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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir. İlimizin Türkiye 
imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’ün üzerinde olup, hem üretim hem de istihdam konusunda 
ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir.  
 
Diğer taraftan; ülkemiz ekonomisinde KOBİ'ler %99,8'lik bir paya sahip olmakla birlikte istihdamın 
%76,7'sini sağlamaktadır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), dünya ekonomisindeki rolü 
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. KOBİ'ler, yeni istihdam alanları yaratmadaki katkısı, piyasa 
koşullarındaki değişmelere uyum sağlama yeteneği, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki 
etkisi ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin vazgeçilmez aktörleri olmaktadırlar. 
Dolayısıyla, ülkeler ekonomik gelişimlerinin sürdürülebilirliği için KOBİ'leri güçlendirmek üzere çeşitli 
teşvikler yoluyla KOBİ'lere uygun stratejiler, politikalar ve yöntemler geliştirmek için yatırımlar 
yapmaktadırlar. 
 
Bu proje kapsamında, Kocaeli ilindeki işletmelerin çok büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lerin 
kurumsallaşma, işgücünün geliştirilmesi, kalite yönetim sistemlerinin kurulması, verimlilik ve etkinlik 
artışının sağlanması, sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilmesi, bu geliştirici faaliyetlerin 
yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 
işletmelere yol gösterici örnek çalışmalar, çeşitli büyüklüklerde otomotiv ana sanayine üretim yapan 8 
tedarikçi üretim işletmesi üzerinde uygulanmıştır. Öncelikle, işletmelerin mevcut durum analizi SWOT 
yöntemi ile yapılmıştır. İşletmelerde üretim, satış/pazarlama, satın alma, insan kaynakları, kalite gibi 
birimlerden temsilcilerin katılımıyla proje geliştirme ekibi kurulmuştur. Proje süreç yönetimi, takım 
çalışması, müşteri ilişkileri yönetim felsefesi ve verimlilik eğitimleri olmak üzere 8 işletmeden her birine 
25’er saat, toplam 200 saat eğitim verilmiştir. Proje geliştirme süreç danışmanlığı, verimliliği artırma 
danışmanlığı, müşteri ilişkileri yönetim danışmanlığı, performans ölçme değerlendirme danışmanlığı 
olmak üzere her bir işletme için 12,5 saat, toplam 100 saatlik danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Proje 
ekibi tarafından işletmede verimliliğin sağlanmasına yönelik iyileştirme önerileri geliştirilmesi 
sağlanmış, bu önerilerin temel düzeyde uygulamaya aktarılması için yönlendirme yapılmıştır. 

Çalışmanın planlanmasında ILO-Score Programı model alınmış, bu programdan farklı olarak eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri eklenmiştir. Tüm çalışmalar sonunda işletmelerin her birinin mevcut durumu ve 
proje süreç yönetimine uyum düzeyi dikkate alınarak performans sistemi geliştirmelerine yönelik bir 
strateji önerisi sunulmuştur. 
 
Proje faaliyetleri sonuçlarına göre; kurumsallaşma düzeyi yüksek, sistematik Ar-Ge faaliyetleri yürüten, 
finansal açıdan güçlü ve birden fazla ana sanayi müşterisi ile çalışan işletmelerin verimliliğe yönelik 
çalışmalarını gerçekleştirme başarımının diğer işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu 
bağlamda; işletmelerin eğitim ve danışmanlık hizmeti ile desteklenmiş proje süreç yönetimi 
uygulamaları durumunda, verimlilik ve etkinliğinin artabileceği, kurumsallaşmaları için önemli ölçüde 
desteğe ihtiyaçlarının olduğu düşünülmektedir. Başta KOSGEB olmak üzere, işletmelerin bu yöndeki 
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gelişimlerini tamamlayabilmeleri için çeşitli finansal destek program ve projeleri ile desteklenmesinin 
yararlı olacağı düşünülmektedir.  
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları ayrıntılı bir şekilde bu 
kitapçıkta yer almıştır. Bu kitapçığın bütün işletmelerin faydalı uygulamalara yönlendirilmesi, verimlilik 
ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamaların sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilmesi 
bakımından temel düzeyde yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Projenin gerçekleştirilmesinde 
tedarikçilerinin çalışmalara gönüllü katılımının sağlanması konusunda destek veren ISUZU’ya, projenin 
koordinasyon faaliyetlerini ve araştırmasını yürüten Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr.Bilsen BİLGİLİ’ye, eğitim faaliyetlerini yürüten Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Emrah ÖZKUL ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Erkan TAŞKIRAN’a, 
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.  
                 

                                                                                          Ayhan Zeytinoğlu 
        KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
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GİRİŞ 
Proje kapsamında yürütülen çalışmalar her bir işletme için ayrı ayrı başlıklar altında rapor edilmiştir. 
İşletmelerin seçim sürecinde bilimsel ve objektif kriterler esas alınarak, gönüllülük ilkesine göre en 
kolay ulaşılabilir olanlar tercih edilmiştir. Projenin uygulanmasında zaman ve finans kısıtları nedeniyle 
temel düzeyde çalışmalar planlanmış ve işletmelerin temel gelişim eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
İşletmelerin SWOT analizinde her bir işletmenin dış ilişkilerini belirlemek amacıyla, en çok çalıştıkları 
tedarikçisi ve müşterisinin değerlendirme yapması için anket uygulanmıştır. İşletmenin iç işleyişindeki 
mevcut durumunu belirlemek amacıyla, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, mavi yaka orta 
yönetici (ustabaşı vb) ve mavi yaka çalışanlar üzerine anketler uygulanmıştır. Söz konusu anketler 5’li 
Likert ölçeğinde hazırlanarak ortalamaları alınmış ve işletmenin mevcut durumu analiz edilerek 
raporlanmıştır.  
 
İşletmelerin her birinde satış/pazarlama, satın alma, Ar-Ge, kalite, üretim bölümlerinden seçilen 
kişilerle proje ekibi oluşturulmuştur. Ekibe, proje geliştirme, takım çalışması, müşteri ilişkileri yönetimi, 
verimlilik eğitimleri verilmiştir. Eğitimler her bir işletme için 25 saat olmak üzere 8 işletme için toplam 
200 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Teknik ve yönetsel olarak verimliliği artırmaya yönelik “Kaizen, 5S, 
6Sigma, PUKO, Takım Çalışması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Felsefesi ve Proje Geliştirme Süreç” 
eğitimleri verilmiştir. Danışmanlık faaliyeti ise, her bir işletme için 12,5 saat olmak üzere proje boyunca 

8 işletme için toplam 100 saatlik danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Danışmanlık faaliyetleri 
kapsamında verimliliği artırmaya yönelik proje geliştirme süreç danışmanlığı, müşteri ilişkileri yönetimi 
ve performans sistemi geliştirme konularında danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle proje; süreç yönetimi faaliyeti değişim yönetimine yönelik eğitimler ile ekiplere sürdürülebilir 
nitelikler kazandıracak eğitim ve danışmanlık desteğini kapsamaktadır.  
 
Proje geliştirmek üzere kurulan ekip tarafından işletmenin diğer çalışanlarının verimliliğini artırmaya 
yönelik, teknik ve idari tüm önerilerini sunmaları yönünde motivasyon faaliyetleri yürütmeleri 
sağlanmış, bu faaliyetlerde müdahalede bulunulmamış, yalnızca ekibin yönlendirilmesi yönünde 

danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Proje ekibinin en az 15 günde bir toplanması sağlanarak, işletme 
içinden ve ekipten gelen verimlilik artırmaya yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve uygulanabilir 
önerilerin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Proje geliştirme süreç eğitim ve danışmanlık desteği ile 
bu önerilerin proje ekibi tarafından çağdaş raporlama teknikleri ile yönetime sunulması sağlanmıştır. 
İşletmelerin gerçekleştirdiği verimlilik uygulamaları değerlendirilerek proje sonunda her bir işletme için 
performans ölçüm sistemi geliştirmelerine temel teşkil edecek strateji önerisi sunulmuştur.  
 
