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YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

Görevler
Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının  görevi;  bitkisel  ve  hayvansal  üretim ile  su 

ürünleri  üretiminin  geliştirilmesi,  tarım  sektörünün  geliştirilmesine  ve  tarım  politikalarının 
oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması,  gıda üretimi,  güvenliği ve güvenirliği,  kırsal 
kalkınma,  toprak,  su  kaynakları  ve  biyoçeşitliliğin  korunması,  verimli  kullanılmasının 
sağlanması,  çiftçinin  örgütlenmesi  ve  bilinçlendirilmesi,  tarımsal  desteklemelerin  etkin  bir 
şekilde  yönetilmesi,  tarımsal  piyasaların  düzenlenmesi  gibi  ana  faaliyet  konularının 
gerçekleştirilmesine yönelik  çalışmalar  yapmak;  gıda,  tarım ve  hayvancılığa yönelik genel 
politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet 

ve  işlemlerinden  Başbakana  karşı  sorumlu  olup  aşağıdaki  görev,  yetki  ve  sorumluluklara 
sahiptir:

a)  Bakanlığı,  Anayasaya,  kanunlara,  hükümet  programına  ve  Bakanlar  Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b)  Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak  yıllık  amaç ve hedefler  oluşturmak,  performans ölçütleri  belirlemek,  Bakanlık 
bütçesini  hazırlamak,  gerekli  kanunî  ve  idarî  düzenleme  çalışmalarını  yapmak,  belirlenen 
stratejiler,  amaçlar  ve  performans  ölçütleri  doğrultusunda  uygulamayı  koordine  etmek, 
izlemek ve değerlendirmek.

c)  Bakanlık  faaliyetlerini  ve  işlemlerini  denetlemek,  yönetim  sistemlerini  gözden 
geçirmek,  teşkilat  yapısı  ve  yönetim  süreçlerinin  etkililiğini  gözetmek  ve  yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

ç)  Faaliyet  alanına  giren  konularda  diğer  bakanlıklar  ile  kamu kurum  ve  kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir  ve sağlar.  Müsteşar, bu 
hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
Hizmet Birimleri
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a)  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b)  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c)  Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e)  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f)   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g)  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.



l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  Güvenilir  gıda  ve  yem  arzını  sağlamak,  bu  amaçla  politikalar  oluşturmak  ve 

denetlemek.
b)   Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

üretim,  işleme  ve  pazarlama  ile  ilgili  süreçlerin  her  aşamasındaki  izlenebilirliğine  yönelik 
esasları belirlemek.

c)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  gıda  ile  temasta  bulunan  madde ve  malzemeleri 
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin 
ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

ç)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  yemler  ile  gıdayla  temasta  bulunan  madde  ve 
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan 
etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

d)   Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek 
ve denetlemek.

e)  Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
          f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili 
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 
ve yürütmek.

ğ)  Bitki,  hayvan,  gıda  ve  yem  güvenirliğini  gözeterek  tüketiciyi  ve  halk  sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler almak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 

belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i)  Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi  ve pazarlanmasına ilişkin  kontrol  ve takip  işlemlerini 

yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j)  Hayvan hastalıkları  ile  mücadele ve hayvan sağlığı  hizmetlerini  yürütmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l)  Hayvan  sağlığı,  teşhis  ve  tedavi  hizmetleri  ile  ilgili  faaliyet  gösteren  kurum  ve 

kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
n)  Bitki  pasaport  sistemini  kurmak,  bitki  ve  bitkisel  ürün  hareketlerini  kontrol  etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

p)  Bu  maddede  belirtilen  görevler  ile  ilgili  yayım  faaliyetlerinin  koordinasyonunda 
yardımcı olmak.

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü      
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.



b)  Bitkisel  üretimde  kullanılan  girdilerin  ve  üretim  teknolojilerinin  kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.

c)    Bitkisel  üretimi,  tarım  ve  sanayi  sektörü  ile  entegrasyonunu  sağlayacak  şekilde 
yönlendirmek.

ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları 
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya  çıkabilecek 
kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

d)  Çayır,  mera, yaylaklar  ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 
gerekli tedbirleri almak.

e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
f)     Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
g)   Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b)  Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara  ilişkin 

izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç)  Hayvansal  üretimin  insan  sağlığı  ve  ekolojik  dengeyi  koruyucu  yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
e)   Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
f)  Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
g)   Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde  ve  iç  sularda  sürdürülebilir  balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b)   Balıkçı  barınakları  ve  balıkçılık  altyapı  tesisleri  kurulması,  işletilmesi  ve 

denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  kaynaklarını  korumak,  koruma,  üretim  ve  yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç)  İthal  ve  ihraç  edilecek  balıkçılık  ve  su  ürünleri  ile  girdilerine  ilişkin  esasları 

belirlemek.
d)  Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e)     Balıkçılık ve su ürünleri  üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli  girdilerin 

tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliğine  uygun  istihsal  sahalarına  ilişkin  esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını 
belirlemek.

g)    Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:



a)      Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi,  yerel 
kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

b)     Tarımsal  ve kırsal  kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli  işlemleri 
yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

c)   Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici  örgütlerinin 
kurulmasına  izin  vermek;  kooperatif,  birlik,  oda,  üretici  örgütleri  ve  bunların  iştiraklerini 
denetlemek,  desteklemek;  bunların  eylem  ve  işlemlerinin  hukuka  uygun  olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

d)      Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, 
arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

e)   Tarımsal  mekanizasyon  konusunda  politika  ve  stratejileri  tespit  etmek,  plan  ve 
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f)   Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda 

bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı)  Tarımsal  sulamada  verimliliği  arttırmak,  uygun  sulama  tekniklerinin  kullanılmasını 

sağlamak,  uygun  sulama  tesislerini  yaptırmak,  toprak  kaynaklarını  korumak  ve  tarla  içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım  sigortası  ile  ilgili  hizmetleri  yürütmek,  tabii  afetlerden  zarar  gören  çiftçilere  özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

j) El sanatlarını geliştirmek.
k) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
l) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 

programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
m) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
n)  5648 sayılı  Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Kuruluş  ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
o) Tarım sektörüne ve kırsal  kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, 

teklifte  bulunmak  ve 5488  sayılı  Tarım Kanunu  uyarınca  kurulan  Tarımsal  Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)   Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini 

ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
b)    Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
c)     Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların 

yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
ç)  Tarımsal ürün piyasalarındaki  ulusal ve uluslararası gelişmeleri  izlemek,  Bakanlığın 

görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
d)   Toprak  ve  su  kaynaklarının  geliştirilmesi  ve  rasyonel  kullanımı  amacıyla 

araştırmalar yapmak.
e)   Bakanlığa  bağlı  araştırma  kuruluşlarının  araştırma  hedeflerini  belirlemek  ve  bu 

kuruluşları denetlemek.



f)         Hayvan  ve  bitki  hastalıklarında  kullanılan  aşı,  serum,  biyolojik  ve  kimyasal 
maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler 
konusunda araştırmalar yapmak.

g)   Denizlerde  ve  iç  sularda  su  ürünlerine  ilişkin  bilimsel  araştırmalar  yapmak  ve 
yapılmasını desteklemek.

ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
h)  Ulusal  ve  uluslararası  alanda  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  yürütmek  ve  bu 

kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)     Bakanlığın  Avrupa  Birliği  ile  ilişkilerini  yürütmek  ve  Avrupa  Birliğine  uyum 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b)    Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.
c)     Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar:
a)     Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

işlerini yürütmek.
b)    Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c)     Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ile müfettiş  yardımcılığına 

alınma, bunların yetiştirilmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      5018 sayılı  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  strateji  geliştirme  ve  malî  hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın  taraf  olduğu  adlî  ve  idarî  davalarda,  tahkim  yargılamasında  ve  icra 
işlemlerinde  Bakanlığı  temsil  etmek,  dava  ve  icra  işlemlerini  takip  etmek,  anlaşmazlıkları 
önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

b)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  olarak  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından 
hazırlanan  mevzuat  taslaklarını,  Bakanlık  birimleri  tarafından  düzenlenecek  her  türlü 
sözleşme  ve  şartname  taslaklarını,  Bakanlık  ile  üçüncü  kişiler  arasında  çıkan  her  türlü 
uyuşmazlığa  ilişkin  işleri  ve  Bakanlık  birimlerince  sorulacak  diğer  işleri  inceleyip  hukukî 
mütalaasını bildirmek.

c)    Bakanlıkça  hizmet  satın  alma  yoluyla  temsil  ettirilecek  dava  ve  icra  takiplerini 
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yukarıda  belirtilen her  türlü  dava  ve  takip  işleri  ile  diğer  görevler,  Bakanlığın  Hukuk 

Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine 
Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan 



temin  usûlü  ile  avukatlar  veya  avukatlık  ortaklıkları  ile  yapılacak  avukatlık  sözleşmeleri 
yoluyla yürütülür.

Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça 
ilgili  Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir.  Bu listelerin 
birer  nüshası,  Cumhuriyet  başsavcılığı  tarafından  adlî  yargı  çevresinde,  bölge  idare 
mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.  Yüksek 
 mahkemeler  ve  bölge  adliye   mahkemesindeki   duruşmalarda  temsil   yetkisini 
kullanacakların  isimleri  ilgili  mahkemelerin  başsavcılıklarına  veya  başkanlıklarına  bildirilir. 
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı 
gerekmeksizin  temsil  yetkilerini  kullanırlar.  Temsil  yetkisi  sona  erenlerin  isimleri  anılan 
mercilere derhal bildirilir.

Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak  karşı 
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 
1389  sayılı  Devlet  Davalarını  İntaç  Eden  Avukat  ve  Saireye  Verilecek  Ücreti  Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın  insan  gücü  politikası  ve  planlaması  ile  insan  kaynakları  sisteminin 

geliştirilmesi  ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak  ve 
tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık  personelinin  atama,  nakil,  terfi,  emeklilik  ve  benzeri  özlük  işlemlerini 
yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   5018  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesinde,  kiralama  ve  satın  alma  işlerini 

yürütmek,  temizlik,  güvenlik,  aydınlatma,  ısınma,  onarım,  taşıma  ve  benzeri  hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak.

b)   Bakanlığın  taşınır  ve  taşınmazlarına  ilişkin  işlemleri  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 
yürütmek.

c)   Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

          Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlığın  görev  alanına  giren  konularda  görsel,  işitsel  ve  yazılı  dokümanların 

basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 

değerlendirmek,  yayımlamak,  film,  slayt,  fotoğraf  ve  benzeri  belgeleri  hazırlamak  veya 
hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak.

ç)  Bakanlığın  görev  alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar  hakkında ilgili  kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

          Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlık  projelerinin  Bakanlık  bilişim altyapısına uygun olarak  tasarlanmasını  ve 

uygulanmasını  sağlamak,  teknolojik  gelişmeleri  takip etmek,  bilgi  güvenliği  ve güvenilirliği 
konusunun  gerektirdiği  önlemleri  almak,  politikaları  ve  ilkeleri  belirlemek,  kamu  bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek.



b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak.
ç)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  bilgileri  toplamak ve ilgili  birimlerle  işbirliği  içinde veri 

tabanları oluşturmak.
d)  Bakanlığın  mevcut  bilişim  altyapısının  kurulumu,  bakımı,  ikmali,  geliştirilmesi  ve 

güncellenmesi  ile  ilgili  işleri  yürütmek,  haberleşme güvenliğini  sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a)    Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın  resmî  ve  özel  yazışmalarını,  protokol  ve  tören  işlerini  düzenlemek  ve

yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta  önem  ve  öncelik  taşıyan  konularda  Bakana  yardımcı  olmak  üzere  otuz 

Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Bakanlık  Müşavirleri,  Bakanın  uygun  göreceği  merkez  veya  taşra  teşkilatına  ait 

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı
Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı  Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
 Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu 
ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlığın  her  kademedeki  yöneticileri,  görevlerini  mevzuata,  stratejik  plan  ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 
araçlarla ilgililere duyurulur.



Koordinasyon ve işbirliği
Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların  ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının  uyacakları  esasları  mevzuata  uygun  olarak  belirlemekle,  kaynak  israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Bakanlık,  diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,  ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlık,  kamu  otoritesince  yapılması  zorunlu  olan  görevlerinin  dışındaki  bazı 
görevlerini,  kendi  denetim  ve  gözetiminde  olmak  üzere  ilgili  meslek  ve  sivil  toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.

Düzenleme yetkisi
Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

Atama
2451  sayılı  Bakanlıklar  ve  Bağlı  Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin  Kanunun  eki 

cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu 
yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Bakanlıkta  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Uzmanları  ve  Uzman  Yardımcıları  istihdam 

edilir.Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve 
bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 Uzman Yardımcılığına atananlar,  en az üç yıl  fiilen çalışmak ve istihdam  edildikleri 

birimlerce  belirlenecek  konularda  hazırlayacakları  uzmanlık  tezinin  oluşturulacak  tez  jürisi 
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi 
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir 
tez hazırlamaları  için altı  ayı  aşmamak üzere ilâve süre verilir.  Yeterlik sınavında başarılı 
olanların  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Uzmanı  kadrolarına  atanabilmeleri,  Kamu Personeli 
Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavından  asgarî  (C)  düzeyinde  veya  dil  yeterliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı 
olamayanlar  veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli  mazereti  olmaksızın sınav 
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı  verilir. Verilen ilave süre içinde 
tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda 
da  başarı  gösteremeyen  veya  sınav  hakkını  kullanmayanlar  ile  süresi  içinde  yabancı  dil 
yeterliliği  şartını  yerine getirmeyenler  Uzman Yardımcısı  unvanını kaybeder ve Bakanlıkta 
durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, 
ÇALISMA USUL VE ESASLARI

İl MüdürlüğüTeşkilatı
 (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü
c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü
f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri
yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb birimlerin bağlantısı 
Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüğünün Görevleri
 (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek,
b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,tüketicilere 
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri 
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın 
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,



f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla 
il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık 
yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü
yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 
denetlemek,gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde



uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının 
kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak 
ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde 
yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve 
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim
isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 



projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer 
çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve 
varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini 
arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak 
kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde 
koordinasyonu sağlamak,
ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

Bakanlık İl Müdürlüğü Hizmet Birimlerinin Görevleri
 Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri 
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat 
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak 
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,



e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet 
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde 
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlin  bitkisel  üretim  potansiyeline  uygun  geliştirme  projeleri  hazırlamak  ve/veya 
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve 
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri
mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.



l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az
kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili
gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,



 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk 
sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri 
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, 
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan
refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini
yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma
yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 
ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,



k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek
ve denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri
hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve 
balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma 
ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su
kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler 
yapmak,
v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla 
iletmek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim



programları ve projeleri uygulamak,
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek



ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy
oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki
uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik 
ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,



tarım  ürünlerini  isleyen,  pazarlayan  şirketlerin  kurulmasına  yol  göstermek,  yardımcı 
olmak,
f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin  
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak,
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlde  çiftçilerin  karsılaştığı  problemleri  araştırma  enstitülerine  iletmek,  çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek,
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal
ettirmek,
c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon 
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 



göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il
müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı
oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri 
Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il 
müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında 
toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek 
kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun
uygulanmasını sağlamak
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine 
ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi



eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday 
olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday 
memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile 
ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,
ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına
uygun faaliyette bulunmak,
h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, 
dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,



ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme
işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.
Belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü kaymakama, il  
müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.
Program ve projeler
 (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet ve görevlerin 
zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden 
hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve 
uygulama programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkânlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personel
 (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili mevzuatı 
çerçevesinde yürütülür.



İller arası ilişkiler
 İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile hitabeden araştırma, 
eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar
Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde imzalanır.

Araştırma program ve projeleri
Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri alanlardaki araştırma 
program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek araştırma enstitü 
ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara Bakanlıkça özel 
araştırma görevi verilebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 

Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Bakanlığın bütün hizmetleri ve işlemlerinde, en son karar verme yetkisi Bakanlığa ait
olmakla birlikte ilgili yöneticilere, bu Yönergede belirtilen esaslar ve sınırlar içerisinde yetki
devri yapılmıştır.
b) Yetkiler; Bakanın belirlediği politika doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin
hızlandırılması ve her kademedeki Bakanlık birimlerinde verimli çalışma ortamının
gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kullanılır.

Bakanlık taşra kuruluşları müdürleri
Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, il müdürleri, ilçe
müdürleri ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Döner sermaye isletmelerinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal ve hizmet alım ile yapım isleri,
15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili ihaleler ile protokol ve
sözleşmeleri.
b) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde kayıtlı hurdaya
ayrılmasına veya imhasına karar verilen taşınırlardan genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye
Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye isletmeleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dahil) olan canlı ve cansız taşınırların 
(taşıtlar hariç) terkin Olur’lar.
c) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde stoklarda bulunan
varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, 
normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlardan 



genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye 
isletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar olan (on katı 
dahil) stokların terkin Olur’lar.
ç) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve bedeli Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutar limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin
ve imha Olur’lar.



