarının temel nedeninin sorumsuz-

luk olduGunu belirtmişlerdir.Bunun sebebi ise, çoöunlu§unun genç ve 

bekar işçiler olması ya da ailenin ikinci ve fiçüncfi gelir getiren 

kişi olmalarıdır.Ikinci olarak da, aılevı ve ekonomik sorunlar ile 

saQlık nedenleri gelmektedir. Devamsızlık yapan iscilerin 

ekonomik sorunları nedeniyle ikinci bir işte 

(pazarcılık~şoför muavinli~i,tamircilik v.b.) çalışmaktadır. 

SaQlık nedenlerinden ötörö izin veya istirahat alma e~iliminin kış 

aylarında yo0unlaştı~ı belirtilmektedir. 

Yeni i~e girenierin tecrfibeli personele oranla daha 

fazla ızın kullandıklarını açıklamı§lardır. 

4.3. Işg~cD Kayıplarinin De~erlendirilmesi 

~ Yöneticiler ve nezaretçilerle yapılan anket sonucu 
1 

elde edilen bilgiler ile geçmi§ yılların çalı§ma raporlarından, 

aylık devam cetvellerinden ve personel bölümöndeki kaynaklardan 

elde edilen verilere göre fabrikada işgücü kayıplarına yol açan 

nedenler a§aQıda g8sterildiQi gibi 5 ana grupta toplanmıştır. 

G~nlök izin~ 

- Istirahat, 

- Vizite, 

Kurs, 

- Görev 

Ucak Grup AmirliQinde yukarıda belirtilen nedenlerden 

dolayı meydana gelen işg0c0 kayıpları yıllar itibari ile 



de~e~lendi~ilerek çizelge 4.2. "de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.2. Uçak Grup Amirli~inde Meydana Gelen i~göcG Kayıpların 

Genel De~erlendirmesi 

··--·-İ·~:~;~ş-~~~~~~~~:·~;~··- ·--·~t·~-~~-t-;{-~~~~;·~~-i·T·-~::±~-İ T~~----·----~~~~~~---- ----·~~Ö~EV ---·I·---~1~~ p [~:;~~---, 

1 
'ii L . A! ~ 1--~- -·~, 1 ~--ı--~~~ ·-~~;~---f·--;~--- --~~-;~---· --~% --· ---(-~~-~-}-% -~--A /-~---ı;~---j 
1 9 ,~ i. ..,.. ():-!. j·;:· ·-;4-- -1 ~:~,-:;·;)·- ---1·--;.,--·· -4~-:=,~:~7·---- ·-::.--- .,;4-.. ,8-~- -~~Ll -:: ~;r-;4-~-- -::;--~ q j-;: __ Ll.· n (;·ı 
.,. cJw ._;ı ... '~'':>-' ... \ ._: \..)~ o ı o.... d ···' / •c• · ... •7 .•.•.• c.. t r.:ı, ... _.,J ~·- _ 

------------·---· ··--- --------· --·--. ---······t--· ·- ----~-·····---- -- ------~--J 
!987 24874131 12425 16 5061 ;, 33485 42,3415 4 79260 )1ool 

---- _,_L __ ,___ ----~--~ 
7 

1 2ı6o9 2s 2470 3 76246 J_ıo~ 1'7l88 27 

36923 31 27551 9 38668 33 5119 4 118706 

24 5174 8 116506 27 3146 5 ı 615141100 

-·--··---L __ --------- -·--L---·-·- __ . ____ l ___ . _ _l __ , 

Çizelge 4.2 • den de g6r~ld0~0 gibi işgGcö kayıplarının 

bGyük bir çoQunluQunu gönlük izinler, istirahatler ve işg6renin 

kursta oldu~u süreler clusturmaktadır. 
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4.3.1. Aylık DeGerlendirme 

Uçak Grup Amirli~inde geçmiş d6rt yılda ( 1986,1988, 

1988, 1989 yılları ve 1990 yılının ilk on ayında mey-

dana gelen işqGcG kayıplarının aylara g6re da~ılımı Ek-4 'de 

verilmiştir. Bu da~ılımlar incelendi~inde istirahatlerden, gGnl0k 

izini erden, işg6renin kursta oldugu surelerden dolayı meydana 

gelen işgGc0 kayıplarının Ocak, Şubat, Mart ayları ile Ekim, 

Kasım, Aralık aylarında ortalamanın -oldukça Gzerinde oldugu 

g6rGlmGştGr. 

Istirahatlerden dolayı meydana gelen işg0c0 kayıpları 

mevsim koşulları VP sosyal sigortalar yasasının uzun d6nemli 

hastalık izini almasına uygun olması ile açıklanabilir. 

G0n1Gk izinierin ise daha çok işg6renin çalışma saat-

leri icinde yapmaları gereken işlerini yapabilmek için (taksitlerini 

6de rnek , ailesini doktora g6tdrmek , bankada veya resmi dairedeki 

işini izlemek v.b.) kullandıkları g6rGlm0ştDr. 

1989 ve 1990 Yıllarının Temmuz ve A~ustos aylarında 

gGnlGk izinlerden dolayi meydana gelen işgGc0 kayıpların daki 

azalmanın nedeni o aylarda toplu izin uygulamasının yapılmasıdır. 

1986- 1988 Yılları arasında Haziran ve Temmuz 

aylarında normalin üzerinde g6rGlen istirahate ba~lı işg0cfi kaybı 

yıllık izinle ba~lantılı gör0lmektedir. Istırahate ba~lı işgGc0 

kayıpları ile yıllık ızınler arasındaki ilişkiyi açıklı~a 
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kavuşturmak için fabrikada çalışmalar yapılmıştır. 

Ek·-·':! :, de::ki anket formu uygulanarak izinlerini hangi 

kullanmak istedikleri ayrıca uygulanmakta olan izin planlamasi 

. ·ı 
ı .. e ( yıllık izinler Nisan-Ekim aylari arasında kullanılmakta> 

izinlerini istedikleri ayda kullanıp kullanmadıklari sorulmuştur. 

Anket sonucu eel il €·?n eleGerler Çizelge 4.:3 ''ele 

Çj ös tE! ı·- :ll m i st. :i. ı~ • 

Çizelge 4.3 Izin Planması ile İlgili Anket Sonuçları 

Cev.:ıpl ar· 

Evet Hayir Toplam 

Plan Prog.Grup.Amirligi ·= ,..J 
t::" 

·-' 

Uçak Grup Amirligi 16 8 24 

Uçak Motor Grup Amirligi 294 127 421 

Aksesuar Grup Amirligi 135 107 242 

İmalat Grup Amirligi 206 7!3 28.ı.'J. 