Kitapçığın devam eden bölümünde her bir işletme ile ilgili yapılan çalışmalar yer almaktadır. 
İşletmelerin mevcut durumları ile ilgili gizlilik konusu dikkate alınarak isimleri kullanılmamıştır. Sonuç 
ve öneriler kısmında genel değerlendirmeler yapılarak, otomotiv sektöründe ana üreticilere ürün 
üreten tedarikçilerin verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.   
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İŞLETME-1 
 
1.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Yaklaşık 50 yıldır ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan işletme; emniyet kemerleri, pres, yay, tel, punta 
kaynak ürünlerinin üretimini yapmaktadır. 40 kişilik bir Ar-Ge ekibi ve 150 çalışanı bulunmaktadır. 
Entegre Kalite Yönetim Sistemi'ni bir yaşam felsefesi olarak kabul eden işletme 2004 yılında şirkete 
kazandırılan ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, 2011 yılında alınan TS ISO 16949 Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi ile 2011 yılında almış olduğu ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi Sistemi belgelerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Ayrıca 2010 yılında Ford 
Preferred Q1 Belgesini alarak Ford Üretim Sistemi içerisinde Q1 Belgeli şirketler listesinde yerini 
almıştır. 
 
1.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
Yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirildiğinden bu kültürün her birimde yaygın olduğu gözlenmiştir. 
Yapılan görüşmeler ve fabrika içi inceleme gezisinde, disiplin, hassasiyet ve işe özenin yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. İşletmede 7 kişiden oluşan ve başkanlığını Ar-Ge yöneticisinin yürüttüğü bir ekip 
kurulmuştur. Ekip içerisine satış, satın alma, Ar-Ge, orta kademe mavi yaka yönetici, orta kademe 
beyaz yaka yönetici, mavi yaka çalışan ve beyaz yaka çalışanlar dahil edilmiştir.  
 
1.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  
 
Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
 
1.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
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Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,4 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın 
profesyonel yapısı ve Ar-Ge kültürü dikkate alındığında sonuç olağan değerlendirilebilir.  
 
1.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetlerinin büyük bir bölümü Ar-Ge destekli ürün üretimiyle gerçekleştirilmektedir. Ana 
üreticiler ve bağımsız işletmelerden oluşan farklı müşteri grupları bulunmaktadır.  Müşteri ortalaması 
4,7 olarak yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. İşletmenin yapısının büyük olması ve Ar-Ge 
kültürünün olmasına rağmen, fiyat rekabeti konusunda ciddi sorunlar olduğunu dile getirmesi dikkat 
çekici bulunmuştur. Ana üreticilerin, ürünün kalitesinden ziyade fiyat odaklı hareket etmesi işletmenin 
farklı bir fiyat rekabeti ile mücadele etmesi gerekliliğini doğurmaktadır (Çin malları alternatifi gibi). 
 
1.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
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Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir. 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 

İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 4,5 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 4,7 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
İşletmede, Ar-Ge kültürü, kurumsallaşma ve organizasyon yapısı ile ilgili üst düzey bir yapı olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu yapının etkisinin de hem mavi yaka hem beyaz yaka yöneticilerin çalışma ve 
iş ile özdeşleşme konusunda yüksek bir motivasyona sahip olmasını sağlamıştır. Odak grup 
görüşmelerinde yönetici grubun çok önemli ölçüde iş tatmini yaşadıkları gözlenmiştir. 
 
1.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
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Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 4,5, beyaz yaka 4,5 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan odak grup görüşmelerinde çalışanların 
işletmenin yeni bir binaya taşınmış olması, fiziki altyapı koşullarının iyi olması, işletmede Ar-Ge kültürü 
ve kurumsal yapının her bir birimde üst düzeyde uygulanıyor olmasının getirdiği çalışan 
motivasyonunda yükseklik olduğu görülmektedir.  
 
1.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 

İlgi oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Özellikle Ar-Ge eğitimine 
ihtiyaçları olduğu görülmüştür.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimlere katılanların aldıkları eğitimlerde etkileşimli katılımları 
eğitimin başarılı olduğu kanaatini oluşturmuştur.  
2)Eğitim katılımcılarının motivasyonları ve öğrenme istekleri yüksek 
olarak gözlenmiştir.  
3) İşletme Ar-Ge alanında çok önemli bir alt yapıya sahip olduğundan, 
katılımcıların bilinç düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için temel eğitimlerin çok daha üzerinde, üst düzeyde 
eğitimlere ihtiyaç olduğu görülmüştür. Özellikle ileri Ar-Ge teknikleri 
eğitimleri verilerek işletme bünyesinde yürüyen geliştirme projelerine 
çok daha yüksek bir ivme kazandırılabilir.  

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)İşletme ileri teknikler ile Ar-Ge yapan bir yapıya sahip olup, işletme 
çalışanları da Ar-Ge yönetim felsefesini benimsemiş durumdadırlar. Bu 
bağlamda, oldukça verimli çalışmalar yürütülmektedir.  
2)İşletme güçlü Ar-Ge potansiyeli ile çok verimli çalışmalar 
gerçekleştirmesine rağmen daha düşük fiyatla rekabet eden işletmeler 
pazarda rekabeti güçleştirmekte ve işletmenin Ar-Ge maliyetlerini 
karşılayacak karlılığa ulaşmasının önünde bir engel durumundadır.    

 
1.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletmenin mevcut sistemi oldukça profesyonel ve kurumsal olduğu için geliştirme ve iyileştirme 
faaliyetlerinin sistematik olarak sürdürüldüğü görülmüştür. Proje kapsamında yürütülen iyileştirme 
çalışmalarının işletmedeki ilgili proje ekibi aracılığıyla çalışanlara yaygınlaştırılması, öneri sistemine 
etkin katılımlarının gerçekleştirilmesi için sürekli ve sistematik çalışmalar sürdürülebilir hale gelmiştir. 
İşletmede kurulu olan Ar-Ge çalışmalarına temel olacak ERP proje süreç yönetim sistemi kapsamında 
tüm öneriler belli bir sistematik ile ele alınarak verimliliğe katkıları kayıt altına alınmaktadır. Özellikle 
K12 kilit sistemlerine yönelik iyileştirme çalışmalarında süreklilik olduğu, geleceğe dönük olarak bu 
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yapının sürdürülebilir olduğu kanaati oluşmuştur. Bu faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen 
iyileştirmelerden bazıları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;   
 
1. İşletme, tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını kendi kurmuş olduğu sistem çerçevesinde 
sürdürmüştür. Ar-Ge departmanında kurulu ERP modülü ile özellikle K12 kilit mekanizması ile ilgili 
geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür.  
2. İyileştirmelere yönelik tüm öneriler işletmede tüm çalışanların ulaşabileceği bir konuma yerleştirilen 
öneri ve 5S panosu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.  
3. MS Proje tabanlı ERP Programında proje modülü kurulmuş, tüm iyileştirme, öneri faaliyet aşamaları 
ve sonuçları sistemde kayıt altına alınacak duruma getirilmiştir. 
4. İşletmede toplam 13 Kaizen çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda işletmenin Ar-Ge gizliliği 
dikkate alınarak yalnızca, genel sonuç verilebilecek 3 örnek sunulmuştur. Elde edilen verimlilik artışına 
yönelik verilere değinilmiştir. 

a) Kilit saç tasarımında patlama yüksekliği revize edilerek 3,0 mm (-/+ 0,2)  olarak güncellenmiştir. 
Kalıpta zımba revize edilmiştir. %100 mastar kontrolü yapılmaktadır. 
b) Kilit takılmalarındaki başarım %93,4 iken, yapılan çalışmalar ile %97’ye çıkarılmıştır. 
c) 50 deneme gerçekleştirilerek kayganlıktaki en iyi kaplama belirlenmiştir. 