GÖREV ALANLARI VE 
ATAMA YAPILACAK GÖREVİN 
NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR

2. BÖLÜM

• İŞ ETÜDÜ
• TOPLAM KALİTE VE SÜREÇ 

YÖNETİMİ
• ÜRETİM PLANLAMA
• MAKİNA ELEMANLARI VE 

MUKAVEMET



İş Etüdü 

İmalat sistemlerinin yapılandırılmasında endüstri mühendislerinin gerçekleştirdikleri önemli 
aktivitelerden birisi de "iş etüdü" çalışmalarıdır. Bilindiği üzere endüstri mühendisliği, üretim ve 
hizmet sektöründe yer alan tüm işletmelerde sürdürülebilir bir büyümenin güvencesi olarak işgücü, 
malzeme, makine, enerji, bilgisayar, sermaye, teknoloji gibi kaynaklardan oluşan bütünleşik 
sistemlerin etkin, verimli ve kaliteli çalışmasını sağlamak üzere, bu sistemlerin analizi, tasarımı, 
işletimi-yönetimi ve geliştirilmesiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu tanımda özellikle vurgulanan, 
"analiz-tasarı m-işletim ve geliştirme" kavramları İş etüdünün ağırlık merkezidir. Yukarıdaki tanım 
çerçevesinde iş etüdü tüm işletmelerde, iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin 
yöntem ve deneyimlerin, çalışan kişinin iş yapabilme gücünü ve gereksinimlerini de gözönünde 
tutarak, işin iyileştirilmesi ve işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlamak amacıyla 
uygulanmasıdır [Meyers ve Stewart-2002; Niebel ve Freivalds-2003; Akal- 2004J. Dolayısıyla endüstri 
mühendisliği mesleğinin eleştirisel bakış açısı ile sistem zaafiyetlerinin veya gelişim potansiyellerinin 
hızla saptanmasında ihtiyaç duyulan araç ve yöntemlerin çoğu iş etüdü tekniklerine aittir. 

İş Etüdüne Giriş Kavramı 

Literatürde iş etüdü ile ilgili diğer boyutlara öncelik veren farklı tanımlar da vardır; bunlar arasında 
literatürde en fazla kabul edilen ve kullanılan "iş etüdü" tanımına göre [8S1-1969J s ş etüdü, gelişme 
olanağı yaratabilmek amacıyla belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden 
etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştınnaya yönelik ve insan çalışmasını geniş 
kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle yöntem etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel 
birterimdir [Meyers and Stewart-2002; Niebel and Freivalds-::'OCl3]. Yukarıdaki uzun ve ayrıntılı 
tanıınlamaya karşılık daha kısa ve özlü tanımlamalarda yapılmaktadır. Örneğin bunlardan birisine göre 
iş etüdü, bir işin analizinde kullanılan sistematik bir süreçtir. Diğer bir taraftan Uluslararası çalışma 
örgütü iş etüdünü, tanıınlanmış bir faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli insan ve malzeme 
kaynaklarının en uygun kullanımını sağlamaya yönelik, yöntem etüdü ve iş ölçümü tekniklerinin 
oluşturduğu bir kavram olarak tanımlamaktadır [no- ı 96 7] . 

İş etüdü teknik ve yöntemleriyle yaratılacak değişim, şirketlerin rekabet farklılığı kazanmasında ve bu 
farklılığı sürdünnelerinde önemli roloynayacaktır. Sürekli bir işi daha da geliştinnek ve en iyi yolu  
aramak amacında olan iş etüdünü "değişimin dinamosu"na benzetmek abartılı olmaz. İş etüdünün 
değişim konusunda bir diğer ve belki de en önemli katkısı, değişimi kurumsallaştınnasıdır. İşgörenlerin 
de katılımıyla kendi çalışma alanları veya görevlerinde yapacakları geliştirıııeliyileştirme çalışmaları, 
şirket içinde hem geniş tabanlı bir katılım platformu oluşturacak, hem de klasik direnci ortadan 
kaldırarak, akılcı ve uzlaşmacı uygulamalarla şirkete müthiş bir avantaj kazandıracaktır. Entelektüel 
sermaye ve altın yakalılar vb gibi kavramların konuşulduğu günümüzde, iş dünyasının daha bütünsel 
yaklaşarak, çalışanlannı sadece fiziksel ve zihinsel emek gücü olarak değil, birer müteşebbis olarak da 
değerlendinnesi daha gerçekçi ve insancadır. 

Sonuçta şirketlerin rekabetçiliği, fırsatları değerlendinneleri ve ayakta kalmaları birçok faktörün 
yanısıra, endüstri mühendisinin de rekabetçiliği ve fırsatları değerlendirme yeteneğine bağlı olacaktır. 
Dolayısıyla bu bölümde dile getirilen tekniklerin büyük bir kısmı, endüstri mühendisliğine giriş 
bağlamında "iş etüdü" konusu ve kapsamına küçük bir ufuk turu niteliğinde mümkün olduğunca basit 



ve yalın tutulmuştur. "Başarılı insanların iddiası. başka insanların yapmak istemedi,ğiııi yapmalarında  
yatar": 

1. Uzun çalışırlar 

2. Sıkı çalışırlar 

3. Eleştirirler ve 

4. Eleştirilmeye açıktırlar 

5. Katılııııcıdırlar. 

İş etüdü bu özellikleri gerektirir. İş etüdü endüstri mühendisliği mesleğinin ornurga¬sı dır; çünkü iş 
etüdü nezdinde üretilen tüm veriler aşağıda ilk akla gelen uygulama¬ların temelini oluşturmaktadır. 
Elde veri olmaz ise bu uygulamaları da hayata geçir¬mek mümkün olmaz. İş etüdünün sağladığı veri 
ve bilgiler işletme içinde birçok a¬landa kullanılmaktadır. Örneğin aşağıdaki alanlarda yoğun olarak 
kullanılır: 

1. Maliyet tahminleri 

2. Üretim ve stok yönetimi 

3. Tesis yerleşimi 

4. Malzeme ve süreçler 

5. Kalite 

6. Güvenlik. 

Diğer bölümlerde yer verilecek yöntem ve tekniklerin gerektirdiği eleştirisel bakış açısı, irdeleme 
tekniği ve bir iş sisteminin tüm yönleriyle analizi ve değerlendirilme¬siyle ilgili yetkinliklerin büyük bir 
kısmı endüstri mühendisliği eğitiminde iş etüdü ile aktarılmaktadır. 

 

 İş Etüdünün Amaçları 

İş etüdünün temel amacı, işletmenin verimliliğini artırarak, işletme yönetiminin eko-nomik 
beklentilerini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla iyileştirme/geliştirme çalışmala¬rının sonuçları da yine 
ekonomik ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ölçütler, verimli¬lik, ekonomiklik ve karlılıktır. Ancak bu 
boyutlarda gizlenen veya örtülü olarak bı¬rakılan bir diğer önemli ölçüt, iyileştirme/geliştirme çabaları 
sonucunda işgörenin çalışma konforunun da yukarıda ekonomik ölçütüyle paralelolarak iyileştirilme-
si/geliştirilmesidir. Dolayısıyla "insanca" çalışma koşullarının tesisi ve iyileştirilme¬si ile "ekonomik 
ölçütlerin" başarısı güvence altına alınabilir. İyileştirme çalışmaları verimliliği artırırken, artan 



verimliliğin neticesinde birim maliyet düşerek iş sistemi¬nin daha ekonomik çalışması sağlanır. Daha 
ekonomik çalışma da karlıhğı artırır. 

Bir işletmede karlılığın artması ile karın bir bölümü yapılacak iyileştirme çalışmalarına gereken 
sermaye kaynağını oluşturur. Bu döngü sistematik olarak sürdüğü sürece, işletmenin sürdürülebilir bir 
büyümeyle rekabet avantajı sağlaması mümkün olur. İyileştirme çalışmaları olarak da tanımlanabilen 
iş etüdü tekniklerinin uygulanması sırasında, farklı amaçlara göre bir işletmenin tek bir çalışma 
yerinden (mikro), işlet-menin tümüne (makro) kadar değişik kapsamdaki iş sistemleri incelenebilir. 

ilerideki ayrıtlarda ayrıntılandırılacak iş sisteminin analizi ile (görev, girdi, çıktı, iş akışı, insan, makina 
ve çalışma koşulları olarak tanımlanan iş sisteminin öğeleriyle) ilgili eksiklik ve aksaklıklar saptanır. 
İnceleme sonucunda elde edilen bulgular de-ğerlendirilerek iş sistemleri tasarlanır ya da yeniden 
düzenlenir. İnceleme (analiz) ve düzenleme (sentez) sırasında, çalışan kişinin iş yapabilme gücü ve 
ihtiyaçları da gözönünde bulundurulur. Böylece, işin iyileştirilmesi/geliştirilmesi ve işletmenin

daha ekonomik çalışmasını sağlamaya yönelik hedefler güvence altına alınmış olur. Bu hedeflere 
ulaşılması için birtakım alt amaçların gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu amaçlar gerçekleştirilmeye 
çalışılırken uyulması gereken temel varsayımlardan biri de işlerin tanımlı fonksiyonlarından herhangi 
bir kayıba izin verilmemesi gereğidir. Böylece, tanımlanmış bir iş ile ilgili faaliyetler, bu işin 
yapılmasından beklenen fonksiyonlar dikkate alınarak değerlendirilirler. Söz konusu amaçlar bu 
görüşler ışığında aşağıdaki gibi ele alınabilirler: 

A) Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak (Eliminasyon) 

Üretimde iş etüdü çalışmasının kullanılmasıyla elde edilmesi beklenen somut sonuçlardan biri 
gereksiz iş yükü oluşturan faaliyetlerin süratle tanımlanıp ortadan kaldırılmasıdır. Amacın temel 
felsefesi, bir işi yapmanın en iyi yolunun onu, en az hareketle ve en etkin şekilde gerçekleştirilmesi 
prensibi olarak ifade edilebilir. Bu yaklaşım aslında bir yaşam felsefesi olarak geneııeştirilmektedir. 
Burada elemine edilmeye çalışılan faaliyetler, genelolarak doğrudan ya da dolaylı emek ile ilgili 
olanlardır. Böyle bir eleminasyon seri imalatı hızlandırarak işgücü maliyetlerinde azalmaya neden 
olacak ve ürünlerin rekabet gücünü artıracaktır. Kuşkusuz tanımlanmış bir işin yapılışında, gereksiz 
faaliyetlerden kurtulmak genelolarak üretim miktarını artırırken dolaylı olarak da mekanizasyona ve 
otomasyona geçişi kolaylaştıracaktır. 

B)Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek (İş tasa- 

rımında ekonomiklik) 



İş etüdünün bir diğer varsayımından daha bahsetmekte yarar vardır; bir işin yapılış biçiminin 
(yönteminin) hiçbir zaman optimal bir ÇÖzümü yoktur. Her zaman daha iyi bir yöntem bulunabilir. 
Zaten bu varsayımdan ötürü iş etüdü çalışması dinamik bir yapıya sahiptir. Ancak burada önemli olan, 
"mümkün olduğu kadar değil, gerektiği kadar mükemmel bir yöntemin tanımlanarak" iş sisteminin 
ihtiyacının doğru şekilde tespit edilmesidir. Mevcut koşullar altında bir işin yapılış biçimini en 
ekonomik şekilde yeniden düzenleyerek tasarlamak, her şeyden önce kalifiye işgücünden daha iyi 
yararlanmayı hedefler. Globalizasyon, otomasyon, ekonomik kriz vb gibi 21. yy başında yaşadığımız 
birçok olgu iş etüdü çalışmalarının önemini artırmaktadır. Atıl ya da boş zamanların işletmelere 
yansıyan faturasının yanında, bir de işsizliğin sosyal faturasının ağırlığı düşünülecek olursa, iş 
etüdünün gelecekte de önemini artırarak devam ettireceğini söylemek mümkündür. 

c) Uygun çalışma yöntemlerini standartlaştırmak (Optimum metot) 

Bu amaçla gerçekleştirilmeye çalışılan, iş etüdü ve ergonomik !imitler çerçevesinde uygun olduğuna 
karar verilen yöntemin tanımlanması ve uygulamanın standartlaştırılmasıdır. Tanımlamaktan amaç, 
işin yapılış biçimini, iş etüdü teknikleriyle bilimsel olarak analizi ve sentezine dayanarak 
belgelendirmek ve uygulamasını teknik ve idari yönleriyle de destekleyerek güvence altına almaktır. 
Yani kısaca standartlaştırma için yöntemi saptamak yetmez bu yöntemin uygulanmasını da güvence 
altına alacak eğitimden, ücretlendirmeye kadar bir seri konumın da beraberinde tanımlanması gerekir. 
Ancak bu şekilde standartlaştırma ile işin yapılış biçimi, kişiye ve zamana bağlı olmaksızın 
değişmeyecektir. 

D) İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak (Standart zaman) 

Zaman standartları oluşturulurken; işe uygun nitelik taşıyan işçinin belirli bir faaliyeti normal 
perfom1ans seviyesinde ve işletmenin gerektirdiği payların ilavesi ile birim üretimi ne kadar zamanda 
yapabileceği bilimselolarak belirlenir. Sistemdeki faaliyetlerin standart zamanlarının hesaplanmasıyla 
planlama, programlama, maliyet tahminleri, işçilik ücretleri, teşvikli ücret sistemleri gibi bir işletmenin 
can damarını oluşturan yönetsel konularla ilgili temel girdi bilgilerinden biri elde edilmiş olur. 

E) Üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranını artırmak (Verimlilik) Verimlilik artışının 
temel göstergelerinden biri de kaynakların verim (randıman) oranındaki artışıdır. İş etüdü çalışmaları 
sonucunda, başta emek olmak üzere diğer üretim faktörlerinde de yararlanma oranları artar. Bu artış, 
aynı çıktıyı daha az girdi faktörü ile elde etmek yada aynı faktör kullanımı ile daha fazla çıktı elde 
etmek şek- 

linde ortaya çıkabilir. 

F) Mevcut çalışma koşullarından daha insanca çalışma koşullarına geçmek 

(Çalışma konforunun artırılması) 

Yukarıda belirtilen amaçların yanı sıra iş etüdünün dolaylı bir amacı çalışma koşullarını iyileştirmektir. 
Fiziksel açıdan çalışma koşulları, özellikle, ergonominin desteğinde gerçekleştirilir. Diğer taraftan 



organizasyonel olarak iş barışı açısından ise ücretlendirme, iş değerlendirme, iş zenginleştirıne ve 
motivasyon gibi yönetim teknikleri çalışma koşullarının geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 

İş Etüdü Verimliliği Nasıl Geliştirir? 

Temelolarak verimlilik; üretilen mal veya hizmetlerin miktar ve kalitesi ile bunların oluşumu için 
kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Çıktının girdiye oranı olup kaynakların ne ölçüde 
etken ve etkili kullanıldığına ilişkin bir ölçüttür. Verimlilik kavramı ile iş etüdü arasındaki ilişki Tablo-6.l 
de verilmiştir. Şekil-6.1 de verilen formülden de görüldüğü gibi verimlilik, en kısa şekilde tanımlanacak 
olursa: "çıktı ile girdi arasındaki orantıdır", Toplam çıktı (Ot) üretilen ürün veya ürünün üretilmesi için 
kullanılan kaynaklar vb unsurlardan oluşurken, girdiler bu üretimi gerçekleştirmek için kullanılan emek 
(L), hammadde (R), serınaye (c) vb gibi unsurlardır. Bu tanım herhangi bir sistem için geçerlidir. Her 
zaman için matematikselolarak ölçme si kolayolmasa da bir sistemin çıktılarının girdilerine oranı o 
sistemin verimliliğini yansıtır. Verimliliği artırmanın yolları girdi miktarı sabit kalırken çıktı miktarının 
artırılması, çıktı miktarı sabitken girdi miktarının azaltılması ya da hem girdi miktarını azaltılıp hem de 
çıktı miktarının artırılması olabilir.

Tablo-Verimlilik kavramı ife iş etüdü ilişkisi 

Verimlilik nedir? Verimlilik ne değildir? 

Çalışanların performans ve çalışma koşullarını Çalışanları koşturarak, canından bezdirerek, 

geliştiren tekniklerdir. Bu teknikler çalışanları onları robollaştırarak çalıştırmak için kurnazca 

daha iyi, daha çok çalıştırmaya özendirir. Bu hazırlanmış teknikler değildir. iş Etüdü teknikle- 

teknikler iş Etüdü teknikleridir. rinin böylesi gizli bir gündemi olmayıp, bilimsel 

yöntemlere dayanır. 

oranıdır. Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Çıktı- 

daki artış, verimlilik artışına bağlı olabilir, olma- 
Kar planlamasında yararlı bir faktördür. yabilir de. 

Niteliği geliştiren araçlardan biridir
. 

iş Etüdü Karlılığın bir göstergesi değildir. 

kalite ve çalışma konforundan ödün vermeden Kaliteyle aynı şey değildir. Verimlilik artışı ka Ii- 

verimliliği artıran bir tekniktir. tey i garantilemez. 

* Emek Verimliliği: EI emeği ile yapılan bir ürün ve bu üründen bir işçi günde 30 adet üretiyor 
olsun. Yapılan bir yöntem düzeltmesi ile bu günde 33 adete çıkartılabiliyorsa %10 verimlilik 
artışı sağlanmış demek olur. 