Tam.Tes. Grup Amirligi 171 71 24:::.~ 

T o p ı a m 1 0~58 510 1568 

'7 b, 3::::: 100 

olumsuz cevap vermistir. Olumsuz cevap verenlerden % 7 "si 

Çizelge 4.4 "den de g6rUldU~Q gibi iznini kullanmak istedigi ayda 

izne çıkamadıkları için o ayda istirahat alarak izin kullanmışlar, 

ve daha sonra veya 6nce de normal izinlerini kullanmı~lardır. 
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Çi~elge 4.4 Fabrika MGdGrlU~UnUn 1988 Yılındakı 

Izirı F'lö:<.nlaıTıc:ısı 

1-·--TI -~~!' 1 aı~------~----j~J~-·~: ~--~-rr·:-~-·~~·-~.--- ·~c;~~·~~~~p:~;·~-·------·-· ---~-~1~~~~:-~t::~t. ı • t:t, ' ... ı:.-.. ı c\=.:- . . t.;.; ., i:t t:l c:f. w t>. 

1~--J·----:_~------ V~-=~~~ 1 ı?~--- _ _!_ Z ~-~~-~,~~~_:_. 

p 
ı' 

L 
A 
1\1 
L 
A 
N 
(' .-1 

------·-------
.. _ :nmu~- _ ~•,..ıo ___ -~---='------- -~~----
Agustos 527 157 19 

Ey ı ü ı - r ;;;----- --;~----- -·-------------
Ekim 21 1 

~i g . :~~~: ·1_ ·----~- -~ 

Toplam 1 2364 510 37 
~-- ·----ı------------- --------- ---------
1 INisan _Ll ~7~ t---ı_o __ 
G 1 Mayıs ~u~ 1 69 5 

L ran -~55~- --L~~:; ----·j-~~;---
~mmu:z 1 556 f 38 1 

~-~--;~-=-----IL. --:;----ı--~---
[;~:::u: ı ----;:::---1::;-ı·-i---

E 

ı h' 
'' 

rç 

lE 
!< 
l. 

ı c~ . .,. 

jl ~Ay~-:_ ---::;:~-~-~ -;;: ~----l--::: -·---
·-·----~~~=·-~::t~-·--~----·-~-:~~··--------· ---~~~----·---- --~: __ ' ----
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Izin planlamasi Plan Program Grup Amirliöine baGlı 

IşgGcU Planlama Grup ŞefliQi tarafından hazırlanmıstır. YapLlan 

izin planlaması ile gerçeklesen izinler arasındaki ilişkiyi g6ste-

ren grafikSekil 4.1."de yer almaktadir. 
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4.3.2. Haftalik Degerlendirme 

ve puantajlarının hesapland~~ı yer ) "' .. 
tarafından hergun duzenli ola-

rak tutwlan Ek-6 • daki isçi personel yoklama formundan alınan ve-

rilerden hareketle 1989 yılında izinli, istirahatli, ve sebepsiz o-

ll ll 

larak gelmeyen isgorenin haftalara gore da~ılımı analiz edilmistir. 

F~" Et b ıı·· ·.i ~:.·,·:ı· ı- L\,4' ·-l tıı-· 1 ,·: Mo l
1

·, ... ... f i-i ı·· . ..c. ·t - -ı ·- .. ır- J- ... 1 -.) .... ... . ... ı ·- .,.... ... ı. ı:::" i::: ı· J' (-· ı' n ı' _ • _ ıı ıu •. · ~-·~d .. ,ı ı ı •• = ıı:ı. ... a.t. ,~.., c.ı. ı...'"'ı ı:..ıı:ı:ı u. <=!• ,-::~ < ••• ı.J ·: ... :>. n 

izinli, 49 kisinin istirahatli, ve 66 kisinide sebepsiz olarak 

i S. E: (d i:!!: l.ıTıE~d i~~ i 
\1 l.l ı.( u 

gon .. ıl mu.!:?;tuır· .. Analiz sonuçları Ek-7 'de verilmistir. 

" 4.3.3. Haftanın Gunlerine Da§ılımi 

\1 

1989 Yılında isgorenin izin, istirahat ve sebepsiz gelmeme 

si nden d ol ı:.~ yı. meydana gelen isg~c~ kayıplarinin haftanın gunlerirıe 

1:-:·ı·· - 17! • d .. ı' ·i \ r· . ·ı .. r· .J r· ·ı . J •• - - ·ı .. " . 'l .. - 1.· .c '" b r• • 1' - ". ·" •• ... - 'l • ı .. " .. ··. ,, /::::· ...• .-'eı l .. ~!~l I,.Jzl. ;c,ıf ı:L.c:tfıl. ı:.ırı:tr·. rı:\ ı). ·.,,-;:1 ırıı.tuuı·. l...ldll 

•• ve Cizelge 4.5 "de gosterilmi~tir. 

~ lıı l.t - ,, 

Fabrika Mudurlugunde 1989 Yılında Meydana Gelen 

lt w \of 

Isgucu Kayıplarının Haftanın Gunlerine Dagılımı 
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Izinlerden dolayı meydana g~len isgucu kaylplarının haftanın 
. 

gunlerine gore da~ılımi incelendi~inde Ci:zelge 4.5. 

~ .. .. - h ıı 

goruldugu gibi haftanın ilk ve son gunlerinde (Pazartesi % 19.5, 

Cuma 3(! n ~l dE·vam~;ı :z lı k VL'\ k c:: ç.7. k 
" •• ._J ~·· • 

oJ. d uğu 

~\ ~ tl 

gc•n..ılmt:!ktedir. Bunun nedeni d~? ı:ıEü:.:::ırte~;i ı;ıunlE~ı~:i (t:.:ıtil ertes:i 

" çalışanlarda meydana gelen ise isteksizliktir. ~'3on gun l et-dek :i. 

i !=..tek~~:L ~-: 1 i k ise yorgunluk nedeniyle daha çok agir ve yorucu 

i~lerde çalışanlarda ortaya çıkmaktadır. 

Istirahatlerden dolayı meydana gelen isg~cG kayıpları 

ise Carsamba qunu en yuksek (% 22.1 >, ., - Pazartesi gunu ise en 

~l if tA 

dusukt:ur !.. 14 .. 6 ). 

Sebepsiz olarak ise gelmeme ise hafta ba~ında C%30.2) 

yo~unluk kazanmakta, hafta sonu ise en d~s~k oranda olmaktadır 

% 15.7 ) " 
w 

gunleı~i yo~unlasan sebepsiz 
... ~ 

i ı;;:.gucu 

k.:~.yiplar·ı i ki g~nl~k hafta sonu tatilinin (Cumartesi, Pazar 

bir sebeple uzatılınası 
. ... . 
ıstegı ve rrıoti ve..syonu 

ı ·ı •• ı " 
a~: ı.< .L anaı::-1 .t. ır- .. . ~ 

Isgucu kayıplarının haftanın 
~ . -

gunlerıne olan dagılımı 

•;)enel oJ. c-ır· ak ds. inc:t-..?lendiÖj.nd~:-:· ise hF.vft.c.ı,rün ilk ve son 
S1 .. • • 

q Li. rı 1 E-? r ı rı o e 

1""_\..,. _. 