 
1.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı kurumsal işletme olma özelliğine sahip olduğundan iyileştirme ve 
geliştirme çalışmaları kayıt altında olup, objektif ve sistematik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 
performans sisteminin Ar-Ge’ye yönelik öneriler üzerine konumlandırılması uygun görülmüştür. 
Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + iş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
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3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %70, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %30 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme işletmenin insiyatifine bırakılmış, maddi bir 
ödüllendirme düşünülmesi durumunda iyileştirmeler sonucu elde edilen katma değer üzerinden 
oransal prim önerisinde bulunulmuştur. Ancak her koşulda performans puanlarının manevi olarak iş 
tatmin aracı şeklinde kullanılmasının önemli olduğu, işletmedeki panoda rutin olarak (aylık periyotlar) 
ilan edilmesinin uygun olduğu önerisi sunulmuştur.   
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İŞLETME-2 
 
2.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Yaklaşık 77 yıldır ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan işletme; egzos sistemleri, flexible metal 
hortumlar,  fren hortumları, fren boruları, hidrolik hortumları ve boruları, yakıt hortumları ve boruları, 
poliamid düz veya şekillendirilmiş hortumlar, ticari araçlar kompresör hava ve su boruları, dizel 
motorlar için enjektör boruları ve özel şekillendirilmiş borular, her çapta egzos spiral boruları, özel 
bağlantı rakorları, itme çekme kumanda telleri, özel sac braketler ve her türlü kalıp fikstür üretimini 
yapmaktadır. 150 personeli ile üçüncü kuşak aile işletmesi olarak hizmetini sürdürmektedir. Firma 
dünya otomotiv sanayi, traktör sanayi, Türkiye savunma sanayine olmak üzere 5000 adetin üzerinde 
farklı ürün üretmektedir. ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, 2011 yılında alınan TS ISO 16949 Otomotiv 
Kalite Yönetim Sistemi ile 2011 yılında almış olduğu ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi belgelerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
 
2.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
İşletmede 5 kişiden oluşan bir ekip kurulmuştur. Ekip içerisine satış/satın alma, insan kaynakları, orta 
kademe mavi yaka yönetici, orta kademe beyaz yaka yönetici, mavi yaka çalışan ve beyaz yaka 
çalışanları temsil edecek kişiler dahil edilmiştir. Firma gezisi esnasında en çok dikkati çeken durum 
makine alt yapısında kullanım dışı olan eski makinelerin varlığıdır. İşletmenin bu makinelerin elden 

çıkarılmasına yönelik herhangi bir planının da olmadığı belirlenmiştir. İşletmede proje çalışmaları 
başladığında ekip lideri olarak atanan Kalite Müdürü, projenin yarısında işletmeden ayrılmıştır. Yerine 
atanan Kalite Yöneticisi ile faaliyetlerin yürütülmesinde adaptasyon çok kısa sürede sağlanmıştır. Bu 
durum ekipten herhangi birinin hatta liderin dahi ayrılması durumunda çalışmaların devamlılığının 
sağlandığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. 
 
2.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 

müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  
 
Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
 
2.3.1.Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
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Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 3,8 olarak orta düzeyde gerçekleşmiştir. Firma birkaç yıl 
öncesine kadar farklı ana sanayi üreticileri ile çalışırken, özellikle fiyat rekabeti ve kar marjındaki 
düşüşlerle beraber kapasitesinde küçülmeye gitmiştir. Bu nedenle işletme kendi tedarikçileri ile ilgili 
olarak da sürdürülebilir politikalar izlemektedir.  
 
2.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetlerinde yakın bir geçmişe kadar bir küçülme durumu söz konusu olmuştur. Firma 
ana üretici konumundaki müşterilerinde de azaltmaya gitmiştir. Bağımsız işletmeler de müşteri 
portföyünde bulunmaktadır. Müşteri ortalaması 4,0 olarak yüksek bir düzede gerçekleştiği 
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görülmüştür. İşletmenin müşteriler ile ilgili ana problemi, fiyat rekabeti ve kar marjlarındaki düşüşlerin 
getirdiği küçülme zorunluluğu durumu olmuştur. Dolayısıyla firma tam kapasite çalışmamakta, 
kullanılmayan birçok makine ve teçhizat bulunmaktadır.  
 
2.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir. 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 

yöneticilerin 3,5 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 3,7 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
İşletmede, yakın zamana kadar gerçekleşen küçülme nedeni ile yöneticilerin kaygılı olduğu ve geleceğe 
dönük olarak endişelerinin bulunması nedeniyle motivasyonlarında önemli bir düşüş olduğu 
görülmüştür. 
 
2.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
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Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 3,2, beyaz yaka 3,5 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin normal düzeyde olduğu ancak bu ölçekteki bir firma için düşük olduğu 
söylenebilir. Bunun nedeni, işletmenin yakın bir zamanda küçülmeye gitmiş olması ve çalışanlarda 
oluşan kaygı ve endişeden kaynaklanmaktadır.    
 
2.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 
 

İlgi oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Özellikle kurumsallaşma ile ilgili 
olarak önemli ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Bu proje ile birlikte proje 
ekibi kurma ve toplantı kültürü oluşturma bakımından önemli katkı 
sağlandığı düşünülmektedir.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimlere katılanların katılımcı eğilimleri, eğitimin başarılı olduğu 
kanaatini oluşturmuştur.  
2)Eğitim katılımcılarının öğrenme istekleri yüksek ancak 
kurumsallaşmalarındaki aksaklıklar nedeniyle, iş yüklerindeki 
yoğunluklarının motivasyonlarına olumsuz olarak yansıdığı 
görülmüştür. İş yoğunlukları arasında böyle bir eğitim almalarının 
kendilerini mutlu ettiğini ifade etmişlerdir.   
3)İşletmenin verimlilik artırma ve proje geliştirme bağlamındaki 
çalışmaları yenilikçilik yönlü değil daha çok mevcut sorunları çözme 
eğilimli olduğu görülmüştür.  

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletmenin mevcut durumu halihazırda yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik temel eğitimlere ihtiyacı olan bir düzeydedir. 
Özellikle kurumsallaşma açısından birçok eğitime ihtiyaç duymaktadır. 
Kurumsallaşma açısından organizasyon içi iletişim, örgütlenme, insan 
kaynaklarının planlanması gibi birçok eğitime ihtiyacı bulunduğu 
gözlenmiştir.  

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)İşletme çalışanları eğitim almaya gönüllü, eğitim konusunda 
eksikliklerinin olduğunun farkında ve bu tip organizasyonlara yönelik 
motivasyonlarının yüksek olduğu gözlenmiştir.   
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2)İşletmenin mevcut durumunda ileri proje geliştirmeye yönelik 
eğitimler alacak düzeyde olmadıkları, temel eğitimler ile eğitim 
programları yapmalarının gerekli olduğu görülmüştür.     

 
2.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletmenin uzun ve farklı ana üreticiler ile çalışmaya dayalı tecrübeli bir geçmişi olduğundan uzman 
elemanların bulunması proje kapsamında iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Ekip 
oldukça istekli olup, işletme yöneticilerinin yatırıma yönelmesi durumunda başarılı Ar-Ge çalışmalarının 
gerçekleştirilebileceği kanısına varılmıştır. Bu konuda hem proje ekibi hem de yöneticilere öneri 
sunulmuştur. Bu faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelerden bazıları aşağıdaki şekilde 

gerçekleşmiştir;    
 
1. İşletmede insan kaynakları alımı, yeni alınan elemanların rotasyon ve oryantasyonlarına yönelik 
kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan süreçler revize edilmiştir.  
2. İyileştirmelere yönelik tüm öneriler, kurulan proje ekibine çalışanlar tarafından iletilmekte ve proje 
ekibi bu öneriler üzerinden iyileştirme geliştirme kararlarını almaktadır.  Bu işlemler manuel olarak 
gerçekleştirilmektedir. Bilgi teknolojilerine dayalı sistem kurulumuna yönelik proje programında 
olmayan bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 
3. Üretim sisteminde en çok karşılaşılan hataların başında gelen kaynak hatalarına yönelik ilgili 
çalışanların ustalar tarafından sistematik bilgilendirmesi gerçekleştirilmiş, çalışanlardan ve 
ustabaşılardan gelen öneriler doğrultusunda alınan önlemler ile kaynak hatalarında düşüş sağlanmıştır.  
4. İşletmede eski ve kullanılmayan makinelerin tespiti yapılarak bir rapor hazırlanmış ve üst yönetime 
raporlanmıştır. Bu makineler ile ilgili planlama yapılması için sürecin hızlandırılmasına yönelik fizibilite 
çalışması tamamlanmıştır. 
 