Bir işletmenin verimIiğini etkiIeyen etmenIerin çok sayıda olduğunu ve hiçbir etmen diğerIerinden 
bağımsız oImadığını da unutmamak gerekmektedir. 



Yukarıda veriIdiği gibi öIçülen verimIilik çalışmaIarının İş etüdü perspektifinde yansımalarını Tablo-6.2 
deki gibi özetIemek mümkündür. 

Tablo 6.2. Verimlifik artışında iş etüdünün rolü 

Verimlilik Yöntem iş Etüdünün Kaynak ge- Sonuç alınması 

artışı katkısı, rolü reksinimi 
Çıktının artı- a.Mevcut 

süreçlerin, 
Süreç Analizleri Yüksek ser- Projenin kapsamına 

rılması mekanizasyonu, için Yöntem maye yatırımı göre değişmekle 
birlikte, (Girdiler otomasyonu, mo- Etüdü uygulamanın hayata 

sabit) dernizasyonu ile geçirilmesinden hemen 
geliştirilmesi sonra 
b.Mevcut süreçlerin Metot Etüdü Düşük serma- Işletmede mevcut en- 

yöntemselolarak ye yatırımı yüküne bağlı olarak 
geliştirilmesi 

c.Performans stan- Zaman Etüdü Düşük serma- Yavaş baş/asa da uy- 

dartları ile planla- ye yatırımı gulamanın başarısına 
ma ve denetim. göre hızla netice alınır. 
Özendirici ücret 
uygulamaları 

Girdilerin d.Aynl çıktının daha Yöntem etüdü Düşük serma- Yavaş baş/asa da uy- 

azaltılması az girdi miktarı ye yatırımı gulamanın başarısına 
(Çıktı/ar sabit) (işgücü-makine- göre hızla netice alınır. 

hammadde-diğer 
girdiler) ile üretil- 
mesi için atıl za- 
manların. fire- 
ıskartaların azal- 
tılması 

Çıktı miktarı- e.Yukarıda dile geti- Yöntem ve Genellikle Yavaş başlasa da uy- 

nın girdi mik- ri/en a,b,c ve d zaman etüdü düşük serma- gu/amanın başarısına 
tarına göre uygulamalarının ye yatırımı göre hızla netice alınır. 
daha hızlı bir karması 
artması 
Çıktı miktarı 
azalırken girdi 
miktarının 
daha hızlı 
azalması 

~ 6.1.3. İş Etüdünün Tarihçesi 

Çeşitli eserlerden derlenerek [Stewart-2001; Karayalçlll-1986, TanYdş-2GOOj hazırlanan bu bölümde 
farklı konularda iş etüdüne katkı sağlamış önemli kişilere ve çalışmalarına kısaca yer verilmektedir: 

• ilk gerçek iş etüdü Perannet'in hazırladığı toplu iğne imalatıyla ilgilidir [Stewa:-t2001]. "Bir zanaat 
atölyesinde herbir işçinin ürünün tümünü tek başına tamamlaması esasına dayanarak çalışan on işçi 
günde toplam 200 toplu iğne imal etmekteydi. Söz konusu iş yerinde Peronnet iş akışını i 8 ayrı işleme 



ayırtınş ve bu işlemleri basit düzenekler yardımıyla işyeri ve üretim aracı düzenlemesi yoluyla i O işçiye 
dağıtmak suretiyle günlük imalatı 240 kat artırarak 48000 toplu iğneye çıkarabilmiştir." 

• Taylor (1856-1915) zaman etüdü çalışmalarına 1881 yılında başladı [Ste'd,Ci;:-t: 2001]. 
12 yıllık çalışmalarından sonra "görev" bazlı bir sistem geliştirdi. Bu sistemde çalışanların görevleri 1 
gün önceden planlanıyor ve çalışana göreviyle ilgili ayrıntılı yönergeler veriliyor. Görevler "element" 
ismi verilen küçük parçalara bölünüyor ve herbir eleman için uzmanlar tarafından standart zamanlar 
belirleniyor. 

* Taylor 1903' de Bilimsel Yönetimin temellerini içeren "Atölye Yönetimi _ Shop Management" 
isimli makalesini yayımladı. Bu makalede Taylor kendi sistemini geliştirip "Bilimsel Yönetim" 
kitabını 1911 'de yayımladıktan Sonra işletmeler artık el yordamı ile değil bilimselmetotlarla 
yönetilıneye başlandı [Taylor-1903]. 

* Taylor'un ana değerleri şunlardır; sebebin üstünlüğü, yüksek kalite, düşük maliyet. yüksek 
maaş, yüksek çıktı, işçi-yönetim esgüdümü, deneysellik, görev ve amaçların açıkca 
tanımlanması, geri bildirim, eğitim, karşılıklı yardım ve destek, stres azaltma, ve insan 
kaynağının dikkatli seçimi ve geliştirilmesi. 

• Taylor, iş gereksinimleri, araçlar, metotlar ve insan becerileri arasındaki etkileşimin sistematik 
çalışmasını sunan ilk kişidir. Bu çalışmanın amacı çalışanları işlere psikolojik ve fizikselolarak 
uydurmak ve kararların önyargı, görüş ve bencil duygular yerine verilere dayanılarak oluşturulmasıdır 
[Taylor-ın 1 ] . 

• Frank Gilbreth (1868-1924) ve Li/lian Gilbreth (1878-1972) Gi/breth:Hareket 

(motion} etüdünün kurucularıdır [Stevens-20cı1 J. 

Hareket etüdü: İş yaparken vücut hareketlerini inceleyen ve amacı gereksiz hareketleri ortadan 
kaldırınak, hareketleri basitleştirıııek ve yüksek verimlilik sağlayacak hareketleri kullanmak. 

Yeni ayarlanabilir bir iskele tasarımı ve hareket etüdü ile tuğla yerleştirme verimliliğini 120 tuğla/saat 
'ten 350'ye çıkartabilnıiştir. 

Kitapları: Uygulamalı Hareket Etüdü [GiIberth ve Gilt)enh-l 91 71; Yorgunluk çalışması [Gilberth ve 
GiIberth-1916] 

İş analizlerinde cyc/egaphic ve chronocyc/egraphic analiz tekniklerini geliştirdiler. 

;.. C)'C!egaplıic: Hareketin izlediği yolu belirlemek için küçük ampullerin ve fotoğraf makinesinin 
kullanılması. 

., Clıronocyc/egraplıic: Hareketin sadece izlediği yol değil aynı zamanda hızını ve ivmesini ölçebilmek 
için yanıp sönen ampullerin ve fotoğraf makinesinin kullanılması. 

• Cari G. Barth (1860-1939) 



Cari G. Barth: Tezgahlarda en ideal besleme aralığı ile kesim süresi kombinasyonunun tespiti için metal 
levhaların kalınlıkları, malzeme sertlikleri, aparatın yaşı ve boyutlarını da gözönüne alan imalat 
yöntemleri geliştirmiştir. 

Bir işçinin bir günde yapabileceği iş miktarının tespiti konusunda araştırmalar yapmıştır. 

• Harrington Emerson, (1853- i 931) 

Santa Fe Demiryolunda çalışırken bilimsel yöntemleri çalışmalarına uyarlamış ve bulgularını 
"Verimliliğin 11 Prensibi" adı altındaki kitabında toparlayarak devri n yöneticilerine verimli çalışmanın 
yöntemlerini aktarmaya çalışmış 

Şirketi yeniden yapılandırmış, atölyelerde çalışma prosedürleri oluşturmuş, standart maliyetlendirme 
ve primli ücretlendirmeye geçmiştir. 

Çalışmaları "Verimlilik Mühendisliği" olarak da anılmıştır. 

• Henry Laurence Gantt (1861- i 9 i 9) 

Proje faaliyetlerini ve performanslarını görselleştiren basit grafikler geliştirmiştir. 

Üstün performansı ödüllendiren bir ücretlendirme sistemi geliştirmiş ve hata/yanlışlara ceza 
uygulamasını kaldırmıştır. 

İnsan ilişkilerinin de önemini vurgulayarak Bilimsel Yönetim anlayışını geliştirmiştir. 

• Ralph M Barnes (I 900-1984) 

iş ölçümleri konusunda çalışmış ve farklı yöntemler geliştirmiştir. 

• Marvin E. Mundel (1916-1996) 

İş ölçümleri konusunda çalışmış ve farklı yöntemler geliştirmiştir. 

II. Dünya savaşı esnasında iş etüdü konusu ve çalışmaları büyük bir ivme kazanmıştır. Günümüzde ise 
orijini farklı yöntem ve tekniklerin adaptasyonu ile iş etüdü konusunun Endüstri Mühendisliği içindeki 
rolü ve önemi giderek artmaktadır. 



İş Etüdü Teknikleri 

iş etüdü yöntem (metot) etüdü ve zaman etüdü olmak üzere başlıca iki ana teknikten oluşur. 
Genelolarak iş etüdü elemanları Şekil-6.2 de gösterildiği gibidir. 

İŞ ETÜDÜ 

Metod Etüdü                                                                                    Zaman etüdü

(İşin daha basit                                                                     ( Birim üretimi oluşturan faktörlerin

Verimli yapılmasını sağlamak)                                            miktarlarını saptamak

                       ↓                                                                                         ↓

Malzeme, Makine insangücü                                             Planlama ve kontrol etkinliğini

Olanaklarından daha fazla yararlanmak                          arttırmak, insan gücünü teşvik edecek

                                                                                                ücret sistemini kurmak

                                                                                ↓

                                                      BİRİM MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

Yöntem (Metot) Etüdü                                               

Yöntem (metot, hareket) etüdü işin en kısa yoldan, en kolay şekilde ve en az yorgunlukla nasıl 
yapılabileceğini belirlemek için işin yapılışındaki mevcut ve önerilen seçeneklerin sistematik olarak ve 
eleştirel bir gözle incelenmesidir. Yöntem etüdü ile özellikle çalışan insanın performansı konusunda 
çok ciddi geliştirmeler yapabiliriz. Örneğin kimi faaliyetler yakından incelendiğinde, gereksiz olduğu 
ortaya çıkarılabilir ya da bazı faaliyetler birleştirilebilir, kimi durumda faaliyet sıralaması değiştirilerek 
iş akışı daha kolaylaştırılabilir. Sadece yöntem etüdü çalışmaları bile başlı başına işletmeye büyük 
kazançlar sağlayabilir. Yöntem etüdünün uygulama amaçları: 

I. En iyi iş yapma yönteminin geliştirilmesi. 

2. İşgörenler açısından harmonik bir hareket akışı bilinci geliştirmek. 

3. Ekonomik, etkili araç, gereç ve üretim aparatları tasarımı. 

2. Yeni makina ve ekipmanın seçiminde destek olmak.

3.  Yeni işe alınanları arzulanan yönteme göre eğitmek. 

2. Emeği daha verimli değerlendim1ek ve maliyeti düşürmek, 

3. Iskartanın hurdanın önlenmesi; elle yapılan işlerin en aza indirilmesi. 



4. İlk seferinde ve her seferinde tutarlı, istikrarlı bir performans yakalayarak ürün 

kalitesini güvence altına almak. 

Ancak yöntem etüdünün bir diğer önemli yararı çalışanın daha ergonomik, daha emniyetli iş 
koşullarına sahip olmasını amaçlamasıdır. Ergonomik terimi ile "Ergonomi" biliminin ışığında, işçilerin 
fiziksel bütünlüğünün korunmasının yanında, onlara fiziksel özelliklerini, fizyolojik ve psikolojik 
yeteneklerini en uygun biçimde kullanacakları en iyi çalışma ortamının ve çalışma konforunun 
güvence altına alınması anlaşılmalıdır 

Yöntem etüdü genel olarak ikiye ayrılır: 

-Makro hareket etütleri - genel iş görevi kapsamında iş akışı veya süreçler boyutunda gerçekleştirilen 
etütlerdir. Başlangıç ve bitiş noktaları itibariyle daha alt elemanlara ayrılabilen harekettir. Bu tanım, 
faaliyet kavramıyla eşdeğerdir. Örneğin presleme, boyama, montaj ve taşıma gibi alt elemanlarına 
ayrılabilir nitelikli faaliyetler bu düzeyden sayılabilir. 

•  Mikro  hareket  etütleri  -  ayrıntılı,  sadece  çalışma  yeri  kapsamında,  operasyonlar  boyutunda 
gerçekleştirilen etütlerdir. Başlangıç ve bitiş noktaları itibariyle daha alt elemanlarına ayrılamayan ve 
ölçülebilir nitelikli süreye sahip en küçük harekettir. Örneğin kavrama, gözle kontrol, arama ve seçme 
gibi hareketler genel olarak bu düzeye aittir. 

Endüstriyel uygulamaları itibariyle en yaygın olan makro hareket etüdü düzeyidir. Zira mikro hareket 
etüdüne  göre  yapılması  daha  kolay  ve  daha  düşük  maliyetlidir.  Ayrıca  daha  kısa  sürede 
gerçekleştirilme  özelliğine  de  sahiptir.  Geliştirilmek  ve  standartlaştırılmak  istenen  çalışma 
yöntemlerine ait faaliyetler hangi düzeyde olursa olsun sonuçta yapılan çalışma, bir yöntem etüdü 
çalışmasıdır ve çoğu aşama büyük ölçüde ortaktır. Ancak yapılan çalışma eğer faaliyet düzeyinde ise  
makro hareket etüdü veya iş basitleştirme, eğer mikro hareket düzeyinde ise mikro hareket etüdü 
adıyla anılır. 

Yöntem Geliştirmenin Temel Elemanları 

Yöntem etüdünün geliştirilmesinde etkin olan unsurlar aşağıda açıklanmıştır: 

1.İşlemin  Amacı: Bir  mamulü  ortaya  çıkarmak  için  uygulanan  işlemler  arasında  gereksiz  işlemleri 
tespit edip ortadan kaldırmak için başvurulacak en iyi yöntem Üretim için gerekli mi? veya Bu işlemin  
amacı nedir? sorularına cevap aramaktır. 

2. İş Parçasının Tasarımı: Bir mamulün tasarımı tüketici istekleri ve teknolojik  yöntemlerin 
yanısıra yöntem geliştirme açısından da incelenmelidir: 



Kullanılan parça sayısını azaltarak 

Taşıma uzaklıkları ve işlem sayılarının azaltarak Daha iyi ve ucuz malzeme kullanarak 

Gereksiz tolerans ve özellikleri kaldırarak mamul tasarımını basitleştirmek mümkün olabilir.

3. Tolerans ve Kalite Spesifikasyonları: Gereğinden fazla sıkı tespit edilen toleranslar ve kalite 
nitelikleri  işlem  sürelerini  ve  dolayısıyla  maliyeti  artırırlar.  Metot  analizcisi,  toleransların 
gerçekte ne olmaları gerektiğini inceleyerek önerilerini metot mühendisliğine iletmelidir. 

4. Malzeme: Malzemenin toplam maliyet içindeki payının büyük olmasından dolayı malzemeyi 
dikkatli kullanmanın olanaklarının araştırılması zorunludur. Örneğin, 

Aynı işi görecek daha ucuz malzeme bularak 

İşlenmesi daha kolay malzeme kullanarak 

Malzemenin, şekil verme sonucu artan kısımlarını azaltarak 

Atılan malzemeden yararlanarak, malzeme kullanımı verimliliği sağlanabilir. 

5. İmalat Yöntemleri: Mamulün, son şeklini alıncaya kadar geçirdiği işlemler tek tek incelenerek 
basitleştirme olanakları araştırılır. Basitleştirmede ana ilke şudur: 

Bir işi yapmak için en iyi yolu bulmak imkansızdır, fakat daha ivi bir yol bulma olanağı her zaman 
vardır. 

6. Takım ve Donanım (Teçhizat): Kullanılacak takım ve teçhizatın işe uygunluğu ve maliyeti için: 

- İmalat hacmi - İşçilik 

- Tekrar kullanılma olasılığı - Yatırım Miktarı 

Faktörleri  gözönüne alınmalıdır. Verimliliği arttıracak ve işçiyi az yoracak bir seçim yapılmalıdır. 

7. Çalışma Şartları: İş yerinin, çalışanların rahatı ve emniyeti bakımından elverişli 

duruma getirilmesi için önem verilmesi gereken unsurlar şunlardır: 

Aydınlatma 

Isıtma ve sıcaklık kontrolü

 Havalandırma 

Gürültü Kontrolü Temizlik 

Zararlı madde, koku, duman vs gibi maddelerin dışarı atılması

 İş kazalarını önleyici koruma tedbirleri 



8. Malzeme Taşıma:  Malzeme taşımanın geliştirilmesi,  maliyetlerin  düşmesinde,  iş  akışındaki 
yığılma ve gecikmelerin azaltılmasında, insan gücünden tasarruf sağlanmasında ve dağıtım 
veriminin arttırılmasında önemli bir role sahiptir. 

9. Çalışma  Yeri  Düzeni:  Fabrikadaki  makinelerin,  iş  istasyonlarının  yerleşme  düzeni  yeni 
metotların başarısını etkiler. 

10. Hareket Ekonomisi Prensipleri: İşlerin mümkün en az insan gücü harcanarak sağlamak amacı ile 
hareket ekonomisi prensiplerinin her birini uygulama olanakları araştırılır. 