. .:: .. .:;,ll .. ::. ' Cumc:ı % 21. O ycıgurı J. Lık kaz,::ı.ndıgı 

\ri ... - ' 

gorulmektedi~ .. Degerlendirme sonuçları Şekil 4.2. ''de gı"af:i.kle 

·- 2-<:::·f- Pri 1 T i ""'tir-f.JJ.~l...·- o~,ll :;-..) R 
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Çalışanlar-ın Nitelikler-inin 

• 

ı-·t ı . . 
~: .. <ıs;ı 

I ~:;g c:. ı~ en ı E? ı'· 

. ., .. 
I sı;; u c: u ~:::c.~·:~b :ı. n<-:~ 

Is Sozlesmesinde yer- alan sınıflar-dan ~).sınıf, 

" 
2.,s.irı:l.f 1.s:ı.rnf~, t.t z rna. r~, lt<.::. t. a. :• yu k!:öek 

... 
alınmaktadır-lar-. Bf.-?1 :lı·-1 i. bir- hizmet sur-esinden sonr-a (Toplu Is 

... 
Sozleşmesinde her- sinıf icin belir-lenmiş ) sınif de~istir-mek icin 

sınava gir-mekte ve ba~ar-ıli oldu~u takdir-de sinıf deijistir-mekte-

" . tur-u \fe Üı'· e-:t i m gor-e 

Ç<=•.lı.ştıı~di kl.::ır·ı isciler-in nitelikler-i 
• • w 
ıSt;)UCU ka.y:l pl ar-ı nt n 

meydana gelmesine etkili olmaktadır-. 

Fabr-ikada Ur-etim Mudur-l~g~ne baÖlı Uçak Gr-up Amirli-

ginde yapılan araştırmada çalışanlar-in niteliklerine, 

r • · - - · ,-· - :'ı ~ .... 1. ı·=. ı=~ı1 ı .::-ı::~ ... c u 

mistir. 

ll 

ve mesleki bilgilerine gere 1989 yılnda or-taya 

kayıplar-ına iliskin bilgiler- Cizelge 4.6 "da v~:::·ı-- i 1-

Cizelge 4.6 Calı~anlar-~n Nitelikler-ine G~r-e Yıllık 
lt u 

I 5(;Jl.lCl.t 

Kay~plarının Da~ıllmL 

Çalişanların Niteligi Kisi Basına D~sen 
Yı 11 J k I !:;.gl'.ıc:ıJ 1<.:\yb ı ( A/S :ı 

Uzman Usta 40 

Usta 

1.Sini·f 

2.Sirı:i.f 

·-· -· -- -----·-·i-···-·-----·----·-·-·-·-··-·--·--- -
ORTALAMA 59' 

ı 



4.3.5. Isg~c~ Kayıplarının Verimlilige Etkisi 

" ',/eı~ i ml i 1 i k L.W"t:?ti mi. n kul .1. <:ın ıl. eın 

,, 
kaynakların ne derecede etkin kullanildıgırıı gostererı bir kavramdır. 

s:.ı:ryu. t !:ı i ı~ somut bir de~erlerıdirme 

ıl ~~ ll 1 1 1\ ,, \1 

olcuturıe donuşturulmesi matematiksel olarak ifade edilmesi ile 

Bu da verimliliÔin tanimında da bilirtildi~:i 

~ıktının girdiye fiziksel miktar olarak oranlanmasinı gerektirir 

< D :i. z i , :ı. <;ıı:;ıo) • 

Bu c;iktı zamarı c i n si ndf?-n 

or·anl c:\rıF.•.rak ... ' "' ut-unun asa~idaki sekilde hesaplanmistır. 

V= \/er·iml i 1 i k 

V= C:ı. kt.J. /Gi ı--eli 

TCS= Toplam harcanan sure 
,, 

D== Un=:ti 1 eri tc:JpJ.EıiTı 

t= Standart ~retim zamanı 

r= Urun çeşit. sayısı 

\D)::-: (t) 
'.)-:= -·-·-·-----·-

TC~; 

,, . 
Birden fazla urun için 

rı 

- .... _.ı_..; 
~:tUt='- .L 

~ <DL·: ti) 
•=1 ' ... ,.,ı - -··--n-·-·~--··--· ..... 

~ TC:3i 
i=l 



- 49 -

Uçak Grup Amirli~inde bakımı yapılan uçaklara ait 

toplam verımiilik 1986, 1987, 1988, 1989 ve 1990 yılının ilk 10 

ayi icin hesaplanmıs ve Ek- 9 "da verilmistir. 

Verimlilik oranları ile toplam isgucu kayıpları 

arasındaki iliski MINITAB paket programı ile analiz edilmistir. 

Analiz 
• • • o • • • ıl ll 

sonucunda verımlılık ıle toplam ısgucu kayıpları arasında 

% 83.4 'luk bir iliski oldugu g~r~l~~st~r. 
.. ı• 

Isgucu kayıpları ile verimlilik arasinda % 100 bir 

iliski bulmak m~mk~n de~ildir. ll lt " 
Çunku uretimin gerçeklesmesinde 

katkısı 
fl t· 

bulunan tek faktar isgucu de~ildir. 
ll ll ll 

Isgucunun yanında 

" malzeme, yonetim, tezgah ve techizat, çevre kosullarının etkiside 

• 
gozardı edilmeyecek kadar çoktur. 

Araştirmanın yapıldı~ı fabrikada planlanan ~retimin 

gerçeklestirilememesinin nedenleri araştirıldigında asa~ıdakı 

sonuçlar elde edilmistir. 

,, ıı 

Isgucu kayıplarının çok olması, 

Arizeların çok çıkması, 

Malzeme temi~indeki yetersizlikler, dolayısıyla 

malzemelerin zamanında temin edilernemesi sonucu aktarma (baska 

ucaktan) veya kal kurtarma yoluna gidilmesi, 

Mevcut kalite kontrol sis'temine gere işi yapan per-

sonelin yaptı~ı iş,teknik kontroller tarafından isin standartlarına 
,, 

gore yapılıp yapılmadıgı kontrol edilmektedir. Bu da isi yapan ki-

sinin sorumlulu6unun azalmasına v~ hatanın ancak teknik kontroller 
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tarafından bulunmasına yol açmaktadır. Arızalardan veya ~retim 

sonrası hata nedeniyle 
ll ll 

geriye donusler 
• " ıl de ısgucu kaybına neden 

olmaktadır. 

0retimde kullanılan tezgah ve techizatlarin her an 

faal bulunamayısı, 

- Uretim birimleri arasinda yapılan koordinasyon 

ll 

toplantılarınin çok uzun surmesi, 

• Yonetim zafiyetleri, 

" Nitelikli isgorenin isten ayrılmasi, 

Ayrilan isgorenin yerine alınan kisinin ise adapte 

olması ve ayrılan isgorenin seviyesine gelmesi uzun zaman 

almaktadır. 