2.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 

alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı kurumsal işletme olma özelliğine sahip olduğundan iyileştirme ve 
geliştirme çalışmaları kayıt altında olup, objektif ve sistematik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, 
performans sisteminin Ar-Ge’ye yönelik öneriler üzerine konumlandırılması uygun görülmüştür. 
Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
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2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + İş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
 
3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %70, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %30 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme işletmenin insiyatifine bırakılmış, maddi bir 
ödüllendirme düşünülmesi durumunda iyileştirmeler sonucu elde edilen katma değer üzerinden 
oransal prim önerisinde bulunulmuştur. Ancak her koşulda performans puanlarının manevi olarak iş 
tatmin aracı şeklinde kullanılmasının önemli olduğu, işletmedeki panoda rutin olarak (aylık periyotlar) 
ilan edilmesinin uygun olduğu önerisi sunulmuştur.   
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İŞLETME-3 
 
3.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
21 yıldır faaliyet gösteren işletme, kendi markası ile üretilen yıllık motor kapasitesi 450.000 adettir. 
Yaklaşık 200 çalışanı olan işletme, Mercedes Benz Türk, MAN, Isuzu, Otoyol, Otokar, Temsa, BMC, 
Chrysler, Peugeot Karsan gibi fabrikaların ürettikleri kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs, minibüs gibi 
ticari araçların 12/24/48V. geriliminde, 50/500W gücünde; kalorifer motorları, klima motorları, silecek 
motorları, havalandırma motorları, kapı açma-kapama motorları, Webasto tipi pompa motorları, devir 
daim, kompresör, santrifüj, tahliye/sintine pompaları, radyatör fan soğutucu motorları ve muhtelif 
ünitelerinde kullanılan seri ve özel Universal D.C. motorlarını üretmektedir. Ayrıca komple kalorifer 
setleri, klima aksiyel ve kondensör emici/üfleyici üniteler ile tamamen kendi Ar-Ge departmanı 
tarafından geliştirilip dizayn edilen doğal sirkülasyonlu motorsuz ısı konvektörlerinin imalatı da 
yapılmaktadır. Otomotiv endüstrisi haricinde otomasyon uygulamaları, reklam imaj hareket motorları, 
gaz altı kaynak motorları, hareketli reklam panoları, asansör emniyet kapısı motorları, bariyer 
motorları, elektrik regülatör servoları, siren motorları, engelli araba motorları, elektrikli bisiklet 
motorları, özel amaçlı redüktör motorları, uydu anten motorları, konfeksiyon makas motorları, vakum 
motorları, beton vibrasyon motorları gibi daha birçok uygulama alanında kullanılmak üzere 
redüktörlü/redüktörsüz 12/24/48V D.C. motorlar da müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel olarak 
tasarlanıp imal edilmektedir. İşletmede yürütülen kalite güvence sistemi faaliyetleri 2002 yılında ISO 
9001-2000 Belgesi ile başlamış olup, Nisan 2008’de ISO TS 16949 Otomotiv için Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi alınarak devam etmiştir. Ayrıca 2007 yılında ürünlerinin CE sertifikalandırması da yapılmıştır. 
Eğitimli uzman kadrosu, ileri teknoloji teçhizat parkuru ve %100 kontrollü entegre üretim faaliyetleri 
sonucunda elde edilen ürün kalitesi, toplam üretiminin %70’ini ihraç etme olanağı sağlamıştır. 
 
3.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
Firmada 7 farklı ürün hattı bulunmaktadır. Söz konusu proje her bir ürün hattına yaygınlaştırılacak olup 
odak grup olarak mil işleme birimi seçilmiştir. İşletmede 5 kişiden oluşan ve başkanlığını Kalite 
Yöneticisinin yürüttüğü bir ekip kurulmuştur. Ekip içerisine satış, satın alma, Ar-Ge, mil işleme 

biriminden orta kademe mavi yaka yönetici, orta kademe beyaz yaka yönetici, mavi yaka çalışan ve 
beyaz yaka çalışanlar dahil edilmiştir. İşletmenin kurumsallaşma düzeyi yüksek olup üretime bilgi 
teknolojilerine dayalı bir sistem kullanılmakta, daha geniş kapsamlı kurumsal kaynak planlamasının 
etkin yapılacağı bir ERP+CRM programı alımına yönelik planlama yapılmaktadır. 
 
3.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  
 
İşletmede anket çalışmaları ve odak grup görüşmeleri yürütülmüştür. Tüm anketler, 5’li likert 
skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde yöneltilmiştir.  
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3.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,3 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın 
profesyonel yapısı ve Ar-Ge kültürü dikkate alındığında bu değer normal görülmüştür. Profesyonel bir 
satın alma süreci uygulanmaktadır. Dolayısıyla tedarikçi seçimi ve performans değerlendirmesi de 
gerçekleştirilmektedir. 
 
3.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
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Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetleri 7 farklı üretim hattında gerçekleştirilmektedir. Bu üretim hatlarının her biri ayrı 
bir fabrika olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden, müşteri anketi seçilirken örneği alınan mil işleme 
biriminin müşterileri dahil edilmiştir. Ortalama 4,4 olarak gerçekleşmiştir.  
 
3.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir. 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 4,3 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 4,5 ortalamada gerçekleşmiştir. İşletmede 
kurumsallaşma ve organizasyon yapısı profesyonel olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Ar-Ge kültürünün 
tüm çalışanlar düzeyinde yaygın olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla yönetici kademesinde olan kişilerin de 
motivasyonunun yüksek olduğu gözlenmiştir. Odak grup görüşmesinde çeşitli iyileştirme önerilerinin 
çalışanlardan geldiğini, yönetime sunma konuları ile ilgili eğitim ve desteğe ihtiyaçları olduğu 
görülmüştür.   
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3.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 4,2, beyaz yaka 4,4 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Odak grup görüşmelerinde çalışanların 
işletmenin fiziki imkanlarının ve yönetim ile olan diyalog bakımından tatmin düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmüştür. İşletme kurumsal bir yapıya sahip olup çalışanlar ile yöneticiler arasında samimi ve 
biçimsel ilişkilerin olduğu gözlenmiştir.  
    
3.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 
 

İlgi oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Proje ekibinin Ar-Ge projeleri 
geliştirme konusunda oldukça yenilikçi fikirleri olduğu görülmüştür. Bu 
açıdan geleceğe dönük olarak ileri düzeyde Ar-Ge eğitimleri verilmesi 
aşamasında oldukları görülmüştür.   

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimlere katılanların aldıkları eğitimlerde etkileşimli katılımları 
eğitimin başarılı olduğu kanaatini oluşturmuştur.  
2)Eğitim katılımcılarının motivasyonları ve öğrenme istekleri yüksek 
olarak gözlenmiştir.  
3)Proje ekibinin verimlilik bakımından özellikle Ar-Ge kapsamında 
geliştirilmeye elverişli birçok değerli fikrinin olduğu görülmüştür. Proje 
ekibinin bu fikirleri hayata geçirebilmesi için verilen eğitimlerin yararlı 
olduğu kanaati oluşmuştur.  

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için temel eğitimlerin çok daha üzerinde eğitimlere ihtiyaç 
olduğu görülmüştür. Özellikle verimliliği artırmak için ileri Ar-Ge 
teknikleri eğitimleri verilerek işletme bünyesinde yenilikçi projelerin 
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geliştirilmesi sağlanabilecektir.  
Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)Proje ekibinin Ar-Ge, toplam kalite yönetimi ve müşteri ilişkileri 
yönetimi felsefesi bakımından hakim bir bilinç düzeyinde oldukları 
gözlemlenmiştir.  
2)İşletme Ar-Ge çalışmaları ile verimlilik artırma bakımından iyi bir 
düzeyde olmasına rağmen sistematik Ar-Ge eğitimlerine ihtiyacı olduğu 
gözlemlenmiştir.    