Yöntem Etüdünün Aşamaları 

Yöntem (method) etüdü gerçekleştirilirken aşağıdaki adımlar tek tek uygulanmalıdır: 

A) Etüdü yapılacak işin ve amaçların belirlenmesi 

Üzerinde yöntem (metot) geliştirmesi çalışması yapılacak işin seçimi için aşağıdaki konularda arzlar ya  
da ihtiyaçlar saptanarak "gerekçelerin" tanımlanması gerekir. Belli bir işin yöntem etüdünün yapılıp  
yapılmamasına karar verirken, sonuçta bulunacak çözümün başarısının hangi kriterlerin esas alınarak 
ölçüleceği  baştan  belirlenmelidir.  Nihayetinde  her  geliştirme  çalışması  zaman  ve  para 
gerektireceğinden odaklanılacak işe dikkat çekmek ve kaynakların yönlendirilmesi için yönetimi ikna 
etmek kolaylaşacaktır. Genel olarak böyle bir çalışmada bu kriterlerin esasını aşağıdaki ilk üç nokta 
oluşturur [Akal-2004J. 

* Ekonomik düşünceler (İşin toplam maliyete katkısı gibi) 

* Teknik düşünceler (makine-insan güçlerinin kullanılma oranları gibi) 

* Kişisel tepkiler (şikayetler) 

* İşin ömrü ve tekrarlanır olma özelliği 

* Aksaklık belirtilerinin derecesi. 

B) İş analizinin gerçekleştirilmesi 

Bir önceki adımda yöntem etüdü yapılmak üzere seçilme işle ilgili olarak toplanan bilgileri sistematik  
bir  şekilde  ifade  etmek  gerekir.  Şayet  işin  yapısı  hakkında  daha  kesin  ve  ayrıntılı  bilgilere  sahip 
olunması isteniyorsa onunla ilgili tüm olayların en iyi şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu kayıt işlemi yazı  
ile  olabilir.  Ancak bu amaca tam hizmet edememektedir.  Mühendislik  açısından işle  ilgili  olayların  
şematize  edilmesi  daha  anlamlı  olmaktadır.  Bu  amaçla  çeşitli  türde  şema  ve  diyagramlar 
kullanılmaktadır. 

a. Mevcut işlemler tespit edilir. Bunun için işlemlerin listesi hazırlandıktan sonra akış, proses, 
sağ-sol el ve makina-adam diyagramları çizilir. 



b. Mamülün özelliklerine ilişkin olarak kullanılacak malzemeler, kapasite özellikleri, toleranslar vb. 
bilgiler, tespit edilir. 

c. Kullanılan takım ve teçhizatın çalışma hızı, kapasite, maliyet, bakım, ömür vb özellikleri bulunur. 

d. Işgücüne ilişkin özellikler tespit edilir. İşçi-işveren arasında çalışma şartları ile ilgili anlaşmalar, 
ustabaşı ve işçilerin firmaya karşı tutumları, ücret ödeme yöntemleri gözönüne alınır. 

e.İş yeri şartları ile ilgili bilgiler toplanır. Aydınlatma, emniyet, ısıtma, havalandırma vb. şartların 
üretime etkileri belirlenir.

 

C)) Eleştirerek incelemenin yapılması 

Yöntem etüdü çalışmasının en önemli aşamalarındandır. Buraya kadar etüdü yapılan işle ilgili olarak 
yapılan  kayıtlar,  çizilen  şemalar  bu  aşamada  ayrıntısıyla  incelenir.  Bu  inceleme,  kayıtların  çeşitli  
sorularla denetlenmesiyle yapılır. Bu nedenle bu aşamada soru tekniği büyük önem kazanmaktadır. 
Mevcut yöntemle ilgili kayıtlara karşı sorulan sorular ve alınan cevapların yeni yöntemin iyileştirme 
derecesine büyük oranda etki edeceği açıktır. Eleştirel incelemenin ana öğesi, soruları, beş ana soru  
oluşturur: 

1. Faaliyetin amacı 

2. Faaliyetin yapıldığı yer 

3. Faaliyetin yapılış sırası 

4. Faaliyetleri yapan kişi 

5. Faaliyetlerin yapıldığı yol 

Yöntem etüdü yapılan işle ilgili olarak tutulan kayıtlar eleştirildikten ve yeni öneriler ortaya konduktan  
sonra yeni  yöntemin geliştirilmesi  gerekir.  Ancak bu arada mevcut  şartlardaki  genel  durumları  da  
eleştiriye tabi tutulmalıdır. 

Her  faaliyet  için  "Hareket  Ekonomisi  Prensipleri"  ışığında  aşağıdaki  elemanter  sorulara  yeterli  
cevaplar verilmesine çalışılır Şöyle ki; 

a.NE yapılmalıdır? Bu işin yapılmasındaki  faaliyetlerin hepsi  gerçekten gerekli  midir? İşin niteliğini 
bozmadan bazıları denebilir mi? 

b.NEDEN  yapılmaktadır?  Faaliyetlerin  herbirinin  bir  amacı  var  mıdır?  İki  veya  daha  fazlasını 
birleştirmek suretiyle faaliyet sayısını azaltma olanağı var mıdır? 



c.NEREDE yapılmalıdır? İşlemin yapıldığı yeri veya diğerlerine göre sırasını değiştirmek basitleştinne 
sağlayabiliyor mu? 

d.KİM yapıyor? İşi yapan kişinin işe uygunluk derecesi nedir? İş başka birine vermekle basit/eş/irmek  
veya yük dağılımını dengelemek olanağı var mıdır? 

e.NE ZAMAN yapılıyor? İşin yapılış zamanı uygun mudur? Daha önce veya daha sonra yapılmasının 
olumlu bir etkisi var mıdır? 

f.NASIL yapılıyor? İşi oluşturan elemanter faaliyetler nelerdir? Bunları basitleştirme olanakları var 
mıdır? 

D) Yeniliklerin ortaya konulması 

Bundan  önceki  aşamada  eleştirisel  inceleme  sonucu  bulunan  bilgiler  yine  bir  iş  akımı  şeması  
yardımıyla kaydedilebilir. İşin elemanları ayrı ayrı incelenip geliştif111e çareleri belirlendikten sonra 
bunlar tüm olarak yeniden ele alınır. Bir kez daha aşağıdaki olanaklar üzerinde durulur: 

a. Eleminasyon c. Sırasını değiştirme 

b. Birleştirme d. Basitleştirme 

Bu,  önerilen  yeni  yöntemin  akış  şeması  olacaktır.  Mevcut  yöntemle  önerilen  yöntemin  akış 
şemalarının karşılaştırılması sonucu, değişikliğin getireceği uzaklık, zaman ve maliyette sağlanabilecek 
tasarruf  ortaya  çıkacaktır.  Yeni  yöntemin  geliştirilmesinde  bu  tür  tasarrufların  yanında  çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi üzerinde de çalışılmalıdır. 

E) Kontrol ve Tanımlama 

Mevcut yöntemden hareketle yeni  yöntem geliştirildikten sonra yöntemin tanımlanması  yapılmalı, 
uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Yapılan tanımda aşağıdaki unsurlara yer verilmelidir: 

1- İşin konusuna ve hacmine göre yöntemin ayrıntılı tanımı verilmelidir. Öyle ki bazen bu tanım işçinin 
en küçük uzuvlarını hareketlerini dahi kapsamalıdır. 

2- Kullanılacak teçhizat, araç ve gereçler; gerekli  olanların taslaklarının çizimi ve çalışma ilkelerinin 
belirlenmesi, genel çalışma koşullarının tanımlanması 

3- Yeni yönteme göre işyeri yerleştirme düzeninin bir diyagramı çizilmeli. 

Yapılan tanımlamada ayrıntıya  inme derecesi  işin  konusuna bağlıdır.  Böyle bir  tanımlama işle  ilgili  
kimselerin müracaat edebilecekleri önemli bir danışma belgesi niteliği taşıyacaktır. 

F) Standartlaştırma 



Yöntem etüdü çalışmasının belki  de en zor aşamasıdır.  Zira işyerinde belirli  bir düzende çalışmaya 
alışmış insanları yeni düzende çalışmaya yöneltmek ve benimsetmek pek kolay olmasa gerekir. Bu 
nedenle  yöntemin yerleştirilmesi  çabaları  sırasında  çok  dikkatli  davranılmalı,  çalışmalar  arasındaki 
forma!  ve  informal  gruplarla  bunların  ve  bu  gruplar  içindeki  elemanların  ilişkileri  gözönünde 
tutulmalıdır. Ayrıca insan psikolojisinin temel ilkeleri de bu faaliyet esnasında önemle hatırlanmalıdır. 

a. Yeni yöntemin işletmenin üst düzeydeki yöneticilere tanıtılması ve onaylarının alınması 

b.Yeni yöntemin ustabaşı ve işçi düzeyindeki personele tanıtılması ve benimsetilmesi 

c.Deneme uygulamaları ve çeşitli eğitim metotlarının gerçekleştirilmesi. 

G)Sürdürme 

Yerleştirilen  yeni  yöntemin  sürdürülmesi  sırasında  büyük  özen  göstermek  gerekir.  Zira  insanlar 
genellikle alıştıkları düzene dönme eğilimi yaparlar. Bu nedenle, işçi ve ustabaşıların eski yöntemlere 
dönmelerine  ve  sağlam  bir  gerekçesi  olmadan  bu  Yönteme  başka  öğeler  eklemelerine  izin 
verilmemesi gerekir. Yöntemi sürdürmenin kapsamı da çok açık bir biçimde tanımlanmalıdır. Uygulama 
bir süre takip edildikten sonra ortaya çıkan aksaklıkların tespit edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması 
yerinde olur. 

Yöntem Etüdü Araçları 

Yöntem etüdünün "klasik"  olarak  nitelendireceğimiz  teknikleri  aşağıda  sıralanmıştır.  Bu  ayrıtta  bu 
tekniklerden sadece bazılarına yer verilecektir: 

Araştırmaya  yönelik  araçlar:  Verimlilik  arttırma  projelerinin  seçiminde  Pareta  Analizi,  Balık-Kılçık  
diyagramı, Gantt Diyagramı, PERT-Proje planlama Teknikleri, İş İstasyonu Check-Up listesi. 

Kayıt ve analize yönelik araçlar: Analizlerin süreç şeması, montaj şeması, akış diyagramı, işçi-makine 
diyagramları yardımıyla gösterimi. 

Nicel (Kantitatif) Araçlar: İşçi-makine ilişkisinde ideal yöntemin belirlenmesinde aralıklarla ve tesadüfi  
aralıklı hizmet ile montaj hattı dengeleme yöntemleri. 

Bu bölümde en çok karşılaşılan ve en yaygın kullanılan süreç şemaları, iki el süreç şemaları ve akış  
şemaları hakkında bilgi ve bazı uygulama örnekleri aktarılacaktır. 

6.3.3.1. Süreç Şemaları 

Süreç  şemaları  yalnız  temel  işlem ve yoklamaların  baştan sona sıralanarak kaydedildiği  ve  sürece  
ilişkin genel bir görünüş vermek amacıyla geliştirilmiştir. Genel olarak kullanılan simgeler Şekil-6.4 de 
verilmiştir. Bu şemalar: 

Bir ürün ya da yöntemle ilgili tüm olayların akışını-işlem, kontrol, taşıma, gecikme, sürekli depolama 
ve birleşik etkinlikler adıyla kullanılan simgeler vasıtasıyla grafikleştirmeye hizmet eder. 



Genellikle mevcut ve önerilen süreç şemaları birlikte sunar. Tüm gözlenen basamaklar seyir şekliyle 
kaydeder. 

Süreç şemalarında bir işin ya da işlemin kaydedilmesi için beş adet standart simge (ASME: Amerikan  
Makine Mühendisleri Derneğince geliştirilmiştir) kullanılır. 

Süreç şemalarını kullanırken; 

* Her adımı inceleyin - Kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl? - Neden ilk sorgulanır. - 
Öncelikle iptal etmeye mümkün değilse işlemleri birleştirmeye en nihayetinde işlem sırasını 
değiştirmeye çalışınız. 

* Hareket diyagramını ekleyiniz. 

* Her satırı numaralayıp ve ne olduğunu kısaca açıklayınız, 

* Taşıma veya stoklama yöntemlerine işaret ediniz. 

* Her adımı sınıflandırıp hangi sembolün kullanılması gerektiğine karar veriniz. 

Açıklamalar ışığında hazırlanmış bir süreç şeması örneği Şekil-6.5 de gösterilmiştir

Akış Şemaları 

Süreç şemaları gibi akış şemaları da süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve 
herkes  tarafından  anlaşılabilmesini  sağlamak  için  gerçekleştirmek  için  kullanılırlar.  Bu  amaçla 
kullanılan semboller Şekil-6.6 da gösterilmiştir; Şekil6.7 de ise oluşturulmuş bir iş akış şeması örneği  
görülmektedir. 

Akış şemaları yardımıyla tespit edilebilen problemlerden birkaçına örnek: 

* Gereksiz işlemler ortaya çıkar. 

* Gerekli işlerin eksikliği ortaya çıkar. 

* İhtiyaç olan geri besleme noktaları belirlenir. 

* Kaynakları israf eden hatalı iş sıralamaları (kaynak israfına yol açan iş sıralamaları) 

Başlangıç/Bitiş

Bağlantı →

Aşama-İşlem 

Şekil-6.6. Akış şeması simgeleri 



Şekil-6.7. Bir akış şeması örneği

Şekil 

İki el süreç şeması işçinin ellerinin/kollarının etkinliklerinin birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği bir 
süreç şemasıdır. İki el süreç şemasında kullanılan simgelerin anlamları normal süreç şemasında 
kullanılan simgelere göre küçük farklar içerir. 

Yöntem Etüdü Uygulaması 

Adım 1 - Etüdü yapılacak işin ve amaçların belirlenmesi: Üzerinde yöntem geliştirme çalışması 
yapılacak işin seçiminde işletmede çalışan endüstri mühendisleri aşağıda sıralanan gerekçelerle Şekil-
6.1 O da gösterilen ürünün geliştirilmesine karar kılmışlardır: 

* Satış bölümünden iletilen müşteri şikayetleri (Cezvenin kulpunda yaralanmalara neden olacak 
keskin çapak sorunu, kötü montaj vb gibi). 

* Ürün cirosunda düşüş (Ürün şirket cirosunun

ilk %80'lik dilimine ait A tipi önemli bir kalem). 

* Yükselen ıskarta, fire oranları . 

* Rekabetçi olmayan maliyetler (Günde üretilen miktarın az olması nedeniyle birim maliyet 
rekabetçiliğini kaybetmiştir). 



* İşgücünde ciddi verimsizlik (Özellikle kulpların imalatında darboğaz yaşanmaktadır). 

Şekil-6.10. Yöntem geliştirilmesi yapılacak ürün 

Amaç: Kaliteyi yükseltecek, maliyeti düşürecek ve verimliliği artıracak yeni bir yöntemin ivedilikle 
uygulamaya konarak şirketin bu üründe kaybettiği pazar payını geri kazanmak! 

Yapılan saha ziyaretleri ve toplantıların neticesinde endüstri mühendisleri bu üründe öncelikle 
kulpların taşlanması sürecine yoğunlaşarak geliştirilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Adım 2 - İş analizi: Şekil 6-11 de yapılan işin taslak gösterimini ve Şekil 6-12 de ise mevcut durumun 
iki el süreç şeması gösterilmektedir. 

Adım 3 - Eleştirerek İnceleme: Eleştirel incelemenin ana öğesi olan aşağıdaki beş ana soruya 
odaklanılarak geliştirme önerileri toplanmıştır. Aşağıdaki sorularla bir evvelki aşamada tanımlanan iş 
akışı irdelenmiştir: 

1. Faaliyetin amacı 

2. Faaliyetin yapıldığı yer 

3. Faaliyetin yapılış sırası 

4. Faaliyetleri yapan kişi 

5. Faaliyetlerin yapıldığı yol 

Yöntem etüdü yapılan işle ilgili olarak yukarıda tutulan kayıtlar eleştirildikten (2. adım) ve yeni öneriler 
ortaya konduktan sonra aşağıdaki aşamada önerilen yeni yöntem geliştirilmiştir (4. adım). İnceleme 
süresince her faaliyet için "Hareket Ekonomisi Prensipleri" ışığında aşağıdaki elemanter sorulara  
yeterli cevaplar verilmeye çalışılmıştır: 

• Ne yapılmalıdır? Bu işin yapılmasındaki faaliyetlerin hepsi gerçekten gerekli midir? İşin niteliğini 
bozmadan bazıları elenebilir mi? 



* Neden yapılmaktadır? Faaliyetlerin herbirinin bir amacı var mıdır? İki veya daha fazlasını 
BiRLEŞTiRMEK suretiyle faaliyet sayısını azaltma olanağı var mıdır? 

* Nerede yapılmalıdır? İşlemin yapıldığı yeri veya diğerlerine göre SIRASINI DEĞİŞTİRMEK 
basitleştirme sağlayabiliyor mu? 

• Kim yapıyor? İşi yapan kişinin işe uygunluk derecesi nedir? İş başka birine vermekle 
BASİTLEŞTİRMEK veya yük dağılımını dengelemek olanağı var mıdır') 

• Ne zaman yapılıyor? İşin yapılış zamanı uygun mudur? Daha önce veya daha sonra yapılmasının 
olumlu bir etkisi var mıdır? 