Cizelge 4.7 "den de g;r~ld~g~ gibi 1986, 1987, 1988, 

1989 yillarında çesitli sebeplerden dolayı isyerinden ayrılan 

~ 

isgoren sayısına bakıldı~ında 1986 yılında 
,, 

ayr~lan isgorenin % 87 

si 1987 yılında % 74 •u 1989 yılinda % 88 "inin kalifiye 

. , .. , 
isgoren olduGu gorulmektedir. 
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Cizelge 4.7. Çesitli Sebeplerle Isten Ayrılan Personelin Yıllara 

" C!c:w· e D.:~. ğ J. l ı m ı 



H ,: 

4.4. Isgucu Kayıplarının Isietmeye Maliyeti 

Fabrikada ısgucu kayıplarından dolayı meydana gelen 

Yeni personel istegi yapılarak, 

Personele fazla mesai yaptırılarak 

telafi edilmektedir. 
• \l 

Isgucu kayiplarının fabrikaya olan maliyetleri muhasebe 

• 
kayitlarından çikarılarak Cizelge 4.8 "de gosterilmistir .. 

H ll 

Ci:zelge 4.8. Isgucu. Kay.tplı=ırinın Fal::ıd.k<:;..ya Maliyeti <TL.) 

--~;-;~~~~~~-------1~~ 8 6-------- ·-------~~~ 7 ·-----ı----- 1 c; 88 -------r-- 1 989 

h ll L ı 
I S(,) uc u ~(. ------------· ----------------- ------ı 
. 1 ı 
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kullandlkları fazla mesai saatler-i ve maliyetleride <TL.) Cizelge 
ll 

4.9. "da gosterilmistir. 



ı:;:···;r 

._J.~ı 

Cizelge 4.9. Son Dort Yılda Grup Amirliklerinin Harcadıkları 



SfJNUC:: 

,, 
Uretimde verimlilik uretim faaliyetlerine katılan 

ll tl 

butun 
.. 

faktarierin ve ortak çabaların etkinligine ba~lıdır. Bu 

nedenle her isietmede verimliligi etkileyen fakt~rler ve bunlarin 
,, ,, 

fBrklıl.tk gosterebilecektir. Uretimirı nit•::::!lik ve 

nic:elik ol.:·.ı···ak 
. ,. - . -
ısgorene bagımlı oldugu emek yogun i sl etmel •:?r·dı:! 

" veı~i ml i 1 i k UZ•:?r i nde en etkılı i sgot-erıi rı çalısma 

perfonnansi d ı ı'". 

,, 
I sqor·en 1 er i n anlamlı bir neden olmadan çalısmaya ara 

t~i~ş.l arrıa. i se 

is sırasırıda boş ot.urmaları 5 hastalık veya bunun 

dişındaki çesitli psi~olojik, sosyal ve ekonomik sebeplerle 

!t H 

tıt.tl u.rııTıa.rna~.J. 11 i ~-QLtC l.t k .::t ·ytr J. 
If ol ar- ak tanımlanmaktadır. 

. " Isgucu kayıplarının araştırılması, 
,, 

bu kayıpların onlenmesi icin, 

.ı " 

alınması gereken tedbirler yon0nden buy~k onem taşımaktadır. Bu 

konuda yasal duzenlemeler isten çıkarma, cezalandırma ) vardır. 

~~.ncak :i. !:.:-1 et mr:::.· J. t?.r· i n kendi yapilarına uygun olB.rak al B.cak ı c:u·ı 

tl 

enlemler daha etkili olacaktır. 

. ,, 
ısgucu kayıpları genel olarak incelendi-



.j i nde 
,, 

\lf2 i~;gon=·rıin " ku ı·-~; t c:ı ol d uğu sur- e 1 E· ı-- elf::· n 

clcıl t:ıyı isgucu kayıplarının yo~urıluk kc-ı:::.:~:ı.nd.tğı 

ll ll 

iJCıl~l.\J. m<:=.!k'l::f2di t-u i;-} ir-, <3.q ır·· aini r 1 <:?ı~ i n 

ı ı 

tutumuna, ucretlerin i ~.e 

kc~~.ull ar· ı, e~itim yetersizligi, ıTres:i. f.7!k i bilgi ve beceriler-in 

kazanilması gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. 

. " I ~sgucu kc:ı.yıpları i 1 e ilgili c;: Et ll ~-ıTıa 

•t ll ll u 
ortamindaki stres fakterlerinin etkisi de oldukca buyuktur. Stres 

,, 
faktc:ıı·-J.t:~r so6uk, sıçak, rutubet, 

\1 ll tl 

gurultu, titresim, ayd:ı. nl atm.:::.., 

" u 
z e h i ~-ı er- , r·.:.:;_ı:lyasyon, beceri yetmezligi, tekrarlı ıs~ is yuku 

duruş ve oturuş, taşımalar, vardiyalar, yavaş hafif isler, v.b. 
rı 

c:f:l r· • Bu sayilan stres fakterlerine kar~ılık çalı~an i r\sarıı n 

ll • _.o . • 

gosterdıgı çesıtlı tepkilerden C bunalım, kaz .3si 

. .. 
V • b n ) birisi de ise gelmeme seklinde gorulmektedir. 

onun fi;~yolojik is he··.tesir:e, 

~eterıeklerine ve kisilik yapısına uygun olarak seçilmeli, 

verimliligi olumsuz y~nde etkileyen her t~rl~ stres etkeninden de 

korunm.;;d ı ch ı·-. 

ıt 1'._ 

Is:.gucu kay :ı. p l <:tr- ı n ı. n 
,, 
cır: l E· r-ı rnes i n d f.? olc:ıra.k 

ll 

alınabilecek tum tedbirler şu sekilde sıralanabilir ; 

-- Hasti::tlik nedeni yl ;;:: r·.'7:pcr al.::tn1a.ır-ı rı çoğu.rı l ukti::ı. 

oldugu yı;~ı·-ı er· i rı i n ı;:.,:ı.ıj 1 :ı. k 1 J. 

" <orne~in, boyama, yıkama atelyeleri 



·- Çal i ~;.ıTıe<. yerlerinin arıtropometik yÖnden 

.. " ,, 
C gaz, toz, gurultu v.b.) 