 
3.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme, tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını mevcut kalite standart yönetim sistemi ve proje 
kapsamında oluşturulan proje ekibi ile birlikte sürdürmüştür. İşletmenin kurumsal alt yapısı güçlü 

olduğundan proje geliştirme süreç çalışmalarında hiçbir güçlük yaşanmamış, devam eden çalışmaların 
hızlandırılması ve daha biçimsel olmasına katkı sağlanmıştır.  
 
İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. İşletmenin en önemli iyileştirme çalışması, proje ekibi tarafından raporu hazırlanarak yönetime 
sunulan büyük mil kesiminden kalan atıl hammaddelerin daha küçük mil kesme makinesi satın alınarak 
değerlendirilmesi projesinin sonuçlanması ile gerçekleştirilmiştir. Yönetim, ekibin makine alımı ile ilgili 
proje kapsamında hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda makine alımının gerçekleştirilmesini uygun 
görmüş ve küçük mil kesme makinesi satın almıştır. Bu iyileştirme önerisi uzun bir süredir çalışanlar 
tarafından dile getirilmiş ancak bu süreçte eyleme geçilememiştir. Bu proje kapsamında proje ekibine 
biçimsel bir fizibilite raporu hazırlatılmış ve üst yönetime sunulmuştur. Proje çalışmaları devam 
ederken makine satın alınmıştır. İşletmenin mil kesme üretim bölümündeki atıl hale gelen mil yarı 
mamul maddesinin daha küçük mil kesme makinesinde işlenmesi sonucu %10’luk bir maliyet avantajı 
sağlanmıştır.  
2. Kaizen çalışmaları kapsamında aparatları ile birlikte çıkan makine yatakları için bir çalışma yapılarak 
aparatlar sabitlenmiş böylece hem zaman tasarrufu sağlanmış hem de üretim hataları azalmıştır. 
Günlük 45 dakikalık kazanç sağlanmıştır.  
3. Kolektör kalemleri değiştirilmiş, yüzey kalitesi iyileştirilmiştir. Aylık 10 kalem daha fazla ürün üretme 
avantajı sağlanmıştır. Zımpara kullanımına gerek kalmamıştır. 2000 dakika avantaj sağlanmıştır. Bir 
eleman için ise 3 saat avantaj sağlanmıştır. Haftalık 2000 adet ürünün tornalanma kapasitesi 
oluşmuştur.  
4. İşletmede 7 farklı iyileştirme daha yapılmış ancak işletmenin Ar-Ge gizliliği nedeniyle bu 
iyileştirmeler burada verilmemiştir. Söz konusu iyileştirmeler ile işletmede tüm maliyetler dahil olmak 
üzere ortalama %2’lik bir iyileşme sağlanmıştır. 
 
3.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
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alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı organizasyonel olarak kurumsal işletme olma özelliğine sahip olup, 
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yalnızca kalite yönetim sistemi kapsamında kayıt altına 
alınmaktadır. İyileştirme çalışmalarının işletme bünyesinde kayıt altına alınması proje kapsamında 
kurulan proje ekibinin çalışmalarıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla performans sisteminin 
bir bölümünün bu ekibe sunulacak iyileştirme önerileri verileri üzerinden gerçekleştirilmesinin uygun 
olduğu düşünülmüştür. Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu veriler, insan kaynaklarında kayıtlı verilerden 
elde edilecektir. Bu noktada işletmede performansı hesaplamaya yönelik bir bilişim alt yapı sistemi 
olmadığından (yakın bir zamanda alınması planlanmaktadır) insan kaynakları ile proje ekibinin birlikte 
çalışması uygun olacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + İş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
 
3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken çalışanların öneri sistemine motive edilmesi için öneri puanının 
katsayısı %80, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı ise %20 olarak hesaplanması uygun 
görülmüştür. 
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, çalışanların verimlilik ve Ar-Ge’ye katkı sağlamaya 
motive edilmesi ve bu kültürün oluşturulabilmesi için maddi bir ödüllendirme sistemi önerilmiş ancak 
uygulama işletmenin insiyatifine bırakılmıştır. Maddi bir ödüllendirme düşünülmesi durumunda 
iyileştirmeler sonucu elde edilen katma değer üzerinden oransal prim önerisinde bulunulmuştur. Ancak 
her koşulda performans puanlarının manevi olarak iş tatmin aracı şeklinde kullanılmasının önemli 
olduğu, işletmedeki panoda rutin olarak (aylık periyotlar) ilan edilmesi, çalışanlarda Ar-Ge ve verimliliğe 
katkı sağlama kültürünün oluşturulması bakımından uygun olduğu önerisi sunulmuştur.   
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İŞLETME-4 
 
4.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
İşletme, 42 yıldır ticari faaliyetlerini sürdürmekte olup, yaklaşık 70 çalışan bulunmaktadır. Çalışanların 
%30’luk kısmı kadınlardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak kaynak işi gerçekleştiren işletmede kadınların iş 
verimliliğinin daha yüksek olduğunun belirlenmesi ile birlikte özellikle bu işte kadınların çalıştırılması 
kararı alınmış ve bu yöntemle verimlilik artışı olduğu ifade edilmiştir. İşletme; kalıp / fikstür, soğuk saç 
şekillendirme, punta kaynak, gazaltı kaynak ve montaj prosesleri konusunda üretim tecrübesine sahip 
olup saç parçalar, özel somunlar, kaynaklı parçalar, montajlı parçalar,(basamak, akü kutusu, stepne 
taşıyıcı) ürünlerin imalatını yapmaktadır. İşletme kurumsallaşma ile ilgili olarak çok önemli çalışmalar 
yapmıştır. Halen mevcut kapasitesini tam olarak kullanamamaktadır. Bir dönem yaşanan ekonomik 
sorunlar nedeniyle küçülmeye giden işletme son yıllarda yeniden büyümeye başlamıştır. ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi, TS16949:2002 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve ISO 14001 
Çevre Yönetimi Sistemleri belgelerine sahip olup, ayrıca ana firmaların istediği özel belgelere de 
sahiptir. 
 
4.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
Firmada ilk olarak ekip kurulumuyla işe başlanmıştır. Ekip 5 kişiden oluşturulmuştur. Ekip içerisinde 
satış-satın alma, mavi yaka ustabaşı, mavi yaka operatör, kalite sorumlusu, üretim müdürü yer almıştır. 
Ekip lideri olarak Kalite Müdürü seçilmiştir. İşletme yenilikçi atılımlar içerisinde olup birden fazla 
müşteri ile çalışarak riskini dağıtmıştır. Firma bilgi işlem teknolojileri tabanlı yeniliklere açık bir vizyona 
sahiptir. 
 
4.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına, mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
 

İşletmede anket çalışmaları ve odak grup görüşmeleri yürütülmüştür. Tüm anketler, 5’li likert 
skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde yöneltilmiştir.  
 
4.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
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Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,0 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın 
profesyonel tedarikçi arama ve tedarikçiler için kriter oluşturma çalışmalarının olması ve bu konuda 
ilkeli davranması nedeniyle tedarikçileri ile ilişkilerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür.  
 

4.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetlerinin büyük bir bölümü bağımsız müşterileri ile yürütülmektedir. Ana üreticiler ve 
bağımsız işletmelerden oluşan farklı müşteri grupları bulunmaktadır.  Müşteri ortalaması 4,4 olarak 
yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. İşletmenin bağımsız müşterilerine ait ortalamanın da 
yüksek olduğu görülmüştür. Ana üretici işletmenin ortalamasının yüksek oluşunda da ana üretici 
üretim kriterlerinin yerine getirilmesindeki hassasiyetten kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle fiyat 
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rekabeti ile başa çıkabilmek için bağımsız müşteriler ile yoğun olarak çalışmayı tercih ettiklerini ifade 
etmişlerdir.  
 