* Nasıl yapılıyor? İşi oluşturan elemanter faaliyetler nelerdir? Bunları basitleştirme 

olanakları var mıdır? 

Bu soruların yanıtlanmasıyla mevcut sürecin geliştirilmesiyle ilgili öneriler de şekillenmeye başlamıştır. 

Adım 4 - Yenilik: Bir kez daha (Eleme, Birleştirme, Sırası, Basitleştirme) çeşitli olanaklar üzerinde 
durularak yeni yöntem geliştirilmiştir; Şekil-6.13 geliştirilmiş işin taslak gösterimi; Şekil-6.14 geliştirilen 
yöntemin iki el süreç şemasını göstermektedir. 

İşçinin solundaki kızağın aynısı sağ tarafına da ilave edilmiştir. Dolayısıyla işçi her iki elini simetrik 
çalıştırabildiğinden iş yükü dağılımı optimumdur. İşçi taşladığı parçaları makinanın önündeki boşluktan 
bırakmaktadır. Boşluğun altında yürüyen band vasıtasıyla parçalar polisaja taşındığından işçinin kutu 
getirmesi götürmesi işi de ortadan kalkmıştır 

1 iKulplara uzan 

ı iTaşlama mak. yaklaştır 3 ITaşla 

lParçayı öndeki boşluğa 
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Sağ el tanım 

Şekil-6.13, Geliştirilmiş işin kaba  taslak gösterimi 

Nr. Sol el tanım 

Semboller Semboller 

Yeni yöntem sayesinde bekleme ve duruşlar ortadan kalkmış, üretimde süreklilik kazanılmıştır. Mevcut 
yöntemle önerilen yöntemin süreç semalarının karşılaştırılması sonucu, yapılan geliştirmenin uzaklık, 
zaman ve maliyet boyutlarında sağladığı tasarruflar karşılaştırılabilir. Eski ve yeni yöntem çok yüzeysel  
olarak karşılaştırılırsa: 

iş görevi 11 aşamadan 4 aşamaya düşürülmüş ve her 56 parçanın tamamlanmasıyla tekrarlanan "dolu 
kutunun  değiştirilmesi"  işlemine  harcanan  zaman  bu  işlemin  iptali  ile  tamamen  ortadan  kalktığı 
görülecektir.  Yeni  yöntemin  geliştirilmesinde  bu  tür  tasarrufların  yanında  çalışma  koşullarının 
iyileştirilmesine de çalışılmıştır. 

Adım 5 - Kontrol ve Tanımlama: Mevcut yöntemden hareketle yeni yöntem geliştirildikten sonra işin 
tanımlanması yapılmış uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Yapılan tanımda aşağıdaki noktalara da yer 
verilmiştir: 

1- İşin konusuna ve hacmine göre yöntemin ayrıntılı tanımı verilmiştir. 

2- Genel çalışma koşulları, molalar ve ücretlendirme gibi konular tanımlanmıştır. 

Adım 6 - Standartlaştırma: Bu aşamada imalata geçmeden evvel her türlü sapmanın önüne geçmek 
üzere aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır: 

* Yeni yöntemin üst düzeydeki yöneticilere tanıtılması ve onaylarının alınması. 

* Yeni yöntemin ustabaşı ve işçilere tanıtılması ve benimsetilmesi 

* Deneme uygulamaları ve çeşitli eğitim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi. 



Adım 7 - Sürdürme: Uygulama bir süre izlendikten sonra ortaya çıkabilecek aks aklıkların belirlenerek 
atölyede yapılacak düzenli toplantılarda tartışılarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 
Bu toplantılarda geliştirilen yeni sürecin, ürünle ilgili müşteri şikayetlerinin azalmasına, maliyetlerin 
rekabetçiliğine katkısı da irdelenerek üründeki yeni konumun korunarak sürdürülmesi için çalışmaların 
sürdürülmesine karar verilmiştir. 

Zaman Etüdü-İş Ölçümü 

İş Etüdü daha önce açıklandığı gibi yöntem ve zaman etüdü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Zaman 
etüdü daha sonra uygulanır. Optimum yönteme karar verilip işçi bu yönteme göre eğitilerek, öğrenme 
eğrisi  tamamlandıktan  sonraki  arzulanan  verime ulaşıldığında  -  yani  öğrenme eğrisinde  % 100'  e 
ulaşıldığında - zaman etüdü çalışmalarına başlanabilir. Zaman etüdü ile kalifiye bir çalışan tarafından 
ve normal performans seviyesinde işin yapılışı için gereken zamanın belirlenmesi amaçlanır. Zaman 
etüdü,  yöntem  etüdü  gibi  maliyetleri  düşürme  kapsamında  çok  ciddi  katkılar  sağlar.  Standart 
zamanlar,  ulaşılması  gereken  hedeflerdir.  Standart  zamanlarla  çalışılmayan  şirketlerde  ortalama 
performans  %60  düzeyindedir.  İş  örneklemesi  ile  bu  tecrübe  değeri  desteklemek  mümkündür.  
Standart zamanlar uygulamaya konulduğunda, %85'e yükselen performans ile gelişim miktarı yaklaşık  
%25 olur. 

(85-60)/60=0,25 

Aynı şekilde standart zaman uygulayan işletmede primI i ücret sistemine geçildiğinde, örneğin %85'lik 
bir performans seviyesi %120'ye çıkarak, ortalama gelişim seviyesi %4l'i bulur. 

Ekipman  ve  teçhizata  yatırım  yapmadan,  ikinci  vardiyaya  geçmeden  ve  hatta  ikinci  bir  fabrika  
açmadan önce düşünmek gerekir: İş Etüdü çalışmalan yaptık mı? 

Yöntem ve zaman etütleri sayesinde işgörcnler bir işin gerçek maliyetini daha kolay hesaplayabilir ve 
gereksiz masraf kalemlerini nasıl elerıebilecekleri ve iş yükünü nasıl dengeleyebileceklerini öğrenebilir.  
Zaman etütleri  ile yöneticiler daha rasyonel kararlar verebilirler.  Örneğin, yöneticiler daha imalata 
geçmeden çok önce ellerindeki standart zamanlar sayesinde, üretim sistemlerinde gereken ekipman, 
araç ve gereç ihtiyacı gibi, gereken personel sayısı ve niteliği hakkında akılcı kararlar alabilirler. Yöntem 
ve  zaman  etütleri  sayesinde  maliyetleri  kontrol  edebilir  ve  hatta  düşürebilir,  çalışma  koşullarını  
geliştirerek çalışanların refahlarını artırılabilir. Özetlenecek olursa; 

-----> Yöntem etüdü maliyet tasarrufu içindir. 

-----> Zaman etüdü maliyet kontrolü içindir. 

-----> Yöntem etüdü yaratıcılık gerektirir. 

-----> Yöntem etüdü tasarım, zaman etüdü ise bir ölçüm çalışmadır. 

En önemli zaman etüdü teknikleri arasında: 



* İş Örneklemesi: Standart zamanların belirlenmesi yanında verimsiz zaman ve nedenlerinin 
tespiti konusunda yaygın olarak kullanılır. 

* Zaman Etüdü (Kronometraj): Zaman etüdü (iş ölçümü) belirli bir işin yetişmiş bir işçi için 
belirlenmiş bir çalışma hızı düzeyinde yapılabilmesi için gereken zamanın saptamasına 
yarayan tekniklerin uygulamasıdır. İş ölçümünün amaçları: 

a. Mevcut bir işin ne kadar zaman aldığını hesaplamak. 

b. Normal şartlar altında, normal beceri ve normal alışkanlıkta olan işçinin işi ne kadar zamanda 
yaptığını saptamak. 

c. Bizim şartlarımızda, işin ne kadar zaman alacağım belirlemek için: 

I) Düzeltme yapılmadan iş ölçülür. 

2) İş ideal duruma getirilir ve bu durumda ölçü alınır. 

d. Zaman standartlarını tespit ve parça başına verilecek ücretleri hesap etmek. 

e. Günlük ödeme yapılan işler için normal bir günlük mesainin karşılığı olan işi 

belirlemek. 

f. Yöntemlerin geliştirilmesinde yardımcı olarak kullanmak. 

g. Üretim planlama ve kontrol çalışmaları yapmak. 

h. Maliyet kontrolü yapmak. 

* Önceden Belirlenmiş Zaman Standartları (PTS): Hareketlerin özelliğine ve hareketin yapılmış 
olduğu  koşullara  göre  sınıflandırılmış  temel  insan  hareketleri  için  gerekli  sürelerin 
belirlenmesinde kullanıldığı bir iş ölçümü tekniğidir. Bu teknik, iş döngüsünün çok kısa olduğu  
ve  mikro  hareketleri  içerdiği  durumlarda,  iş  miktarının  ölçümünde  kullanılır.  Dolayısıyla 
önceden  belirlenmiş  zaman  standardı  sistemleri,  temel  hareketler  için  standart  zamanlar 
kullanılarak,  işlem  zamanının  bulunması  amacına  yönelik  tekniklerdir.  Verili  bir  işlem 
incelenip,  işlemi  oluşturan  temel  hareketler  tanımlanıp,  verili  koşullar  altında  yapılan  her 
hareket tipi için standart zamanı gösteren önceden belirlenmiş zaman standardı tablolarına 
başvurularak,  yeni  işlem  için  bir  standart  zamanın  türetilmesi  mümkündür.  Önceden 
belirlenmiş  zaman  standardı  sitemleri  iki  yönde  uygulanabilir:  İşçilerin  hareketlerinin 
doğrudan gözlenmesi ya da yeni veya alternatif iş yöntemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli  
hareketlerin tahmini olarak zihinde canlandırılarak rotalanması, önceden belirlenmiş zaman 
standardı konusundaki sistemlerin çeşitli olmasına karşın en yaygın olarak kullanılan yöntem 
MTM (Motion Time Measurement) tekniğidir. 

* Standart Veriler:  İşyerindeki yinelenen iş bileşenleri içeren standart veri bankaları tüm yeni 
işler  için  zaman etüdü çalışmaları  yapılmasından  kaçınmak  için  yararlıdır.  Her  yeni  iş  için  
zaman  etüdü  yapmak  yerine  işi  bileşenlerine  ayırıp  her  bileşen  için  normal  zamanın 
türetilmesi amacı ile veri bankalarına başvurarak, yeni işin yapılabilmesi için gerekli toplam 
zamanın  hesaplanması  ve  yeterli  toleranslar  tanınarak  standart  zamanın  belirlenmesi 



mümkündür.  Olabildiğince  çok  sayıdaki  iş  bileşeni  standartlaştırılarak  ve  tüm  faktörlerin 
gözönünde bulundurulması sağlanarak, verilerin güvenilirliği artırılabilir. 

*

* . Zaman Etüdü Aşamaları 

* Kronometraj yoluyla, zaman etütlerinin yapılış şekli yapılan imalatın türüne göre ve elde 
edilecek bilginin kullanılış amacına uygun olarak bazı değişiklikler gösterebilir. Genel olarak 
zaman etüdünün aşamaları şunlardır: 

* Üzerinde çalışılan iş, işi yapan işçi, kullanılan makine ve gereçlerle ilgili bilgiler toplamak. 

* Çalışmanın tümünü ufak bileşenlere ayırmak ve çalışma yönteminin tam bir tanımını yapmak. 

* işe ve üretime etki eden koşulları ve etmenleri belirlemek. 

* işçi tarafından harcanan zamanı (fiili) kronometrede gözlemek ve yazmak. 

* işçinin çalışma performansını gözlem boyunca takdir etmek ve kaydetmek. 

* işçiye müsaade edilen özel gereksinmelere ait bireysel payı hesap etmek. 

* Dinlenme, gecikme, vb. gibi diğer özel payları belirlemek. 

* 8. işlem için gerekli zaman standartlarını hesaplayarak belirlemek. 

TOPLAM KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Değişen ortam koşulları ve üretim unsurları nedeniyle o veya bu şekilde üretim sırasında ürünün kalite  
karakteristiğinde  değişimler  söz  konusu  olmaktadır.  Bu  değişimler  ya  denetlenebilir  ya  da 
denetlenemez gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar otomasyon sistemlerinin çıkması gibi 
nedenlerden dolayı artık kaliteyi sağlamak eskisi kadar zor olmasa da kaliteli üretim gerçekleştirmek 
hem pazarda rekabet üstünlüğünü sürdürülebilir kılmak hem de üretim hattının etkinliğini artırmak 
bakımından  çok  önemlidir.  Önceleri  kalite  sadece  kontrol  edilebilir  bir  unsur  olarak  görülür  iken, 
1970'li yıllardan itibaren özellikle Japonya'daki başarılı uygulamalar ile kalitenin yönetilmesi anlayışı 
hakim  olmuştur.  Ayrıca  kurumlarda  kaliteyi  kontrol  etmek  için  bazı  çalışanlar  görevlendirilir  iken 
zaman içerisinde kurum içinde çalışan herkesin kaliteden sorumlu olduğu ortaya atılmış ve yaygın  
kabul  görmüştür.  Böylece  işletmelerde  kalite  kontrol  bölümleri  ortadan  kaldırılarak  Toplam Kalite  
Yönetimi (TKY) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. TK Y kısa sürede tüm dünyada bir dalga gibi yayılmış  
ve  etkin  üretimin  vazgeçilmez  bir  parçası  haline  gelmiştir.  TKY çalışmalarının  bir  diğer  özelliği  ise 
hizmet  üreten  işletmelerde  de  kalitenin  ölçülebileceğini  ve  garanti  edilmesi  için  ilgili  süreçlerin  
uygulanabileceğini  göstermesidir  Toplam  kalite  yönetimi  çalışmaları  bir  organizasyonu  bir  bütün 
olarak kaliteden sorumlu tuttuğundan sadece imalata konu unsurların  kalitesi  değil  aynı  zamanda 
yönetim  unsurlarının  da  kaliteli  gerçekleştirilmesini  sağlamaktadır.  Bu,  kurumun  özellikle  üst  
yönetiminin  çalışmaların merkezinde yer almasını ve destek vermesini gerekli kılmaktadır. Yani TKY, 
kaliteyi  geliştirmenin  odağında  insanı  görerek,  bir  işletmede  yöneticinin  iyi  bir  yönetici,  güvenlik 
görevlisinin iyi bir güvenlik görevlisi, imalatı gerçekleştirenlerin ise iyi bir imalatçı olması gerektiğini 



açık olarak ortaya koymuştur. Bu açıdan bakıldığında; herkesin kendi işinin lideri olması ve  liderlik  
gösterebilecek nitelikler ile donatılması için çalışmaların yapılması zorunlu görülmüştür. Tasarımdan 
nakliyeye  kadar  tüm  işletme  unsurlarının  bir  bütün  halinde  koordinasyonu  sağlanmış  ve  kurum 
içindeki  temel  sorunlar  iç  müşteri  kavramı  ile  çözülmüştür.  Böylece  çalışanların  etkin  olarak 
çalışabilmeleri  için onların beklentileri  ve taleplerini  değerlendiren bir sistem önerilmiş ve  çalışan  
memnuniyeti  kavramı  ortaya  atılmıştır.  Bunun  sürekli  olarak  ölçülmesi  ve  eksikliklerin  giderilmesi 
istenmiştir.  Çalışanlara  direktifler  vermek  yerine  onların  katılımı  ile  birlikte  üretim  ortamları 
oluşturmak esas olmuştur. Çalışanların kendilerini sürekli yenilemeleri, bilgi ve deneyimlerini birbirleri  
ile paylaşabilmeleri için şirket içerisinde eğitim ve takım çalışmaları ile iyileştirmeler gerçekleştirmek; 
kaliteyi garanti etmenin temel gereksinimi olarak görülmüştür. 

Bir  işletmenin  varlığı  pazardaki  şansı  ile  ilişkilendirilerek  özellikle  müşteri  isteklerinin  ve 
gereksinimlerinin, müşteri şikayetleri ve beklentilerinin karşılanması; kaliteyi yönetmenin diğer temel 
unsurlarından biri  olarak görülmüştür.  Müşteri  memnuniyeti  sürekli  ölçülerek gerekli  düzenlemeler 
yapılmış ve yönetim çalışmalarında müşterinin de sözünün olması sağlanarak karşılıklı güven ortamı 
oluşturulmuştur.  Bunların yanı  sıra işlerin sürekli  sorgulanmasını  ve iyileştirilmesini  sağlayan  süreç 
yönetimi gibi yaklaşımların etkin olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Kalite yönetimi çalışmaları artık  
bilgi  yönetimi çalışmaları  ile daha etkin üretim ortamları oluşturularak uygulamaların geliştirilmesi  
yönünde genişlemektedir. 