Çalışanın egitim ve becerisine uygun ise verilmesi, 
,, 

Çalişan~n gerevine uygun ucret verilmesi, 

- Is monotonlugunun giderilmesi is degistiı~me, 

z~nginlestirme, v.b.), 

" - Calışanlara deger veren takdir eden, onlara guvenen 

bir personel politikası uygulanmalı, 

Yetki ve sorumluluk derıkligi sa~lanmalı, 

Is yerinde y~kselme imkani sa~lanmasi (sef, mudur), 
,, 

Isgorenler-e, sosyal faaliyetler yapılması (gezi, 

.. 
Isgor-enl eri n kendini icin imkan 

11 tl 

-Grup çalişmas.ı.n.ı.n ozendirilmesi, boylece karşılıklı 

ll ll 11 ,, 

bolumunun olumlu 
ll 

o::.::E::-11 i. kl eı~i nden 

r.ı.lme<.SJ., 

Is doyumunun saŞlanması, 

Yillık izinierin toplu olarak kullanılması, 

Isi ycı.pt 1 Çı ı :i. si rı teknigirıden 

tutul rni::tsı ~· 

~' ı• 

Kursa veya gereve genderilen isgoren yerine i 1 3.\iE 

.. 
isgorenin verilmesi, 

. ~ ll 

ısgucu kayıplarını azaltarak, veır:i ml i 1 :i (d:i n 

" yuksel mes:i. ne katkıda bulunacaktır. 
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YDNETICILERE UYGULANAN ANKET FORMU 

1. Fabrikanın izinler konusunda (yılık izin, izini, 

- .L,' ·-ı'l j'' 1 • 'l. - ı· ı-ı 
~~ " ' .. -·' ,.,, ' .. _ . ' ~· (~Vl erıme 

,, . . . 
do~um olum ızırıı isgorenlere tani-

dı~ı haklar nelerdir.? 

2. Size gore fabrikanın genel olarak devamsizlık durumu nasıl 

dır-~,? 

,, 
3. Isgorenlerin serıelik izin dışında izinli olarak çıkmak için 

,, \' 

ileri surdukleri nedenler nelerdir.? 

" isgucu kayıplarinı ;rılemek için uygulanan 

herhangi bir tesvik edici unsur var mıdir.? 

Isçilerin devamsızlık icin ileri • • surdukler sebepler gercek 

nedenler midir.? 

6. Isgucu kayıplarının verimlilik uzerine etkileri nelerdir.? 

" Ek-2 Yonetieller Uygulanılan Anket Formu 
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N~ZARETÇİLER~~ UYGULANAN . .ANKET 

1. Sizin kısmınızda toplum kaç ki0i çalışma%tadır? 

2. Sizj_n hulunduüunuz kısımda devamsızlık durumu nasıldır? 

3. Devamsızlı~ın yUksek veya dU6Uk olmasının sebepleri nelerdir? 

4. Sizce, işçilerin devamsızlıkları için gUsterdikleri sebep

ler gerçek sebepler midir? 

5. Sık sık tekerrUr eden devamsızlıkları a6a~ıdaki şekilde 

sıralay<:ı.cak olursak sizce bunların en önemlisi hangisidir? 

Neden? 

a) İşe uyumsuzluk 

b) Hastalık 

·c) Ailevi ve ekonomik problemler 

d) Sosyal problemler 

e) Mor cü bozukluğu 

6. Size göre kendi kısmınızda sık sık devamsızlı~ı olan işçi-

lerin özellikleri nelerdir? 

7. Bu insanların devamsızlıklarının sebepleri nedir? 

8!~~ Devamsızlığın çok yUksek olduğu 

a) Hafta içinde herhangi bir gUn 

b) Sene içinde herhangi bir ay var mıdır? 

9. Sizce postabaşının tutumu işçilerin devamsızlıklarını etki

ler mi? 

10 • İşçilerin devamını sa~lamak için herhangi bir teşvik edici 

veya ödeliendirici unsur var mıdır? Yoksa bu konuda neler 

dU~ünUlebilir? 

Ek-3. :ı:,rezaretçilere Uygulanan .Anket ?or mu 



ll. Devamsızlık konusunda şimdiye kadar bahsettiklerimizin 

dı0ındn sizin görüşleriniz nelerdir? 

12. Sizce yeni işe girenlerde mi yoksa eski (tecrübeli) işçi

lerde mi devamsızlık oranı fazladır? 

13. Sizce işçiler işe devamsızlıkları nedeniyle fabrikanın 

uğradığı veya uğrayacağı zararlar hakkında yeterince eği

tilmişler. midir? 

14. Sizin bölümünUzde hangi nitelikteki işçiler daha fazla 

devamsızlık yapıyor? 

15. İşe devamsızlık en çok hangi yaş grupları arasındadır? 

18-26 

26-34 

. 34-42 

42-50 50'den yukarı 

16. Sizin bölümünüzde işçilerin devamsızlı~ını önleyici ted

birler alınmış mıdır? 

Evet Hayır Alınan tedbirleri sıralayın: 

a) 

b) 

c) 

Ek, 3. (Devam) 
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UÇAK GRUP AMİRLİGİNDE 1990 YILINDA MEYDANA GELEN İŞGÜCÜ KAYIPLARININ 

AYLARA GÖRE DAGILIMI 
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UÇAK GRUP ~~İRLİGİNDE 1989 YILINDA MEYDANA GELEN İŞGÜCÜ KAYIPLARININ 

AYLARA GÖRE DAGILIMI 
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UCAK GRUP AMİRLİGİNDE 1988 YILINDA MEYDANA GELEN İŞGÜCÜ KAYIPLARININ 

AYLARA GÖRE DAÖILIMI 

Ek-4 :Devamı 
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UÇAK GRUP AMİRLİGİNDE 1987 YILINTIA MEYDANA GELEN İŞGÜCÜ KAYIPLARININ 

AYLARA GÖRE DAGILilVII 

Ek-4 Devamı 
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UCAK GRUP AMIRLIGINDE 1986 YILINDA MEYDANA GELEN ISGUCU 

KAYIPLARININ AYLARA GORE DAGILIMI 
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UÇAK GRUP AMİRLİGİNDEKİ KAYIP PERSONEL MİKTARLARI 

AÇIKLAMALAR : A= TOPLAM İŞGÜCÜ KAYBI (A/S) 
B:ıı: BİR KİŞİNİN AYLIK ÇALIŞMA SAATİ 
c.,. KAYI:P PERSONEL MİK'rARI (A/B) 

0""\ 
\.0 
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5. IZNINIZI ISTEDIGINIZ AYDA KUCLANDINIZ MI ? 

.. 
6. CEVABINIZ HAYIR ISE HANGI AYDA KULLANMAK I STEJ7.~D I r\1 I Z ? 

a) NISAN b) MAYIS c) HAZIRAN d) TEMMUZ e> AGUSTOS 

" 
·f) EYLUL. 