4.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 4,1 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 4,2 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 

İşletmede kurumsallaşma ve organizasyon yapısı ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 
Dolayısıyla yetki, sorumluluk, görev tanımları konularında çatışmalar yaşanmadığını söylemek 
mümkündür. Bu ortalamaların yüksek oluşunun nedeninin de buradan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
İşletmede yapılan odak grup görüşmelerinde işletmede işe alım süreçlerinde bir takım sorunlar 
yaşandığı dile getirilmiştir. Orta kademe yöneticilerinin eleman alımları için bu süreçlerin yeniden 
planlanması konusunda çalışma talebi gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bu konu proje çalışmaları arasına 
alınmıştır.  
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4.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 4,15, beyaz yaka 4,2 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan odak grup görüşmelerinde çalışanların 
görev tanımlarının doğru yapılmış olması ve yetki ve sorumluluk karmaşasının yaşanmıyor olması 
dikkat çekicidir. Çalışanların en önemli problem olarak gündeme getirdikleri konu, mavi yaka 
çalışanların bulunduğu bölümde ısınma ile ilgili sorunların ve bunun da ciddi yatırım gerektirdiği 
konusudur. Bununla ilgili olarak da bir çalışma başlatılmıştır.  
 
4.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 
 

Şirketteki proje ekibi eğitimlere yüksek ilgi göstermiştir. İşletme 
danışmanlık sürecinde eş zamanlı olarak iç ve dış müşterilerine ilişkin 
yeni bir veri tabanı sistemi kurma aşamasında olduğundan özellikle 
müşteri ilişkileri yönetimi eğitimlerinin etkinliği yüksek olmuştur.   

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimler interaktif geçmiş olup buna dayanarak başarılı 
değerlendirilmiştir. 
2)Yüksek motivasyonlu eğitim katılımcılarının eğitimlerin sürekliliği 
konusunda istekli oldukları gözlenmiştir.  
3) Proje ekibi işletmenin içerisinde yeni bir verimlilik kayıt sistemi 
kurma sürecinde olduklarından verimlilik eğitimlerine yönelik ilgileri de 
yüksek olarak gözlemlenmiştir. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için verimliliği artırmak ve işletme içerisinde kurulan 
verimlilik ve müşteri ilişkileri yönetim sisteminin sürdürülebilirliği için 
daha ileri düzeyde eğitimlere ihtiyaçları olacağı düşünülmektedir. 
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Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)Proje ekibinin Ar-Ge, toplam kalite yönetimi ve müşteri ilişkileri 
yönetimi felsefesi bakımından hakim bir bilinç düzeyinde oldukları 
gözlemlenmiştir.  
2)İşletmenin verimlilik ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında 
oluşturdukları sistemin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi, ileri 
düzeyde eğitimlerin sürekliliğine bağlıdır. Bunun için de finansman 
desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.    

 
4.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme, tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını kendi bünyesindeki kalite yönetim sistemi ve proje 
kapsamında oluşturulan proje yönetim ekibi tarafından yürütmektedir. Üretim süreçlerinde ve 

ürünlerdeki birçok iyileştirmelerle beraber işletme bünyesinde işletmenin üst yönetimi tarafından 
geliştirilen bir CRM sistem kurulmuştur. Dolayısıyla tüm faaliyetler ve iyileştirmeler bu sistem 
aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır.  
 
İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. Kalıp bağlamada aparat eksikliklerinin listesi çıkarılmış, çalışmaları yapılarak aparatlar tamamlanmış, 
zaman maliyeti ve hatalardan kaynaklı müşteri memnuniyetsizliği giderilmiş, iadelerden kaynaklı 
kayıplar azaltılmıştır.  
2. Kalıp bağlamada, kanallara lamalar bağlanarak süreçler kısaltılmış, hız ve pratiklik kazandırılmıştır.  
3. 5S eğitimi sonrası çalışma yapılmış, meydancı adı verilen bir temizlik elemanı çalıştırılması yerine 
her elemanın kendi alanının temizliği sorumluluğu verilmiştir. Bu yapılanma ile birlikte temizlik 
konusunda elemanların daha disiplinli ve hassas davrandıkları gözlenmiş, zaman ve maliyet avantajı 
sağlanmıştır.  
4. 5S kapsamındaki talimatlar makinelerin üzerinden kaldırılmış, elemanlara eğitim verilmiş ve bu 
talimatlar belli bir panoda toplanmıştır. Böylece hem görsel bir düzen sağlanmış, hem de elemanların 
5S kurallarına daha fazla önem verdikleri görülmüştür. 
5. İşletme iyileştirme önerileri ve uygulamalarının takibi için kendi bilgi işlem sisteminde bir veri tabanı 
oluşturmuş ve basit bir yazılım ile kontrol sistemi geliştirmiştir. Zaman ve kontrol maliyetlerini 

düşürmüştür.  
6. İşletmenin üretime yönelik yaptığı diğer iyileştirmeler Ar-Ge gizliliği açısından burada verilmemiştir.  
 
4.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
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1. İşletmenin temel alt yapısı kurumsallaşmaya yönelik önemli iyileştirmelerin olduğu işletme olma 
özelliğine sahip olduğundan kendi bünyesinde kendi imkanlarıyla kurduğu CRM alt yapısında iyileştirme 
ve geliştirme çalışmaları kayıt altında olup objektif ve sistematik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 
performans sisteminin kurumsallaşmaya yönelik iyileştirme önerileri ve Ar-Ge’ye yönelik öneriler 
üzerine konumlandırılması uygun görülmüştür. Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan 
olarak hesaplanacaktır.  
 
3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği, toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %50, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %50 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, çalışanların prim sistemini algılama düzeyleri ve 
işletmenin kurumsallaşma süreci göz önüne alınarak maddi ödüllendirme yerine taltif, terfi gibi maddi 
olmayan bir ödüllendirme sisteminin uygulanmasının uygun olacağı düşünülmüş ve işletmeye bu yönde 
öneri sunulmuştur.   
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İŞLETME-5 
 
5.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
44 yıllık ticari faaliyeti bulunan işletmede 30 kişi çalışan bulunmaktadır. İşletmede; şase takviyeleri, 
bağlantı braketleri, kelepçeler, klipsler ve her türlü sac parça üretimi yapmaktadır. İşletme, kalıphanesi, 
sac şekillendirme ünitesi, plastikhanesi, boyahanesi ve tecrübeli personeli ile organize bir yapıya 
sahiptir. 0,50 mm'den 12 mm'e kadar sac kesimi yapabilen firmanın makine parkında; toz boya tesisi, 
giyotin makinası, 10 tondan 400 tona kadar basma kapasitesi olan çeşitli presler, punta makineleri, 
plastik kaplama fırın ve teçhizatı ile farklı amaçlı takım tezgahları yer almaktadır. 2003 yılında 
belgelenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve 2007 yılında belgelenen TS16949:2002 Kalite 
Yönetim Sistemi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Metal şekillendirme olarak imalat 
yapmakta olan firmada sac, boru, profil şekillendirme, kaynak prosesleri ile çeşitli ürünler 
üretilmektedir. Bu ürünler şu şekildedir; 
* Otomotiv sektörü için; braketler, klipsler, kelepçeler, trim parcaları vs. 
* Makine sektörü için; traktör ve tarım makinaları parçaları, jeneratör şasileri, pompa arabaları ve 
pompa ayakları vs. 
* Diğer sektörler için; kiosk kasa imalatı, reklam standları vs, 
* İnşaat sektörü için; çeşitli kelepçeler, kalıp bağlantı elemanları vs. 
 
Ayrıca metal üzerine plastik kaplama, epoksi kaplama ve statik toz boyama da yapılmaktadır. Ürün 
grupları ise; braketler; 0,5-12mm arası kalınlıkta braketler, kelepçe ve klipsler; plastik kaplama ve 
epoksi kaplama prosesi ile klipslerde çeşitli versiyonlar, boru ve profil parçalar; boru, profil, braket, 
npu, npı demirlerle imal edilen çeşitli parçalar, kiosk kasalar; elektronik ortamda, hayatı kolaylaştırmak 
için tasarlanan yazılımlarla tüketici ile buluştuğu noktada kiosk kasalar kullanılır. Takviyeler;  otomotiv 
sektöründe, şasi üzerinde kullanılan, kalın saclarla imal edilmiş parçalardır. 
 