. Kalite ve Kalite Yönetimi 

Kalite kavramı tarihsel süreç içerisinde anlamı değişen bir  kavram olarak kendisini  göstermektedir.  
Kurumların  kaliteyi  algılama  ve  uygulama  yolculuğu  zaman  içerisinde  değişmiş  ve  buda  kalitenin 
anlamını değiştirmiştir. Önceleri kalite tanımlanırken sadece spesifikasyonlara ulaşmak temel amaç 
olarak  alınırken,  daha  sonraları  tanımın  odağına  amaçlara  ulaşmak  ve  mükemmelliği  yakalamaya 
çalışmak  gibi  daha  geniş  bir  spektrum içerisinde  bir  yaklaşım  oturmuştur.  Evans  ve  Dean  [2003J 
tarafından sunulan bir çalışmada; ABD' den 86 firma yöneticisine "kalite nedir')" sorusu yöneltilmiş ve 
aşağıdaki cevaplar alınmıştır: 

* Mükemmellik 

* Tutarlılık 

* İsrafı elimine etme 

* Teslim hızı 

* Politikalar ve prosedürlere uyma 

* İyi, kullanılabilir bir ürün sağlama 

* İlk defada doğru yapma 

* Müşteriyi memnun etme 

* Toplam müşteri hizmeti ve memnuniyeti. 



Görüldüğü  gibi  kalite  artık  sadece  bir  amacı  gerçekleştirmek  ile  sınırlı  olmaktan  ziyade  kurumun 
tedarikçilerinden müşterilerine kadar her alanda yapacağı işlerde mükemmelliği  yakalaması olarak  
görülmektedir. Benzeri şekilde ANSI* ve Amerikan Kalite Topluluğu (ASQ) kaliteyi "belirtilen ihtiyaçları  
karşılayabilme  yeteneği  ile  ilgili  olarak,  bir  ürünün  veya hizmetin  özellikleri  ve  karakteristiklerinin  
toplamı"  olarak  tanımlamaktadır  [Evans  ve  Dean-Z003].  Müşteri  ihtiyaçlarını  karşılama  şeklindeki 
kalite  anlayışı  genelde kullanıma uygunluk  olarak adlandırılmaktadır.  Rekabetçi  Pazarlarda;  sadece 
müşteri" memnuniyetini sağlamak başarıyı getirmeyeceği bilindiğinden rekabeti sürdürebilmek için; 
organizasyonların genelde müşteri beklentilerini aşmaları beklenmektedir. Bu nedenle de kalitenin en 
güncel  tanımlarından  birisi  de  "müşteri  beklentilerini  yerine  getirmek  veya  aşmak"  şeklinde 
verilmektedir. 

Şimşek (2007) kaliteye yüklenen 4 temel anlam olduğunu belirtmekte ve bunları şu şekilde 
sıralamaktadır: 

1.Kaliteyi bir ürünün veya hizmetin fiyatı ve hedef kitlesi ile ölçmeye çalışan en eski tanım "kalite" ile  
"lüks" ve "pahalı" kelimeleri arasında bir özdeşlik kurmaktadır.  Kalite pahalı  bir şeydir; ona herkes  
ulaşamaz. 

2. İkinci anlam "kalite"yi göreceli bir özellik olarak tanımlamaktadır. Kalite, bir ürün veya hizmete 
önceden belirlenmiş bazı standartlara göre atfedilen bir özelliktir. 

3. Üçüncü  anlam,  kaliteyi  ürün ve  hizmetin  üretim süreçlerine ilişkin  izlenen süreçlerle  ilgili  
olarak  görmesidir.  Yani  bir  ürün  veya  hizmet  üretim  sürecinde  önceden  belirlenmiş 
standartlara göre üretilmişse kalitelidir. 

2. Son olarak toplam kalite felsefesinin yerleştirmeye çalıştığı kalite anlayışı ise: "müşteri odaklı 
bir  kurumsal  kültür  tarafından  benimsenmiş,  müşterilerin  Öznel  değerlendirmelerini  ve 
ürün/hizmete ilişkin  bireysel  algılarını  Ön planda  tutan  bir  kalite  anlayışıdır.  Tanımdan da 
anlaşılabileceği  üzere  toplam  kalite  anlayışının  önemsediği  "müşteri  algılarından  ve  öznel 
değerlendirmelerinden  hareket  eden  bir  kalite  anlayışının"  diğer  üç  kalite  anlayışına  göre 
hayata  geçirilmesi  daha  zordur;  ancak  sonuçları  açısından  kesinlikle  diğer  üç  kalite 
anlayışından daha etkilidir. 

. İmalatta Kalite 

Kalite başlangıçta öncelikli olarak imalat sistemlerinde kendisini göstermiş ve bu alanda gelişmelere 
de devam edilmektedir.  Üretilen ürünlerin veya süreçlerin kalitesinin artırılması  için bir  dizi  kalite  
geliştirme tekniği geliştirilmiştir. Önceleri sadece muayene, ekipman güvenilirliği, hata ölçme, kalite 
kontrolü  ve  istatistiki  süreç  kontrolü  gibi  konulara  odaklanırken  son  zamanlarda  bu  sistemlerle 
beraber süreç yönetimi ve müşteri odaklılık gibi kavramlar öne çıkmıştır. Özellikle ürün / hizmet/süreç  
tasarımı,  insan  kaynakları  yönetimi  ve  tedarikçi  ilişkilerinde kalite  anlayışının  değişimi  ile  etkinliği 
artıracak çalışmalar gerçekleştirmek mümkün olmuştur. 

Kaliteyi iyi anlayabilmek, üretilen ürünleri iyi tanımakla da ilişkilidir. İmal edilen ürünler aşağıdaki gibi  
çeşitli kalite boyutlarına sahiptirler [Ev an s ve Dearı-2D03]: 

1. Performans: Bir ürünün öncelikli işleme karakteristikleridir. 



2. Özellik: Bir ürünün "zilleri veya tekerlekleri" gibi ürünün temel fonksiyonlarına ek özelliklerdir. 

3. Güvenilirlik: Ürünün, istenen fonksiyonlarını belirli koşullar altında ve belirli bir zaman dilimi 
boyunca sürekli olarak yerine getirebilmesi ile ilgilidir. 

4. Uygunluk: Bir ürünün fiziksel ve performans karakteristiklerinin, ürün oluşturulmadan önceki 
standartlarına uygunluğunun derecesidir. 

5. Dayanıklılık: Kullanılamaz hale gelinceye kadar ürünün kullanılabilmesi ile ilgilidir. 

6. Kullanışlılık: Bir ürünün hızlı ve kolayca tamir edilebilme yeteneğidir. 

7. Estetik: Bir ürünün nasıl gözüktüğü, hissedildiği, lezzeti, kokusu vb özellikleridir. 

8. Algılanan kalite: imaj, reklam ve marka adından elde edilen sonuçların objektif 

olarak değerlendirilmesidir. 

Etkin bir kalite sistemi eğer üretilen ürünün performansında istenileni sağlayamaz ise kaliteden 
bahsedilemez. Aynı şey ürünün güvenirliliği, dayanıklılığı, kullanışlılığı, uygunluğu vb gibi diğer 
unsurlar içinde geçerlidir. 

. Hizmette Kalite 

Organizasyonlarda ürün kalitesini gerçekleştirmek kadar üretilen hizmetlerin kalitesini sağlamak da 
önemlidir. Hizmet üretilmesi ürün üretilmesinden farklı şekillerde olabilmektedir. Bu farklılıklar kaliteyi  
yönetmek açısından farklı yaklaşımları gerektirse de bilinen kalite yönetim sistemleri hizmet üreten 
firmalarda  da  önemli  başarıların  ortaya  çıkmasına  neden  olmuştur.  Bugün  birçok  hizmet 
organizasyonu iyi  geliştirilmiş  bir  kalite  güvence sistemine sahiptir.  Ürün kalitesine benzer  şekilde 
Evam; ve Dean [2003J hizmet kalitesinin boyutlarını şu soruların cevaplarında aramaktadırlar: 

1. Zaman: Müşterinin bekleme süresi ne kadar olmalıdır? 

2.Zamanlılık: Hizmet söz verildiği sürede yapılabilecek midir? 

3.Tamamlılık: Siparişteki tüm kalemler dahil edilmiş midir?

4.Nezaket: Müşteriler çalışanlardan memnu mudur? 

5. Tutarlılık: Hizmetler her müşteri için aynı biçimde mi ve aynı müşteri için 

zamanında teslim sürekli olarak sağlanmaktamıdır? 

6. Elde edilebilirlik ve  uygunluk: Hizmeti elde etmek kolay mıdır? 

7. Doğruluk (hatasızlık): Hizmet ilk defada doğru yapılıyor mu? 

8. Heveslilik: Hizmet personeli hızlı hareket edebiliyor mu ve beklenmeyen problemleri 
çözebiliyor mu? 

Toplam kalite yönetimi yukarıdaki unsurlarda arzu edilen niteliklere ulaşabilmek için kalitenin 
yönetilmesini gerçekleştirmek için yaklaşımlar sunmaktadır. 



Toplam Kalite Yönetiminin Gelişmesi 

Şimşek ve Nursoy'a [2002] göre "toplam kalite yönetimi"nin gelişmesi dört; ana başlıkta özetlenebilir: 

1. Muayene 

2. Kalite Kontrol 

3. Kalite Güvence 

4. Toplam Kalite Yönetimi. 

Şekil-B. i , toplam kalite yönetiminin gelişmesindeki bu dört aşamay ı tipik karakteristikleri ile 
belirtilmekte göstermektedir. Görüldüğü gibi aşamalar birbirini takip etmekte ve bir sonraki aşama bir 
önceki aşamayı da içine almaktadır. 

L Toplam Kalite Yönetimi / 

L Kalite Güvenliği / 

L Kalite 
Koııtroy 
Muayene 
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Planlal11(1 ve koordinasyon Üst yönetimin soruınlulug-u Toplam katılım 

Sürekli gelişlJ1e 

Müşteri odaklı 01111<1 Performans (j)ç-ümO 

Toplam Kalite Yönetimi 

U 

Kalile sistemlerinin gC/iş[irjlnıesi Kalite planlaması. el kitapları Kalite maliyetleri 

Üretim dışı unsurlanın dikkate alınması 

Kusur ana/izleri istatistiksel süreç kontroıü 

Kalile Güvenliği 

Ka/ile Kontro/ 

Kalite el kitabınııı geliştirilmesi Ürün performans verileri 

Kendi kendine muayene 



ÜrUn lJ1uayenesi 

Kalite planlaması 

Temel istaıistiğin kullanıllJı 

Tamir 

Sınıflandırnıa den .. -'celeri Düzeltıne faaliyetleri 

Hala kaYInıklannm bl'lirlcnrnesi 

Muayene 

Şekil-8.1. Toplam kalite yönetiminin gelişmesindeki dört aşama 

Muayene; bir  ürün/hizmetin  özelliklerinin  incelenmesi,  ölçülmesi,  denenmesi,  uygunluğunun 
belirlenmesi  için  gerekli  testlerin  yapılma"  ve  ürün/hizmetten  istenen  özelliklerle  karşılaştırılması 
olarak tanımlanmaktadır. Burada esas olan; yapılan işlerin kontrol edilerek, doğru yapılanlar ile hatalı 
olanların birbirinden ayrılmasıdır.

Muayenenin tipik karakteristikleri ise şöyle listelenmektedir: 

* Tamir 

* Sınıflandırma, derecelendirme 

* Düzeltme faaliyetleri 

* Hata kaynaklarının belirlenmesi. 

Benzeri şekilde kalite kontrolü, kaliteli ürün/hizmet üretmek ıçın gereksinim duyulanları sağlayabilmek 
ıçın kullanılanan faaliyetler ve operasyonel teknıkler olarak tanımlanabilir:  Kalite kontrol sadece nihai  
üründeki  sorunları  belirlemekte ve  bu durumda rekabetin  gerektirdiği  kalite  gerekliliklerini  verine 
getirememektedir.

Kalite kontrolün karakteristikleri de aşağıdaki gibi listelenmektedir: 

* Kalite el kitabının geliştirilmesi 

* Ürün performans verileri 

* Kendi kendine muayene 

* Ürün muayenesi 

* Kalite planlaması 

* Temel istatistiğin kullanımı 



Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi kavramları da sorunu/hatayı meydana gelmeden önlemeye 
dayanan,  ürün/hlzmet/süreç/  tasarımları  üzerine  yoğunlaşan  ve  kalitenin  tüm  imalat/hizmet 
aşamalarında planlanması gerektiğini belirten kavramlardır.  Topal'  a [2000] göre üründeki üstün lük 
niteliğini oluşturan kontrol edilebilir, tüm faktörlerin, üretimden tüketici eline geçene kadarki süreçte 
korunmasını sağlamayı esas alan planlı ve sistematik faaliyetler,  kalite güvence tanımını karşılamakta 
ve toplam kalite olarak ifade edilmekle beraber  toplam kalite ürün/hizmet güvenliği  ile  bir bütün 
olarak görülmektedir. 

Şimşek ve Nursoy  [2 o 02 J kalite güvencenin karakteristiklerini  aşağıda vermiştir: 

* Kalite sistemlerinin geliştirilmesi 

* Kalite planlaması, el kitapları 

* Kalite maliyetleri 

* Üretim dışı unsurların dikkate alınması 

* Kusur analizleri 

* İstatistiksel süreç kontrol. 

Toplam kalite yönetiminin temel karakteristikleri de şu şekilde sıralanmıştır: 

* Planlama ve koordinasyon 

* Üst yönetimin sorumluluğu 

* Toplam katılım 

* Sürekli gelişme 

* Müşteri odaklı olma 

* Performans Ölçümü. 

Yukarıdaki tanımlardan pek farkı olmamakla birlikte Evans ve Dean [2003] toplam kaliteyi şu şekilde 
tanımlamaktadır: "Gerçekleşen maliyetleri sürekli düşürmeyi müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı 
amaçlayan insan odaklı  bir yönetim sistemidir". Burada özellikle maliyetlerin düşürülmesine dikkat 
çekilmesi  önemlidir.  Yani  aynı  olanaklarla  daha  az  maliyetli  fakat  daha  kaliteli  hizmet/ürün 
üretilmesinin hedeflenmesi toplam kalitenin esası olarak görülmektedir.

 

Toplam Kalite Yönetimi 

Literatürde  toplam  kalite  yönetimi  için  yapılmış  ve  temelinde  aynı  olan  çeşitli  tanımlar  bulmak 
mümkündür. Toplam kalite yönetimi sürekli iyileştirme aracılığı ile müşteri memnuniyeti sağlayan ve 
organizasyonel  kültür geliştiren bir yönetim felsefesidir. [Abrunhosa  ve  Sa. - 2 o o 8]  Toplam kalite  
yönetimi müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayarak ürün ve hizmetin üretilebilmesi  
için  örgüt  içerisinde  ve  ilgili  iş  süreçlerindeki  herkesin  karşılıklı  işbirliğine  dayanır.  Bu  anlayıştan 



hareketle,  müşteri  memnuniyetini  gerçekleştirebilmek için,  şirket  içindeki  pazarlama,  mühendislik,  
satınalma,  üretim,  kontrol,  satış  ve  servis  faaliyetlerinin  organize  edilerek kalitenin  oluşturulması,  
geliştirilmesi, takibi ve sürekliliğinin sağlanması organizasyonun bütün üyeleri için önemlidir.

Toplam kalite yönelimi müşterilerinin, personelinin, finansal paydaşların ve genel anlamda toplumun 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için bir organizasyonda gerçekleştirilen tüm davranış ve tutumlar  
olarak da görülmektedir [Gearedts ve ark._ 2001]. Bu tanım, toplam kalite yöneliminin bir model veya 
bir metot olmasından ziyade bir felsefe olarak düşünülmesi gerektiğini özetlemektedir. Toplam kalite 
yönetimi ile  ilgili,  yaygın olarak kabul edilen ise bu anlayışın aşağıda listelenen üç temel prensibe  
dayanmasıdır: 

• Müşteri odaklılık 

• Sürekli iyileştirme 

• Bütünsel yaklaşım. 

Toplam kalite yönetimini sağlamanın temel yöntemi: kalite yönetim sistemini kurmaktır. TKY ile; 

• Organizasyon da yeterlilik 

• Uygun tasarım 

• Yöntemlerde uygunluk 

• Ekipman yeterliliği 

• Nitelikli personel seçimi 

• Depolama ve dağıtım koşullarının optimizasyonu 

gibi konularda üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmak için düzenlemeler yapılması 
beklenmektedir [Topal -2000].

Toplam  kalite  yönetimi  aynı  zamanda  yeni  kurallar,  yöntemler  ve  yaşam  biçimleri  öğrenmeyi 
hedeflemektedir.  Üretim  Ye  hizmet  sistemlerinde  sürekli  iyileştirme  yolu  ile  bir  öğrenme  Süreci 
oluşturulmaktadır.  Bu  yolla  sürekli  güncellenebilen  ve  günün  koşulları  ile  uyumlu  operasyonel 
prosedürler oluşturulabilir ve ürün/hizmetlerdeki kalite etkinliği takip edilebilir [chung ve diğ.-2008].

Toplam Kalite Yönetiminin Amaçlan 

Toplam kalite yönetiminin temel amacı, tek seferde eksiksiz ve hatasız sonuç ile üretimin 
gerçekleşebilmesidir. Bunun sağlanabilmesi için ilgili süreçlerin sürek1 i gözden geçirilmesi, 
standartların belirlenmesi,  müşteri beklentilerinin bilinmesi vb önlemlerin alınması 
hedeflenmektedir; genel olarak şunlar amaçlanmaktadır: 

* İlk defada doğru yapmak 



* Israfı önlemek 

* Kaliteyi, verimliliği arttırmak 

* Maliyetleri azaltmak 

* Sıfır hataya ulaşmak 

* Müşteri memnuniyetini sağlamak 

* Çalışanların işbirliğini ve katılımını arttırmak 

* Sürekli iyileştirme sağlamak. 