7. BU KONUDAKI DUSUNCEL.ERINIZ 

Ek-5 İzin .da;:laması İle İlgili Anket Eormu 



~~---M .......... ,.'""'-···-··'"~''' 0101~1-----·--•• ... •-- •·--" « -·-· • - ----------.. ---···-----·-~•'•""''' 

1. HAVA TKt1AL BAKIM ~1ERKEZİ K.LIGININ 1$ÇI PERSONELI GUNLUK 
YOKLAMASI v,Rı:-: ... .... .! ...... ! 19 .. . ,----------- --- -------- ---- - -- - ll ~ 1 ı· 

ı ı ~ ~ N ÜCRE'TLİ ·~ . f- ~ 
ı.. . ATL. .::: <:i ·~·==. iZiN ·:; ~ VAZIFE KURS ~ <ı: lL~~ GENEL GA':'::'! 
1 ı 1 ı.. ı T ~ ~ ll or 1"-l >- f- N f- ·- <ı: :r: 'i E V c u- ı '"E V- -
ı ...; 1 'i. ı c. r. K o o u .- :::: u..ı·- u..ı • a::: ..::ı: --::;: ı 1 ı ı '-"' 1 · · · ı N 1 f- o- ı tı:j j • ~ 2 15:3 EVL. DDG. DLH. _S~ DIŞ İÇ DIŞ İÇ ·s; ~ ~ı 1

j 
::-:;- 1 / 1 V1 ı.:ı ::::ı ı.:ı .:::ı .L.. • - :r: ' 

~ ı F.:,sr::KA MD. jıoo- 1121 1 ffi-~ ı ı· 1 1 ~· ı .... -~. . .. . . -----i-----·-·-··-=t=··-. ···---·-ı· ~ 1 c~:TlM MO. , j110-1lt3 r 1 1 ı ı 1 

: s.i.Mo. Jıso-162 1 1[--=r--.=~=--]--_Fr---~ 
~ uç,;x r=ss. MD. , jzoo -240 1 __ ı -~ ___ 1_. L __ j ____ j . 

. g 1 
UÇAK MOTOR ~o. j3oo- 344 ı +'--' · ___ L 1 1 . ----·-'+' ı_ . 

. ~ UÇAX AKSS.MO., ,400-437 ı ._j_Lı ı c__ ı_--1-- ı . 
~ \_.i~.ALATATL.HO. ısoo-531 ı ı ı ı l·. ı ~-~---·~ _ı l , 
~ ~ F B. i~ S. TA H. H O. • ı ~pO - 6 3 O ı 1 ı 1 · ı ı 1 _/ __ ----1 1 1 1 j_ 
~ı TEK.GLŞ.MO. j?00:-7231 ı ı L-'------~_:.·ı1_._LI i 1 : 

:g r.-Lı.:-:oHr.Ho. , ıaoo -sz6 ı 1 ı 1 ______ ı-n 1 . 

~ MOTORLU ARAÇLAR ı 1 ı . r . 1 ı -ı-r ı : 
ı r:o.~uTAHLIK _ 1 1 j 1 j j ı:=ı ___ j j 

1 D E S · C:.:~ P. K· Ll G ! 1 j ı 1 1 1 f' 1 _ 1 j · 
İKM.GRP.KOM. / 1 ı ~-1--------- . 1 : 

GENEL TOPLAM 1 L ı . i> 1 . ı 1 

HAZi?.LAYA.'-1 SAAT ....... 1 ...... 0.-!.'KI- DURUMU 
< •• 

An r 
~. 

SOYADI 
SlC!L tiJ. 

-:t 
1-' 
' 1 



-72 -

HAFTALAR İZİNLİ İSTİRI1.HAT SEBEPSİZ TOPLAı\1 

!'ERS % PE:RS % FERS % PERS 
- -

l.HA?TA 92 3.5 52 2.0 70 2.0 ~14 

2.HAFTA 83 3.2 52 2.0 55 1.6 190 
).HAFTA 58 2.2 52 2.0 96 2.8 206 
4.HAFTA 91 3-5 51 1.9 82 0.4 224 
5.HAFTA 82 3.2 52 2.0 113 3.3 ?47 
6.HAFTA 53 2.0 66 2.6 91 2.6 210 
7.F....AFTA 68 2.6 68 2.6 78 2.2 214 
8.HAFTA 71 2.7 65 2.6 82 2.4 218 
9.HAFTA 61 2.0 41 1.6 75 2.2 177 

lO.HAFTA 78 3.0 44 1.7 63 1.8 185 
ll.HAFTA 83 ).2 48 1.8 52 1.5 183 
12.HAFTA 58 2 •. 2 51 1.9 61 1.2 170 
l).HAFTA 42 1.6 38 1.5 80 2.3 160 
14.HAFTA 28 ı. o 39 1.5 79 2.3 145 
15.HAFTA 39 1.5 36 1.4 67 1.9 142 
16.HAFTA 33 1.3 42 1.6 64 1.8 l39 
17.HAFTA 42 1.6 46 1.8 58 1.7 1,6 
18.HAFTA 40 1.5 38 1.5 72 2.1 150 
19.HAFTA 38 1.5 49 1.9 103 3.0 190 
20.HAFTA 51 2.0 47 1.8 102 2.9 Nö 
2l.HAFTA 35 1.3 46 ı.s 94 2.7 !75 
22.HAFTA 39 1.5 39 1.5 78 2.3 152 
23.HAFTA 42 1.6 32 1.2 66 1.9 140 
24.HAFTA 43 1.6 32 1.2 94 2.7 169 
25.HAFTA 35 1.3 40 1.5 80 2.3 155 
26.HAFTA ?4 ı.o 49 1.9 53 1 .. 5 126 
27 .F....AFTA 49 1.9 36 1.4 42 1.2 127 
28.HAFTA - - 12 o.ı - - 12 
29.HAFTA - - 10 o.ı - - 10 
30.HAFTA - - 8 - - - 8 
3l.HAFTA - - 8 - - - 8 
)2.H.AFTA - - 21 0.1 14 o.ı 35 
)).HAFTA 61 2.3 38 1.4 75 2.2 175 
34.HAFTA 73 2.8 52 2.0 82 2.7 207 
35.HAFTA 48 1.9 48 1.8 94 2.7 190 
36 .I-IAFTA 31 1.2 39 1.5 . 55 1.6 125 
37.HAFTA 29 1.1 50 1.9 37 1.1 116 
38.F....AFTA 38 1 .. 5 54 2.1 92 2.6 164 
)9.HAFTA 52 1.9 215 8.3 50 1.4 317 
40.HAFTA 48 1.3 43 1.7 61 1.8 152 
41.HAFTA 71 2.7 45 1.7 38 1.5 154 
42.HAFTA 83 3.2 47 1.7 78 2.3 208 
43.HAFTA 80 ).0 69 2.6 66 1.9 215 
44.HAFTA 38 1.5 85 3.3 74 2.2 197 
45.HAFTA 46 1.8 65 2.5 36 ı. o 147 

EK-7 Fabrika Müdürlüğünde 1989 Yılında Meydana Gelen 

İşgücü Kayıplarının Ha~talara Göre Dağılımı 

% 
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2 .. 2 
2 .. 4. 
2 •. 6_ 
2 ... 9 
2 ... 5 
2 •. 5, 
1 .. 5 
2.,.0 
2 .. 2 
2.2 
2.2. 
1.9 
1.7 
1~7 
1"!6 
1.7. 
1~7 
2 .. 4, 
2 .. 3 
2,0 
1.7, 
l;,6 
2,0 
ı.a 
1.5 
1.5 