5.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
Firmada ilk olarak ekip kurulumuyla işe başlanmıştır. Ekip 6 kişiden oluşturulmuştur. Ekip içerisinde 
satış-satın alma, mavi yaka ustabaşı, mavi yaka operatör, kalite sorumlusu, üretim sorumlusu yer 
almıştır. Ekip lideri olarak Kalite Müdürü seçilmiştir. Diğer işletmelerden farklı olarak kalite müdürü, 
6sigma uzmanı ve eğitimci olma gibi bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda işletmedeki proje çalışmaları 
oldukça etkin yürütülmüştür.   
 
5.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına, mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  
 
Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
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5.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,1 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın çok 
farklı ürün grupları ve müşteri grupları olduğu için tedarikçileri ile de dinamik ilişkileri olduğu 
görülmektedir. Profesyonel tedarikçi arama, tedarikçiler için kriter oluşturma çalışmalarında iyi 
düzeyde olduğu görülmüştür.  
 
5.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
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Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın ana üreticiler ve bağımsız işletmelerden oluşan farklı müşteri grupları bulunmaktadır.  
Müşteri ortalaması 4,2 olarak yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. İşletmenin bağımsız 
müşterilerine ait ortalamanın da yüksek oluşu, işletmenin yeni ürünler geliştirme, kendine özgün 
üretim konusunda da yeteneklerinin olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan odak grup 
görüşmelerinde de işletmenin yalnızca ana sanayiciye bağlı olmaksızın farklı bağımsız müşteriler ile 
çalışıyor olmasının, işletmenin ürün ve üretiminde de hareketlilik ve gelişmenin olmasını sağladığı 
gözlemlenmiştir. Üst yönetim ile yapılan görüşmelerde özellikle fiyat rekabetine çözüm bulabilmek 
bakımından müşteri çeşitlendirmenin önemli bir çözüm yolu olduğu anlaşılmaktadır. 
 
5.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir. 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 3,7 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 3,8 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
İşletmede kurumsallaşma bağlamında önemli çalışmaların yapıldığı, aile işletmesi olmasına rağmen, 
görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili belli bir yapının sağlandığı görülmüştür.  
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İşletmede yapılan odak grup görüşmelerinde, birimler bakımından uzmanlaşma konusunda bir takım 
çalışmaların yapılması gerekliliği görülmüştür. Örneğin satın alma biriminde süreçlerin detaylı olarak 
planlanması gibi. Genel anlamda kurumsal yapı planı çizilmiş olup, birimlerin uzmanlaşmasına 
odaklanma aşamasında olan bir işletme olduğu görülmektedir. Yöneticiler ile yapılan görüşmelerde bu 
uzmanlaşmanın gerekliliği anlaşılmıştır. 
 
5.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 3,5, beyaz yaka 3,6 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Yapılan odak grup görüşmelerinde çalışanlar ile 
ilgili olarak şu durumlar tespit edilmiştir. İşletme bir aile işletmesi olup, çalışanlar ile yönetim arasında 
sıcak ve samimi ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Çalışanların yeni süreçlerde görev alma istekliliğinin 
yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca işletmede çalışanların büyük çoğunluğunun uzun yıllardır çalıştığı 
görülmüştür. Yeni çalışan bulma ve bu konuda yeni kuşakların yetiştirilmesi için süreçlerin planlanması 
konusunda geleceğe dönük çalışma yapılması gerektiği görülmüştür. 
 
5.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 
 

Şirketteki proje ekibi eğitimlere yüksek ilgi göstermiştir. Ancak işlerin 
yoğun olduğu dönemde eğitimler için zaman ayırmada güçlük çekerek 
özveride bulunmuşlardır.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimler interaktif geçmiş olup, başarılı olarak değerlendirilmiştir. 
2)Katılımcıların zaman baskısına rağmen motivasyonlarının yüksek 
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olduğu görülmüştür.  
3)İşletmede görevli, proje ekibine liderlik eden Kalite Müdürü verimlilik 
eğitimleri konusunda uzman olup, bu bağlamda proje ekibinin 
eğitimleri oldukça etkin geçmiştir. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için verimliliği artırmak için ileri düzeyde Ar-Ge ve 
verimlilik eğitimleri alma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)Proje ekibinin verimlilik konusunda uzman bir Kalite Müdürünün 
liderliğinde projeye katıldıklarından etkin sonuçlar alınmıştır.  
2)İşletmenin verimlilik artışını sağlamak için ileri düzeyde eğitimlere 
ihtiyaçları bulunmaktadır.    

 
 
5.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme bünyesinde tecrübeli uzun yıllardır işletmeye bağlı çalışan sayısı oldukça yüksektir. Personel 
devir hızı düşük olması ve çalışanların tecrübeli olması nedeniyle, kurulan proje iyileştirme ekibi, bu 
bağlamda oldukça verimli çalışmalar yürütmüştür. Özellikle işletmede görev yapan Kalite Müdürünün 
uzmanlık düzeyinin yüksek olması, iyileştirme çalışmalarında çok yüksek bir ivme sağlamıştır. 
İyileştirme çalışmaları yoğun olarak teknik düzeyde gerçekleşmiştir. 
 
İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. Kaynak doldurma alanını arttırabilmek için braketin orta deliğine havşa açılarak test edilmiş ve 
sonraki üretimde uygulanabilir yöntem kriterleri belirlenmiştir. 
2. Operatörlerin dikkatsizliğinden kaynaklanan hataların yüksek olduğu tespit edilmiş, operatörlere 
teknik eğitimler ve üretim süreçleri ile ilgili yeniden bilgilendirme yapılmıştır. Hata sayısında azalma 
gözlenmiştir.  
3. Alt takviye gövde sacına tüm yüzeyiyle oturmasına dair talimatların olmadığı ve kontrolün 
öngörülmediğinden kaynaklı hataların giderilmesi için alt takviyenin gövde sacına tüm yüzeyiyle 
oturmasına dair kalite alarmı açılmasına ve sentil kontrolünün gerçekleştirilmesine yönelik aşamalar 
üretim sürecine eklenmiştir. 
4. Dişlerin boya alması sorununun giderilmesi için çalışmalar yapılarak, maske kullanılmasına karar 
verilmiş, böylece 2.diş çekme faaliyetine gereklilik ortadan kaldırılmıştır. Zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlanmıştır.  
5. Fikstürlerin yanlış kullanımı nedeniyle oluşan hatalardaki artışın tespiti yapılmıştır. Operatörlere 
doğru fikstür kullanımı eğitimi verilmiş ve maliyetlerde azalma sağlanmıştır. 
6. İşletmenin diğer iyileştirmeleri Ar-Ge gizliliği açısından verilmemiştir.  
 
5.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
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alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı organizasyonel olarak alanında ileri uzmanlık derecesine sahip bir Kalite 
Müdürüne sahip, tecrübeli çalışanların yoğun olduğu kurumsal işletme olma özelliğine sahip olup, 
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kalite yönetim sistemi kapsamında ve müdürün kendi geliştirdiği bir 
sistemde kayıt altına alınmaktadır. Performans sisteminin teknik öneri bölümünün proje ekibine 
sunulacak iyileştirme önerileri verileri üzerinden gerçekleştirilmesinin uygun olduğu düşünülmüştür. 
Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu veriler, insan kaynaklarında kayıtlı verilerden 
elde edilecektir. Tecrübeli çalışanların yoğun olduğu işletmede bu konuda çok önemli sorunlar da 
olmadığı kanaati oluşmuştur. Puanlama 360 derece temelli şu şekilde önerilmiştir; 
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + İş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
 
3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği, toplam 
performans puanı hesaplanırken çalışanların öneri sistemine motive edilmesi için öneri puanının 
katsayısı %80, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı ise %20 olarak hesaplanması uygun 
görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, çalışanların verimlilik ve Ar-Ge’ye katkı sağlamaya 
motivasyonunun artırılması için maddi bir ödüllendirme sistemi önerilmiş ancak uygulama işletmenin 
insiyatifine bırakılmıştır. Maddi bir ödüllendirme düşünülmesi durumunda, iyileştirmeler sonucu elde 
edilen katma değer üzerinden oransal prim önerisinde bulunulmuştur.  
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İŞLETME-6 
 