Toplam Kalite Yönetiminin Kuruluşlara Sağlayacağı Yarar/ar 

Şimşek ve Nursoy' a [2002] göre toplam kalite yönetiminin kuruluşlara sağlayacağı 

yararlardan bazıları şunlardır: 

* Tüm düzeylerde, hedeflere göre çalışımı anlayışının gelişmesi 

* Rekabet edebilirlik düzeyinde artış 

* Karlılık düzeyinde artış 

* Pazar payında artış 

* Yeni pazarlara ve müşterilere ulaşabilme becerisinde gelişme 

* Müşteri odaklı tasarım yapılması 

* Ekip çalışması ve işbirliğinde gelişme 

* Yatırımların geri dönüşlerinin hızlanması 

* Müşteri şikayetlerinde azalma 

* Müşteri bağlılığında artış 

* Tedarikçilerle olan iliskilerin iyileşmesi 

* Tedarikcilerden temin edilen ürün/hizmet kalitesinde iyileşme 

* Tüm süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi

* İşgören motivasyonunun artırılması 

-Anahtar hedefler üzerine odaklanmanın sağlanması

- İşgücü verimliliğinde artış 

Maliyetlerde azalma 



* İşgören katılımcılığının güçlendirilmesi 

* Teslimat zamanlarına uygunluk 

* Tasarım sürelerinin kısaltılması

* Ortam koşullarının iyileştirilmesi

* Ortak dil ve güçlü bir şekilde müşteri odaklı olunması ile iletişimin geliştirilmesi

* İşgücü devrinin azaltılması

* Hammadde ve malzeme, yarı ürün ve bitmiş ürün stoklarının azaltılması

* Kapasite kullanımının artırılması

* Tezgah verimliliğinde artış

* Garanti nedeni ile yapılan değişme ve onarım ödemelerinde azalma 

* Üretim faaliyetlerinde azalma

* Üretim hazırlık sürelerinin azaltılması

* Bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması

* Üretim sırasında oluşan fire, hurda, yeniden işleme ve onarım işlerinde azalma. 

Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ilkeleri 

Değişik  yazarlar  toplam kalite  yönetiminin  temel  ilkelerini  farklı  gruplara  ayırmaktadırlar.  Örneğin 
Şimşek' e [2 o o 7] göre toplam kalite yönetimi anlayışının temelinde sekiz ana bileşen vardır: Ürün 
veya  hizmetin  tasarımı,  ürün  süreçlerinin  tasarımı,  tedarik,  kıyaslama,  karar  verme  araçları,  
çalışanların karara katılımı, sürekli iyileştirme ve her şeyin merkezinde müşteri memnuniyeti. Bunlar 
Şekil-8.5 de gösterilmektedir. 

Toplam  kalite  felsefesinde  "müşteri  odaklılık  ve  müşteri  memnuniyeti"  ürün  ve  hizmet  üretilip 
müşteriye sunulduktan sonra başlayan bir süreç değildir.  Müşteri ihtiyaçları ve beklentileri  tasarım 
sürecinin  en  başından  başlamakta,  bir  ürün  veya  hizmetin  yaşam süresinin  sonuna  kadar  devam 
etmektedir. 



Liderlik, Takım çalışması ve Sürekli İyileştirme 

Toplam kalite yönetimini diğer yönetim anlayışlarından ayıran en temel farklılıklardan birisi de kurum  
içerisinde  herkesin  kendi  işinde lider  olması  gerektiğini  savunarak takım çalışmaları  ile  sorunların 
üstesinden gelinebileceğinin  öne sürülmesidir.  İşin sahipleri  ile  onları  yönetenlerin birlikte  fikirleri 
değerlendirerek  karar  vermelerinin  sorunlara  başarılı  çözümler  ürettiği  artık  bilinen  bir  gerçektir.  
Liderlik konusunda çok şey yazılmış ve çizilmiştir. Bu kapsamda; özellikle  Drucker  [1992) tarafından 
tanımlanan  iyi lider Ve kötü lider farklılıkları,  Koryürek  [1997] tarafından sunulan liderlik nitelikleri, 
Keçecioğlu  [1998]  'nun  açıkladığı  liderlik  türleri  ve  özellikle  liderlik  ızgarası  adını  verdiği  liderlik  
değerlendirme sistemleri gibi konuların incelenmesi önerilmektedir. Toplam kalite yönetimi içerisinde 
liderlik anlayışı ile klasik liderlik anlayışından ayrılmaktadır. Bu kapsamda Öztemel [2001] liderliği "Bir  
organizasyonun  amaçlarına  ulaşabilmesi  için;  insanların  bilerek.  isteyerek.  gönüllü  olarak  gerekli  
özveriyi ve desteği üretecek şekilde yönlendirilmeleri"  şeklinde tanımlayarak klasik ve toplam kalite 
yönetimi liderliğini Tablo-8.2 deki gibi karşılaştırmaktadır.

Tablo-8.2. Geleneksel ve toplam kalite yönetiminde liderlik anlayışı 

Geleneksel liderlik             Çağdaş liderlik (Toplam kalite anlayışı)   

Planlama yapma Misyon ve Vizyon belirleme 

Sorumlulukları dağıtma Vizyonu aşılama 

Kontrol etme ve sorun çözme Güdüleme ve harekete geçirme 

Kurallar ve dengeler oluşturma Değişim ve yenilikler yaratma 

Güç hatırlatılması Diğerlerini öz güdüleme 

itaat/boyun eğiciler yaratma İsteklilik yaratma 

Yükümlülükler üzerinde anlaşma Ekstra çabaları cesaretlendirme 



Akılcılık ve liderlerin tarafsızlığı Sezgisellik ve diğerleri ile ilgilenme 

Edilgen çevresel yaklaşım Etkin çevresel yaklaşım 

Reaktif Proaktif 

Benzeri şekilde takım çalışması da toplam kalite yönetiminin başarısında önemli unsurlardan birisidir. 
Toplam kalite yönetimi anlayışında takım çalışması ile insanların sadece bir araya gelmeleri 
kastedilmemektedir. Bir araya gelen insanların bir takım olabilmesi için öncelikle kolektif bir amacının 
olması ve bütün bireylerin aynı amacı paylaşmaları gerekir. Ortak amaca ulaşılıp ulaşılmadığının 
denetlenebilmesi için de ortak performans ölçütleri belirlenmiş olmalıdır. Takım bireyleri bu 
performans ölçütlerini eniyileme konusunda kendilerini sorumlu görmelidirler. Bu amaçla birbirlerinin 
bilgi ve becerileri ile diğerlerini destekleyerek birlikte çalışabilme ruhuna kavuşmuş olmalıdırlar. TKY 
uygulamalarında takım çalışmaları genel olarak aşağıdaki konular dikkate alarak gerçekleştirilir. 

1. Takımın uygun bireylerden seçilmesi ve oluşturulması [Henr y-1998]

2.  Takım liderinin belirlenmesi [Eales ve White-1998] 

3. Görev ve sorumlulukların paylaşılması 

4. Çözülecek sorunun irdelenmesi 

5. Takımın görev hedeflerinin Ve eylem planlarının oluşturulması 

6. Eylem planlarının uygulanması 

a. Mevcut durumun analiz edilmesi 

b. Problem çözme yöntemleri ile alternatif çözümlerin oluşturulması 

c. En uygun olan çözümün seçilmesi 

d. Çözüm önerisinin uygulanması ve izlenmesi 

e. Çözümün tüm çalışanlar ile paylaşılması 

f Uygun olan çözümün kurumsal standarda dönüştürülmesi 

7. Takımın ödüIlendirilmesi ve dağıtılması. 

Takımların etkin olarak çalışması aynı zamanda etkin bir zaman yönetimini de zorunlu kılmaktadır. 

Eğitim 

Toplam kalite yönetimi; bilgiyi kolayca elde edebilen, toplam kalite felsefesini benimseyen, müşteri 
isteklerine duyarlı ve sürekli öğrenen insan gücü yapısını gerektirdiğinden; bu anlayışın başarılı 
olabilmesi için kurumun tamamında eğitim çalışmalarına önem verilmeli ve bunların sürekliliği 
sağlanmalıdır. Bunun ise ancak eğitim ile gerçekleştirilebileceği açıktır. TKY' nin başarılı olması 
isteniyorsa, toplam kalite esaslı eğitimlerin kurumun üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılması da ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. 



Diğer tüm alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerde geçerli olduğu gibi, toplam kalite yönetimi 
çerçevesinde düzenlenecek olan bir eğitim programının da etkili olabilmesi için aşağıdakilerin göz ardı 
edilmemesi önerilmektedir [Akı n ve  a rk. -1998] : 

* Üst kademe yönetiminin eğitime inanması, desteklemesi ve eğitimin işletme kültürünün bir 
parçasını oluşturması. 

* Eğitimin, işletme stratejisi ve amaçlarına uygun ve en alt kademede alınan sonuçlarla 
bağlantılı olması. 

* Eğitimin sistematik ve geniş şekilde ele alınması ve her düzeyde sürekli olarak yapılması. 

* Yönetimin eğitim için bütün kaynaklarını seferber etmesi, yeterli zaman ve bütçenin ayrılması. 

* Eğitimin geçici bir model değil, kalıcı bir yaşam biçimine dönüştürülmesi. 

* Eğitimin asla bir masraf değil, yatırım olarak kabul edilmesi. 

Bu  kapsamda  kurum  içerisinde  eğitim  yönetim  sisteminin  geliştirilmesi,  eğitim  ihtiyaçlarının 
sistematik  bir  şekilde  belirlenmesi,  eğitim  ortamı  ve  eğitmenlerin  belirlenmesi  ve  eğitimlerin 
etkinliklerinin ölçülerek gerekli iyileştirmeleri sağlanması ve bunun da sürekli iyileştirme çalışmaları  
kapsamında tutulması gerekmektedir. Öztemel  [2 001ı] böyle bir eğitim yönetim sistemini ayrıntılı bir 
şekilde tanımlamıştır. 

Katılım 

TK Y programının başarıya ulaşmasında, tüm çalışanların bu felsefeye inanmaları, öneriler geliştirerek  
kararlara  katılmaları  ve  sürekli  iyileştirme çabası  içinde olmaları  büyük önem taşımaktadır.  Çünkü 
kalite  yönetimi,  insanlara  dayanan bir  sistem kurmayı  gerektirmektedir,  Yönetim sistemi  ne kadar 
mükemmel  olursa  olsun,  sistemi  yürütecek  olan  insanlar  bu  sisteme  inanmadıkça,  katılmadıkça, 
gerekli  eğitimleri  almadıkça;  sistem  başarısız  olacaktır.  Kaliteyi  elde  etmek;  ürün/hizmet/sürecin 
tasarımından  müşteriye  sunulmasına  kadar  tüm  çalışanların  sorumluluğuna  ve  işbirliğine  ihtiyaç 
duyduğundan  kurum  içindeki  herkesin  kaliteyi  anlaması,  ona  sahip  çıkılması  ve  katılması 
gerekmektedir. Kurum içinde ekip ruhunun yaratılması ile istenen kalite düzeyine ulaşmak daha kolay 
olacaktır. 

Yapılan araştırmalarda: başarısızlıkla sonuçlanan TK Y uygulamalarındaki başarısızlık nedenlerinin, pek 
çok durumda birimler arası  iletişim eksikliği,  kalite geliştirme ekip çalışmalarının aksaması  ve tüm 
çalışanların aynı şevk içerisinde çalışmaması

Sürekli İyileştirme ve Sürekli İyileştirme Teknikleri 

Toplam kalite ve süreç yönetimi unsurlarından biri de sürekli iyileştirme ve sıfır hatayı yakalamaktır.  
Günümüzde  kurumların  rekabet  üstünlüğü  sağlayabilmek  ve  belirlediği  hedeflerine  ulaşmak  için 
uyguladıkları tüm süreçlerde sürekli iyileştirme yapmaları kaçınılmazdır. Sürekli iyileştirme adından da 
anlaşıldığı üzere, durmadan devam eden bir gelişme sürecidir. Belirlenen hedeflere ulaştıktan sonra 
daha iyiye ulaşmak için yeni hedefler oluşturmak ve bunu sürekli kılmak esas alınmaktadır. Sürekli  
iyileştirme aynı zamanda kaynaklarda ve uygulamalarda "Kaizen" olarak da bilinmektedir. 

Sürekli iyileştirme konusunda iki yaklaşımdan bahsetmek mümkündür [Bo1at2000] : 



1. Kademeli ilerleme yaklaşımı (Kaizen) 

2. Tek büyük adımla ilerleme yaklaşımı (Yenilik). 

Bu  iki  kavramın  birbirine  karıştırılmaması  gerekir.  Kaizen  sürekli  gelişme  ve 
iyileştirme  faaliyetleri  ile  küçük  işleri  daha  iyi  yapmak,  standartları  sürekli 

geliştirmek ve geliştirilen standardı her defasında aşmak demektir. Yenilik ise yeni 
teknolojilerin  satın alınması,  devreye sokulması,  yeni  yatırımların yapılması  ve bu şekilde ürün ve 
hizmet kalitesinin artırılmasıdır. Kaizen sürekli bir süreç olarak devam ederken yenilik ise bir defalık  
olmaktadır. Efil [1996], Kaizen'in yedi temel ilkesini şu şekilde özetlemektedir: 

1. Problemi kabul edin 

2. Çok para getirmeyen projeleri seçin 

3. Önce "bizim" problemimize bakın, "onlarınkine" değil 

4. Tek ölçünün ekonomik çıkar olmadığını kabul edin 

5. Önceliği saptayın 

6. Planla, yap, kontrol et, harekete geç çevrimini izleyin 

7. Doğru çözüm araçlarını kullanın. 
1.2.

Iyileştirilecek Alanlarııı Tespiti-Kritik Başarı Faktörleri Kurumların süreçleri incelendiğinde 
iyileştirilecek ve çözülecek birçok problem olduğu gözlemlenebilir. Ürün/hizmet üreten kurumlarda 

iyileştirmeler yapılırken müşterilerin istekleri dikkate alınmalı ve iyileştirmeye bu istekler 
doğrultusunda başlanmalıdır. Çünkü genelde kıt olan kaynakları en uygun şekilde kullanmak ve 
sorunları çözmek gerekir. Iyileştirilecek süreçler belirlenirken iş (EFQM-Europcaıı Foundation of  
Quality Managenıentı ve performans mükemmelliği (Ma/colııı Balgridge Modeli) modellerinden 
faydalanılabilir. Bu modellerde değişik kriterler bulunmakta ve her kriter için farklı sorular sorularak 
kurumun iyileştirilecek alanları belirlenmekte ve iyileştirme çalışmalarına bu alanlardan 
başlanmaktadır. 

İyileştirilecek alanların belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken nokta iyileştirilecek alanların 
önceliklendirilmesi ve iyileştirmeleri yapacak ekibin belirlenmesidir. Önceliklendirrne konusunda Kritik 

Kaizen'de temel amaç, yapılan işlerde sıfır hata ile çalışmaktır. Bu da sistem içinde önleyici  
tedbirler almak problemlerin ortaya çıkmalarını engeııemek ve süreçlerin kalitesinde sürekli 
iyileştirmek anlamına gelmektedir .. 

TKY'de  sürekli  iyileştirme  ile  süreçler  başta  olmak  üzere  organizasyondaki  her  şeyin 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu açıdan bakıldığında TKY, oto-kontrol Ve önleyici kontrol 
yaklaşımları  ile  sürekli  olarak  bir  önceki  durumdan  daha  iyi  olmanın  yollarını  bulmayı 
önermektedir. 

Sürekli  iyileştirmeyi  gerçekleştirebilmek  içinde  sistematik  yaklaşımlar  önerilmekte_  dir. 
Bunların en yaygın  olanı  PUKO (Planla,  Uygula,  Kontrol  Et ve  Önlem al)  yaklaşımıdır.  
Şekil-8.1 i bu yaklaşımı göstermektedir. 
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Süreçlerde  sürekli  iyileştirmenin  gerçekleştirilmesinde  en  önemli  unsur,  toplam  kalite 
yönetiminin temeııerinden olan insanın eğitilmesidir.  Japon kalite  uzmanı  lshikawa  [1995], 

"Kalite kontrol eğitimle başlar, eğitimle biter" demiştir. 

Şekil-S.11. Deming döngüsü [Dahlgaard VE' ark. -1 9 9S ] 
Kontrol 
et (K) 

Uygnl
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Başarı Faktörlerinden (KBF) faydalanılabilir [CJZ temeJ -z CJ()l J. KBF işletme için kritik nitelikte olan ve 
sorunsuz olarak yönetilmesi gereken unsurları kapsamaktadır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir: 

* Çalışan memnuniyeti 

* Müşteri memnuniyeti 

* Hizmetten/üretimden etkilenen kişi sayısı 

* Kurumlara ve yöneticilerine yeni çözümler sunma 

* Hizmetin maliyeti 

* Teknolojiye, internete ve uzaktan eğitime yatırım yapma 

* Müşteri ihtiyaçlarına yönelme ve onları memnun etme 

* Beraber çalışılan kurumlardan iyi referans alabilme 

* Rekabet avantajı. 