-----
2.0 
2.2 
2.2 
1.5 
1.3 
1.9 
3.7 
1.8 
1.8 
2.4 
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2.3 
1.7 



HAFTALAR f 1'7-h.:~ 1 İ s TİF!.Al-LL\. T SEBEPSİZ TOPLAM 
~~-u . .ı.i.L 

:PER S % PERS % PSRS % PERS '7~ 

i 4 6. Ii.P~Frr.A. 70 2.7 59 2.3 59 1.7 ı 188 2.2 
1 

ı 47.HAFTA 69 2.7 59 2.3 76 2.2 204 2.4 
48.HAFTA 57 2.2 60 2.5 80 2.3 197 2.3 
49.HAFTA 56 2.2 54 2.1 64 1.8 174 2.0 
50.HAFTA 54 2.1 52 2.0 88 2.6 194 2.3 
5LHAFTA 65 2.5 62 2.4 93 2.7 220 2.6 
52.HAFTA 63 2.4 65 2.5 51 1.5 179 2.1 

TOPLAM 2590 100 2570 100 3423 100 8583 100 

ORTALAMA 55 - 49 - 66 - 165 -

EK-7 (Devamı) 
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_· ~ ...J _ _:~~~~~--+-~~~~~ ,_~.-~~_:-~~- -~~~~~--~· ' ___ ·· --
'"'1 .-,-: .--,l""l -...·/ .~,1 ı '1 1 t=· .. } i::"i-' "1 L 4ı:::- 7' 1 i} -ır-ı 1 i 9 7>-) ..:: , .;;:/, . .::..~., 1. , ..:~ ~ ''to,~~~-,,..!·.'~ "i·c::-, ·~1, ö, or,'..::., 1. , •• 

F • .-,7 ~· ....,~ 'L4 .-,ı:::- -:r· 7~ 7Q ı:::-q 7Q 17.l 4ı:::- ·~ L7 7~ 
1 .-·er semoE· 1<~, 4..:::, 4~·:, :~ 1, 4~~' 1 ~:' :'8w, :4--, ::~' ::4~' 1 ~"' 6·,~·, ::~·' :::.·, 6::, r- :::_:_~ 0· '0 -~0'' ~-~' 0::"__ _ _::'_ 

l:;a ::::::::::::::: 1::::::::::::::: ı:::~::·:~~:~~:: ~:0 
/63,77,81,77,53 !50,56,54,57,42 75~56,20,59 

_____ ____! ------- ---------------·---1 

NOT 1989 Yılında tutulan isci personel yoklama formlarından 

F"astgele 15 hafta seçilerek yukarıdaki deijerler elde 

edi.lmistir· .. 

tt w ~ 

Ek-8 Isgucu Kayıplarının Haftanın Gunlerine Da~ılımı 
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lO ı::·f~: I NT " UC i'' i< C I N~:3LEI~: I I\IE GClF:E': 1 "h39 YIL. I I\IDF=ı HPıi'\CPıNAN 'vE VEF: I L.EN Pı /S l_E:F:" 

20 PG:INT 
30 PRINT '' ===================================================================== 
::::::::::::-..:::::==·· 

40 FP I !\IT TI~B ( :-:; l ; "U CAl< CHI~3I"; T?-\B ( 19) ; "GERC. 1"1 I 1<"; Tr.~ B c~:o) ; "\/EP. Pı/f3" > TPıB ( t.[5l ; "F'ROG .. 

t·'II!< .. ll; TAB (t"SO); IIHPıF~C .. Pı/G" 
50 F'RINT '' ===================================================================== 
:=::::::::-.:=:::::.=:'1 

60 FOP I'-=1 TO ô 
70 PEPıD Pı·$ (I J , Pı:l (I), 81 (I J, A2 (Il, B2 (I) 
80 PRINT TAB<5l;AS<II;TABC19l;Al<Il;TA8<30l;B1(Il;TABC45l;A2<Il;TAB<60l;B2<II; 
90 NEXT I 
100 PFiiNT 
110 FOR I=l TO 6 
120 UV<Il=Al<Il*Bl<Il 
130 CV(IJ=A2<Il*B2CIJ 
140 UV=U'v'+U',J ( I l 
150 CV=CV+C'·./ (I) 
:l.~O U=U\//C'-/ 
161 F'!~:INT I; ".URUN ICII\.1 1/ERH1L.IL.H:: ••••• % =";U 

180 NEXT I 
i 9(> F'Fi I NT 
200 PRINT '' ==================================================================== 
=:::::=:::::::::=.'' 

210 F'F:II'.ıT TPıBi25l;"TOF'LA~1 VEF:IMLIL.IK •••••••. %=";U 
220 PRINT '' ============~======================================================= 
:;.;;;;::;;::..=.:...; • .;.;:;;;;;'' 

230 DATA F4,19,6200,26,6550,F104,27,5000,33,4895,F5,21,4200,30,4019,T38,2,3600,3 
,3829,T37,19,1600,19,1877 1 T33,17,2400,18,2608 
Dk 

Ek- 9. İş gücü kayıplarının verirolilikle olan ilişkisinin analizi 
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HARCANAN VE VERILEN A/S LER 

========~=:====~=========================================================== 

lJCPıl< C I t·6 I C3EF:C. t1 If< VER. fV!3 F'f":(OG. I''!I f:::. HPıf-':C .. p., / ~:.1 

=========================================================================== 
F4· :l 

,., 
6200 1 9 6346 . .::. 

r-.. 1 04 ı 7 ~5000 •·-ı""!r 451 9 
F"' · .. } :l 4 4000 ı ·=i 36 1 8 
T3B 

,-, 
~)1.>00 4 ::;;B~s:::::; ..::. 

T:37 Lj. 1800 .q. 18C:)f-t 
r::;:2; < () 2500 ı. ~- 2497 .L ..;:. 

========================================================================== 

1 • LJF:UN ICIN VERIMLI LI!< . . .!. • 617048~5 ,.., . umm ICIN VERIMLILIK ., • 70998-75 .ı::. " ...... /~ 

3 .Uf~:UN ICIN VERI ML ILI!< . . " •• !. .73451.94 
4 .URUN ICIN VER I t'IL. IL. If< ••••• 1.. .721:L702 
5 .URUN ICIN t;EF: I ~1L IL I K . ••• !. .7268909 
6 .UHUN I Cif\.1 VERII'1LILif::: ....... !. .. 7::::6192!3 

1 
ı 

========================================================================== 
TOPLAM VEHIMLILif::: ........ X= .7361928 

========================================================================== 
ı-

ı 
! 

Ek- 9. Devamı 
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======~======================================~============================= LJCAI< C I NS I 'v'r::R .. ?~ı/B 

/="Lf 1 ·~:; 62()ı:) 
r''\J 6=;~::;o LC! 

F ı 0•1 
..... \-.., !:jOOO :3~:. 4f39~3 
.. ::. / 

.-ı::-
c·, 1 4:200 :~:o f.J-0 J. c:~ 

r-,_, .. :. 
T3B 

,., :5600 ::::: :~::B2c? 
.::.:.. 

T:!.7 1. 9 itıOO 1 ·=.t 1. E}""77 

T33 1 7 :2400 1 8 2ıSOf3 

=======================:================================:================= 

• UF:U~\ ICIN VEF: I t1L IL. I K . . . .% .. t.:ı917205 

2 .. UFH.JN ICIN VER I 1'1L. IL. If< . .. . . • :1. .7618244 

3 .URUN ICIN \ 1ER I t'il.- IL I K . .% -- .7537494 

4 .. uı;:uN ICIN VERIMLILIK . . . . ./. . 7~;0605B 

"" .URUN ICIN VERI ML IL. If::: .% .757B745 
· . .! 

. . . . 
6 . URUN ICIN VER I ML. IL. I K . .. . . ./. .. 7674305 

=====a==================================================================== 
TOPLAM VERIMLILIK ........ % = .7674305 

========================================================================== 

Ek- 9. Devamı 
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1988 YILINDA HARCANAN VE VERlLEN AlS LER 

=============~============================================================ 

F4 l '7 6900 .-\r.:;· 1.)~;25 .. ::.·.-' 
r" ı 04 20 ~5000 

'"\ -~ .. 4747 r .... ·;,.,,:. 

FS ~)ı:_) 4000 .-::; 1 379B 
T:::B 6 ::;t?'50 6 -~··-r 

-~) 1 l. 9 
T37 1 :::: 1 600 1 B 1 806 
T33 :.:::4 2600 29 2 1f 1. c.-

·-' 

========================================~===================~============= 

1 UF:UN Tr--rı. ı 
... L: .! !'i '..JEF;: I !'1L ILIK. " " . % n 829090;-"l 

,., u mm ICIN VEF: I i"!L IL. I K. !. B64~5522 .. ::. u " u . . . . 
... ) u LJF:UN ICIN 'v'EPIMLIL H<. . n % " 

9' . J. ıa4:.:m 
.t.ı . UF<UN ICIN '·./EF: I ML IL. I 1<. n 

"1 
'• . 9200752 

o:· 
._) " UF:UN ICIN 'v'Ef;;: I t1L IL If<. . n . . % n 8993648 
6 " Uf':UN ICIN '..JEf'{I MLIL I!<. " . . . . . ~~~ n8982136 

:::::::::::::::=:::::::::::::'=.:::::::::::::::::::::::.-..-::::=:::::.:::::=::::::::::::::::.:::::::::=:::::=::::::::::::::::=:======.:==================::::::::::::::===:::-.:::::::::==:::::::::::::::::::::=::::::.::=== 

TOPLAM VERIMLILIK •.•.••• % = .8982136 
========================================================================== 

Ek- 9. Devamı 
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UCAr CINSLERINE GORE 1900 YILINDA HARCANAN VE VERILEN A/S LER 

================================================================~~~===~~=== 

GEl'< C. r·1 f f< PF:DG. !"!I fO::. 
=========================================================================== 

r:·4 :l 6 (:):)00 1. ::ı 6501 
F1 04 '"';""'"-:<" 6900 4~:: ~.;960 ·.} { 

FS 1 :~; :~:.·':f~)() 1 6 ~.)827 

T::.s 9 3'~'50 9 ::;':f:340 
r::::7 1 

., 
2000 1 B 1 6:34 i 

r::~; 20 2600 :::~h 2.:-1-82 

========================================================================== 

• UF.:UN ICIN 'v'EF\ I t1L. IL. I K . . " " . "% .. 8B87!522 
2 .URUN ICIN \JERIMLIL.If< . . . . . . . !. ·- .9625018 
:-_::; • URUt-l ICIN VERIMLILIK . " . . ,/. .9450441 
4 • UF:UN I C Ii'! VERIMLILIK ., .95J.2034 . . . . . . lo 

5 .URUN ICIN VERit·1LILif< . . . . . • % .9625909 
6 .URUN ICIN VEF! I r·ıL IL I fO:: . . . . . .1. . 9446:52 

========================================================================:= 
TOPLAM VERIMLILIK •.•.... % = .944632 

============================================~=====n==~==================== 

Ek- 9. Devamı 
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====~========================:=========================~=================== 

GEF<C. Mil< Pf-WG .. ~--1 I 1<. 
=========================================================================== 

F4 l :3; t)~iOO ı. "'" ·-;-;r···y;ı:;.-

'--' ---..:·1-...l 

F.1. 04 -~ ı 6900 ::::s 6840 ._;ı. 

F!5 1 7 3950 :21. 41 0:3 
r:m !3 :2)t"/5() 13 SC?7~5 

r:s7 :l 6 lt::ıOO 1 7 18:~:6 

T:s~; 24 2600 2fS 2750 

======================================================================== 

1 • UF:UN I C Ibi VERIMLIL.II< .... " .. .% "76:38418 ,., 
. .::. .UHUN ICIN VER I 1'1L. IL I K n n" . 1: • E!O~i~:>003 ..,. 
·~·' .UF:UN ICIN VERIMLILIK • 1. .8002181 
4 .. UF<UN ICIN VERII"ILILif< ".% .81.2811 
C" 
·..1 .URUN ICIN 'v'ER I ML. IL. I K .% u 8132~j45 

6 • LJRUN ICIN VEF< I 1'1L.I LIf< ., .. 8204456 • lo 

========================================================================== 
TOPLAM VERIMLILIK •••n•·· % = .8204456 

========================================================================== 
Ok 

Ek- 9. Devamı 
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:. :.:= 

·-~~ ····· :::· .-::·. 

C2 . - .. ,:· (; '·~. ~-

.s ) .. 56-7 

R-SQU0RED ='83.4 PE~CEN~ ADJUSTED FOR D.F. 

ANALYSIS OF VARIANCE 

DUE .·Fo DF 
___ .F\EGRE:Sf:3 ~Ol\~ ~. 

ss 
.26E .. -:::'··-· 

• L. 
ı . 
ı 

~;ESIDUPıL 

TOW\L 

MTB _;· 
i"ITB 

:: 

·,--,ı:::

.ı...····: ._J 

+--------------------------
! ·~ . . !._.:t_; 

:Ek- 9. Devam 
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L . ..:_: 

. , __ .~ :.._ ~. ::.:..:'-· 

:'. ::; .. ~ J .,:: .. _:·::·::;.c. 

. . 

DtJF~B t~ı--ı~ı..lf-:T·::3Gi'·! 

DURBIN-WATSON STAT!ST 
.,. 

-~M"tH.> plct r.::2 f:.t 
·c2 

:1.20(:ı(rO,. OC··i-

--;!H t!-'1 1 
_o·-··- -· - -

.-, -ı -:•·. 
".! •.. .:: 

'· 

/ 

* 
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Ek- 9. Devamı 
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