Örneğin bir eğitim kurumu için kritik başarı faktörleri aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

* Eğitim ve öğretimin kalitesi 

* Akademik başarı 

* Öğrenci odaklılık 

* Çalışanların gelişimi ve katılımı 

* Paydaşlar ile işbirliği 

* Yenilikçilik ve yaratıcılık 

* Yeni teknolojilerin kullanımı 

* Üretilen bilginin kullanılmasının ve yaygınlaşmasının sağlanması 

Bu kriterler dikkate alınarak önceliklendirme puanları ve iyileştirilmesi gereken süreçler tespit edilir. 

ÜRETİM PLANLAMA

Üretim Planlama  (ÜP),  müşteriden gelen siparişlere veya talep tahminlerine göre hazırlanan satış  
programını gerçekleştirmek üzere gelecekteki periyotlarda yapılacak olan ürün miktarlarını tanımlayan 
bir planın oluşturulması. bu planın uygulanması için kaynakların belirlenmesi, düzenlenmesi ve imalatı  
başlatmak için gerekli olan siparişlerin çıkartılması ile ilgilenen bir işlevdir. 

Üretim Kontrol  ise hazırlanan üretim planının uygulanmasını sağlamak için yapılan tüm faaliyetleri  
kapsar. Bu tanıma göre örneğin, atölyede yapılan parça imalatı için günlük iş planlarının hazırlanması 
ve çizelgelenmesi bir planlama mıdır? Yoksa kontrolmudur? Atölyeyi tek başına bir sistem olarak ele  



alırsak bu bir planlamadır. Oysa atölyenin tüm sistem içindeki işlevine bakacak olursak bu  
faaliyetler  kontrol  kapsamına  girer.  çünkü  montaj  programının  (veya  ana  üretim 
programının)  aksamaması,  burada  yapılan  işlerin,  zamanlanmasına  ve  aksamamasına 

bağlıdır. Bu nedenle atölyeye gönderilen işlerin çizelgelenmesi hem bir planlamadır hem de maksadı 
bakımından kontrol özelliği taşımaktadır. 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, Üretim Planlama ve Kontrol (ÜPK) faaliyetlerinde, planlamayı ve 
kontrolü birbirinden ayırmak hemen hemen olanaksızdır. Ancak mutlaka bir ayırım yapmak istenirse,  
planlamanın  üretim  öncesi,  kontrolün  ise  üretim  sırasında  veya  sonrasında  yapılan  faaliyetleri 
kapsadığı söylenebilir. 

ÜPK ayrıntı ve hassasiyeti giderek artan hiyerarşik bir süreç oluşturur. Bu süreç her aşamada, mevcut 
kapasitenin yeterli olup olmadığını sorgulayan geri besleme çevrimleriyle kontrol edilerek ilerler. Yani 
ÜP, kendi kendini kontrol eden bir sistem, tik içinde yapılmalıdır. Dolayısıyla, üretim kontrol "üretim 
planlarının uygulanabilirliğini ve uygulanmasını sağlayan faaliyetler" olarak ta tanımlanabilir. 

Üretim planlama ve kontrol işlevinin diğer işlevlerle olan ilişkisi Şekil-ll.1 ile özetlenebilir: 

3.

Üst Yönetim 

Mühendislik 

Amaç ve Politikalar 

Teknolojik Bilgiler 

Talep Tahmini 

Üretim Planlama ve Kontrol 

Em i r'---, 

Kapa ite 

tok Bilgileri 

Envanter Yönetimi Yön 

imalat 

Satın Alma 

Şekil-11.1. ÜPK ve diğer iş/evler/e olan ilişkisi 



Buna göre ÜPK' nın beş ana bilgiye ihtiyacı vardır: 

(I) Gelen siparişler veya satış tahminleri: Ne, ne zaman, ne kadar talep ediliyor? (2) Yapılacak Ürünlere 
ait teknolojik bilgiler: Hangi parçalar ve hangi malzeme- 

den ne kadar gerekli. 

(3) Mevcut kapasite bilgileri: Makine kapasiteleri, çalışma günleri, işçi sayısı vb. (4) Envanter bilgileri: 
Stoklarda ne kadar malzeme var. 

(5) Üretim politikaları ve amaçlar: Talep ve kapasite farklılıklarında nasıl bir yol izlenecek vb. 

Bu bilgilere göre hazırlanan üretim planı ise üç ana çıktı oluşturur. Biri gerekli malzeme ve parçaların 
satın alınması için verilen siparişler, ikincisi imalatın yapılması için atölyelere gönderilen iş emirleri, 
Üçüncüsü de planlama döneminin envanter projeksiyonudur. 

Üretim Planlama ve Kontrol Faaliyetleri 

Üretim planlama ve kontrol aşağıda listelendiği gibi dört ana faaliyete ayrılabilir: (1) Talep Tahminleri 

(2) Üretim planlanması 

(3) Malzeme planlaması ve kontrol 

(4) İşlemlerin çizelgelenmesi, işin başlatılması ve gelişmelerin izlenmesİ. 

Bu süreç boyunca yerine getirilmesi gereken planlama faaliyetleri toplu değerlerden başlayarak, 
giderek daha ayrıntılı planlar oluşturan hiyerarşik bir yapıya sahiptir. En üst düzey planlama, i yıldan 
daha uzun zaman dilimlerini kapsayan uzun dönemli planlamadır. En alt düzey ise imalatın yapıldığı 
atölyeler için hazırlanan, saatlik hatta dakikalık zaman dilimlerine kadar inen, ayrıntılı kısa dönemli 
planlamadır. Bu ikisinin arasında kalan ve aylık dönemleri kapsayan planlamalar da orta dönemli 
planlamalardır. 

Talep Tahminleri 

Talep tahminlerinin ana girdisi, geçmişteki satışların düzeyini gösteren istatistiksel bilgiler ile 
pazarlamanın hazırladığı reklam • promosyon programları ve ekonomik 

faktörlerdir; bkz. Şekil-l 1.2. "\ 

Pazarlama Programı 

Satışlar 



Ekonomik çevre 

Talep Tahmini 

Planlamaya 

1-----. Araştırmaya 

Ürünlerin gelecekteki bir dönem için beklenen satış değerlerinin, periyot değerleri 

Şekil-11.2. Talep tahminlerinin üretim planlamadaki konumu 

Talep tahmininin ana çıktısı ise planlamada girdi olarak kullanılacak olan beklenen satış değerleridir. 
Bununla birlikte, yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, satış trendlerinde azalma gibi 
olumsuz bazı değişimler gözleniyorsa bu bilgilerin, nedenlerin araştırılması ve önlemlerin alınması 
amacıyla ilgili birime gönderilmesi de gereklidir

Üretim Planlaması 

Üretim  planlamanın  temel  amacı,  kaynakları  en  etkin  bir  şekilde  kullanarak,  gelecekteki  satış 
hedeflerini gerçekleştirmek ve bu amaçla planlama döneminin periyotları boyunca, hangi üründen ne  
kadar imal edileceğini belirlemektir. 

Talep tahminleri ve mevcut kapasite firmanın planlama periyotları boyunca çalışacağı aktivite düzeyini  
belirlemek için  gerekli  olan temel  girdilerdir.  Diğer  önemli  girdi,  imalatı  yapılacak olan ürün veya  
ürünlere  ait,  malzeme  listeleri,  imalat  işlemlerinin  sırası,  kullanılacak  olan  kaynaklar,  standart 
zamanlar,  hazırlık  zamanları  vb  bilgilerden  oluşan  teknik  bilgilerdir.  Şekil-II.3  üretim  planlama 
işlevlerini göstermektedir. 

Ayrıca, bütçelemeye ilişkin finansal kısıtların ve acil siparişler, grevler, kaynakların bulunamazlığı gibi  
dışsal olayların da planlara etkisi söz konusudur. Aşağıda açıklandığı gibi Üretim planlaması planlama 
zamanına göre değişik şekillerde gerçekleştirilir. 



a) 

Uzun Dönemli Toplu Plan 

b) 

Orta Dönemli Toplu Plan 

(2) 

c) 

Ana Üretim Programı 

ÜRETiM PLANLAMA 

a) Uzun Dönemli Planlama 

Genel olarak uzun dönemli bir üretim planı bir yıldan daha uzun bir süre için hazırlanır. Örneğin I,5  
yıllık uzun dönemli bir üretim planı Tablo-II.I de gösterildiği gibi ilk altı periyodu aylık, izleyen kısmı ise  
3 er aylık periyotların toplu talep değerlerine göre hazırlanabilir [Fogarty ve ark.-199J]. 

b) Orta Dönemli Planlama 

Tablo-11.1 deki planın ilk altı ayı mevcut kapasite ile gerçekleştirilmesi düşünülen orta dönemli toplu  
üretim hedefleri olarak tanımlanabilir.  Bu aşamada yapılması gereken, biraz daha ayrıntıya girerek, 
her bir modelin imalat aşamaları boyunca, geçirdiği işlemlere ait iş merkezlerinin, aylık kapasitelerine 
göre, planlanan üretim miktarlarının karşılanıp karşılanamayacağına bakmaktır. 

Eğer karşılanıyorsa Tablo-1 1.1 de koyu çizilmiş kutu içindeki değerler, orta vadeli (6 aylık) toplu üretim  
planı", oluşturacaktır. Eğer kapasite yeterli değil  ise ve satış planının gerçeklenmesi isteniyorsa, bu 
takdirde  yatırım gerektirmeyen fazla  mesai,  fason  imalat,  yeni  işçi  alımı  gibi  Çözümler  aranır.  Bu 
çalışmaya toplu kapasite planlaması veya toplu üretim planlaması adı verilir. 

Sonuçta, uygulanabilir bir toplu plan hazırlanmış olur. 

Ana Üretim Programının Hazırlanması 

Toplu planın hazırlanmasından sonra ana üretim programı oluşturulur. Bu program toplu miktarların 
ürünlere  ayrıştırıldığı  ve  her  ayın  üretim  hedeflerinin  de  haftalık  zaman  dilimlerine  bölünerek 
belirlendiği bir plandır. Örneğin Tablo-ll.l deki Temmuz ayına ait hedeflenen 720 adetlik toplam B, C, D 



ürünlerinin üretimi, ana üretim programına Tablo-l 1.2 deki gibi geçirilebilir. Görüldüğü üzere toplam 
üretim miktarı olan 720 ayın haftalarına dağıtılmıştır. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken husus, 
üretimin gerektirdiği kapasitenin (saat olarak), iş merkezlerinin haftalık iş kapasitesini aşmaması ve 
ürünlerin üretim miktarlarının, aylık talep tahminlerini karşılayacak kadar olmasıdır. 

Tablo-11.2. Temmuz ayına ait ana üretim programı 

Temmuz 

B Modeli 155 155 - - - - 

C Modeli 210 50 - - - - 

D Modeli 150 - - - - 

Küm. Toplam 155 310 620 720 

11.1.3. Malzeme Planlama ve Kontrol 

Malzeme planlaması, ana üretimin programındaki üretim hedeflerini gerçekleştirmek üzere, ürünlerin 
parça, malzeme, alt montaj grupları vb. ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Malzeme kontrol ise (burada 
envanter kontrolü anlamına gelmektedir) üretim için gerekli olan her türlü malzemenin, gerektiği 
zaman gereken miktarda hazır olmasını sağlamak amacıyla kurulacak olan sistemlerin çalıştırılmasıdır. 

Mühendislik Malzeme P 

t 

Ana Üretim Program! 1 

L 

Malzeme İhtiyacının 

Belirlenmesi ve Sipariş 
Verme ----------------------------~----------------------- 

İşlemlerin Çizelgelenmesi 

....• 
k ve 1 

lanlama 
İşi Başlatma ve 
Gelişmelerin Kontrolü 
• 

Verimlilik Ölçiileri 

ÜRÜNLER 

ÜPK nın ana üretim programının hazırlanmasından sonraki aşamaları 



Üretim Planlama 

11.1.4.  İşlemlerin  Çizelgelenmesi,  İşi  Başlatma ve  Gelişmelerin  Kontrolü  Siparişlerin  verilmesinden 
sonraki ÜPK aşaması işlerin yapılacağı iş merkezi veya atölyelerde hangi makinada, hangi işin hangi 
operasyonun, hangi sırada, ne zaman yapılacağını gösteren çizelgelerin oluşturulmasıdır. Bir önceki  
aşamadaki haftalık periyotlarla yapılan planlama, çizelgelemede saat/dakika boyutuna iner. Bu aşama 
üretim planlamasının en hassas ve son aşamasıdır. 

Çizelgeleme yukarıda açıklanan, çeşitli aşamalar boyunca planlanan üretimin, harekete geçmesini yani 
başlatılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir işlevdir. Bu işlev, iş emirlerinin işi yapacak olanlara 
zamanında  gönderilmesinden  ve  imalat  için  gerekli  olan  malzemenin  tam zamanında  temininden 
sorumludur.  İşin  gelişme  durumuna  göre  iş  planında  değişiklikler  yapılabilir.  Ayrıca  bu  bilgilerin 
imalattaki verimliliğinin ölçülmesi ve gerekiyorsa önlemlerin alınması için, mühendislik birimine veya 
malzeme planlamaya gönderilmesi sistemin kontrolü açısından önemlidir (bkz. Şekil-IlA). Çizelgeleme 
yöntem ve teknikleri ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

Böylece toplu değerlerle başlatılan planlama süreci, parça imalatının planlandığı son aşamaya ulaşmış  
olur. 

ıLı. ÜPK'nm Üretim Türlerine Göre Karakteristik Özellikleri 

ÜPK nın  seri  üretim  özelinde  yukarıda  açıklanan  hiyerarşik  yapısı  ve  kapsamı  her  çeşit  üretimde  
hemen hemen aynıdır. Başka bir deyişle, tanımlamış olduğumuz 4 temel ÜPK işlevi bazı farklılıklar olsa 
da her çeşit üretimde gerçekleştirilmesi gereken temel faaliyetlerdir. 

Örneğin, sipariş üzerine çalışan bir firmada üretim planlamasının ana girdisi tahminler değil, gerçek 
siparişlerdir. Ancak bu tür bir firma da geçmişte aldığı siparişleri istatistiksel olarak inceleyerek, uzun 
vadeli planlar yapabilir. Eğer firma birden fazla sayıda siparişi aynı anda almışsa, önce bu siparişleri  
teslim sözlerine göre programlayarak bir toplu plan hazırlayabilir; sonra siparişleri ayırarak ana üretim 
programını  tanımlayabilir.  Daha  sonra  da  bu  programa  göre  ihtiyaçlarını  hesaplayıp,  malzeme 
planlaması yapabilir. Siparişler verildikten sonra işlerin çizelgelenmesi ve izlenmesi aşamaları ise, seri 
üretim firmalarının atölyelerinde yapılan programlamadan hiç farklı  değildir. Sadece şu fark vardır:  
Seri üretimde planlar tahmine dayandığı için daha uzun zaman periyotlarına yayılabilir. Oysa sipariş 
üzerine  üretimde  sadece  alınmış  olan  siparişlerin  tamamlanacağı  süre  için  planlama  yapılır.  Bu 
nedenle planlama her sipariş gelişinde sürekli olarak yapılan bir iştir. Oysa seri üretimde örneğin bir  
yıllık  bir  plan yapılır  ve o plan özel  durumlar hariç hemen hemen hiç  değişmez. Bu tür üretimde  
kontrol daha önemli bir işlevdir; oysa sipariş üzerine üretimde planlama işleri öne çıkar. 

Toplu Planlama Modelleri ve Karar Verme Teknikleri 

Toplu planlama probleminin Çözülmesi, çeşitli stratejiler ve bu stratejilerin nasıl uygulanacağını 
tamamlayan politikalar arasından en düşük maliyetlisinin seçimi veya modelleme yaklaşımlarıyla 



optimum üretim planının bulunması demektir. Bu amaçla değişik teknikler kullanılabilir. Aşağıda bu 
tekniklerden sadece Deneme y anılma Yöntemi açıklanacaktır. 

Deneme - Yanılma Yöntemi 

Deneme. Yanılma Yöntemi, çeşitli üretim Politikalarının maliyet ölçütüne  göre  karşılaştırılması için 
kullanılır. Bu bakımdan yönetimin uygulamayı düşündüğü  alternatif politikalar arasından hangisini 
seçeceğine karar vermesine yardımcı olur. Ancak verilen kararın maliyet minimizasyonu  açısından en 
iyi (optimuın) karar olduğu söylenemez. Gerek deneme yanılma yöntemiyle alternatif politikaların 
değerlendirilmesi ve gerekse op1imuın Çözümlerin aranması için, öncelikle oluşturulacak olan üretim 
planlaması toplam maliyetinin bulunmasında veya modellerin kurulmasında  kullanılan maliyet 
elemanlarının tanımlanması gerekir: 

1) Envanter (stok) maliyeti 

2) İşçilik maliyeti 

3) Üretim maliyeti (işçilik + Malzeme + Genel) 

4) Fazla mesai maliyeti 

1) İş gücünü değiştime maliyeti 

2) Kapasiteyi değiştirme maliyeti 

3) Kapasite altı çalışma maliyeti 

4) Fason imalat maliyeti 

5) Yok satma veya talebin bekletilmesinin maliyetleridir. 
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