6.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Türkiye’nin otomotiv sektöründe sac malzemeden amortisör, fren ve soğutma parçalarında öncü 
üreticilerinden olan işletme 47 yıldır ticari faaliyetlerini sürdürmekte ve 42’si beyaz yakadan oluşan 
yaklaşık 200 çalışanı bulunmaktadır. İşletme sürekli yenilediği teknolojisi ve kapasitesi ile ağırlıklı olarak 
fren ve soğutma sistemleri üreticilerine hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine 
üretmekte olduğu 1000'den fazla parçaya ait kalıbın tamamı firma bünyesindeki Kalıphane’de 
üretilmektedir. İşletmenin kalıp tasarım ve imalatındaki gücü, özellikle OEM projelerine tasarım 
aşamasında katılım şansını vermektedir. Üretiminin %60’ını ihraç eden işletmenin parçalarının 
kullanıldığı ülkeler arasında Amerika, İrlanda, Almanya, İspanya, Belçika, Hindistan, Çin, Brezilya, 
Polonya ve Slovakya yer almaktadır. SGS tarafından ISO TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 sistemleri için belgelendirilmiştir. İşletme; ferrüller ürün, plakalar, 
braketler, yay tablaları, kapaklar, kaynaklı parçalar, bağlantı parçaları, pullar, amortisör gövdesi, 
kompresör parçaları ve tornalanan ürünlerin üretimini yapmaktadır.  
 
6.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
İşletmede 6 kişiden oluşan ve başkanlığını Üretim Mühendisinin yürüttüğü bir ekip kurulmuştur. Ekip 
içerisine proje müdürü, satış, satın alma, Ar-Ge, orta kademe mavi yaka yönetici, orta kademe beyaz 

yaka yönetici, mavi yaka çalışan ve beyaz yaka çalışanlar dahil edilmiştir. Ekip lideri olan Kalite Müdürü 
işletmede 20 yıllık bir çalışma geçmişine sahip olması nedeniyle proje çalışmaları oldukça kolay bir 
şekilde yürütülmüştür.  
 
6.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına, mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  
 

Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
 
6.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
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Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,3 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmada proje 
bazlı çalışma sistemi uygulanmaktadır. Dolayısıyla tedarikçi belirleme ve seçim süreçlerinde bu sistemin 
avantajları gereği sürdürülebilir ilişkiler kurulmaktadır. Ortalamanın yüksek olması beklenen bir sonuç 
olarak değerlendirilmiştir. 

 
6.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetleri kapsamında hem ana sanayi üreticisi hem de bağımsız müşteriler 
bulunmaktadır. Dolayısıyla müşteri odaklı bir çalışma sisteminin olduğu gözlenmiştir. Müşteri 
ortalaması 4,2 olarak belirlenmiştir. Bu değer, işletmenin müşteriye yönelik stratejileri dikkate 

alındığında normal olarak değerlendirilmiştir. 
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6.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir. 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 4,2 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 4,1 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
İşletmede profesyonel bir organizasyon yapısına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü söylenebilir. Ancak 
bu çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Buna rağmen organizasyon yapısı ile ilgili yetki ve sorumluluk 
tanımlamalarına yönelik yapılan çalışmaların yönetim yapısına olumlu yansıdığını söylemek 

mümkündür. Ancak mavi yaka orta kademe yöneticisi düzeyinde yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu 
yapılan odak grup görüşmesinde belirlenmiştir. 
 
6.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 



�1Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle Model Oluyor

40 
 

Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 3,8, beyaz yaka 4,1 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin normal olduğu belirlenmiştir. Yapılan odak grup görüşmelerinde çalışanların 
organizasyon yapısındaki orta kademe yönetici aşaması ile ilgili sorunlarının olduğu ve bunların 
düzeltilmesi yönünde talepleri olduğu belirlenmiştir. 
 
6.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 

İlgi oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Özellikle ileri düzeyde Ar-Ge 
eğitimine ihtiyaçları olduğu görülmüştür.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimlere katılanlar temel eğitimler konusunda iyi düzeyde olup bu 
proje kapsamında verilen eğitim ile mevcut bilgilerini pekiştirmişlerdir.  
2)Eğitim katılımcılarının motivasyonları ve öğrenme istekleri yüksek 
olarak gözlenmiştir.  
3)İşletme Ar-Ge alanında çok önemli bir alt yapıya sahip olduğundan 
katılımcıların bilinç düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için temel eğitimlerin çok daha üzerinde üst düzeyde 
eğitimlere ihtiyaç olduğu görülmüştür. İleri Ar-Ge teknikleri eğitimleri 
verilerek işletme bünyesinde yürüyen geliştirme projelerine çok daha 
yüksek bir hız kazandırılabilir.  

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)İşletme çalışanları da Ar-Ge yönetim felsefesini benimsemiş 
durumdadırlar. Bu açıdan eğitimler oldukça verimli geçmiştir.  
2)İşletmenin mevcut Ar-Ge düzeyi yenilikçi, inovatif projeler 
geliştirmeye elverişli olup, ileri düzey teknik eğitimlere ihtiyaçları 
bulunmaktadır.    

 
6.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını kendi kurmuş olduğu sistem çerçevesinde 
sürdürmüş, bu sistem içerisine proje çerçevesinde dahil edilen proje ekibi de katılmıştır. İşletme proje 
süresince 5S, çevre, ISG ve kalite iyileştirmelerine ağırlık vermiştir. Ana üretici müşterinin taleplerinin 
ötesinde kendi bünyesinde de geliştirdiği ürünleri olan işletme, sürekli iyileştirme çalışmaları ile 
rakiplerinden daha avantajlı konuma geçmeyi başarmakta ve ana tedarikçisi üretici olmanın ötesinde 
farklı ürün gruplarında da ürün üreterek müşteri portföyünü genişletmektedir.  
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İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. Yay tablası kalıp birleştirme projesi yapılmış, 2000 adet parça üretiminde 4 kişi 5 saatlik üretim 
süreci, 1 kişi 3 saate indirilmiştir. Bu proje üç ürün için yapılmış, yıllık sevk adedi 12.000 olan üründe 42 
saat/adam, 42 saat/makine tasarrufu, 36.000 olan üründe, 144 adam/saat, 144 saat/makine, 9000 olan 
üründe 22,5 adam/saat, 22,5 makine/saat tasarruf sağlanmıştır (Ön ölçümlere göre). 
2. Hammadde deposu merdiveni revize edilmiş, İSG açısından çok önemli bir güvenlik önlemi 
alınmıştır.  
3. Pah kırma makinesi için talaş toplama sistemi yapılmıştır. Maliyet ve zaman açısından %5’lik bir 
tasarruf sağlanmıştır.  
4. Duvar koruma için bariyer yapılmış, binanın ömrü %5 uzatılmıştır.  
5. Braket rulo kullanımına geçilmiş, 34 saat/adam, 34 makine/saat tasarruf sağlanmıştır.  
6. Diğer iyileştirmeler Ar-Ge gizliliği nedeniyle burada ele alınmamıştır. 
  
6.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı organizasyonel olarak kurumsal işletme olma özelliğine sahip olup, 
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları hem kalite yönetim sistemi hem de işletmenin iyileştirme ekibi 
tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. İyileştirme çalışmalarının işletme bünyesinde kayıt 
altına alınması, proje kapsamında kurulan proje ekibinin çalışmalarıyla birlikte daha biçimsel bir 
duruma gelmiştir. Performans sisteminin öneriler ile ilgili veri toplama bölümü bu ekibe sunulacak 
iyileştirme önerileri verileri üzerinden gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Performans puanları 
hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu veriler, insan kaynaklarında kayıtlı verilerden 
elde edilecektir. Bu noktada işletmede performansı hesaplamaya yönelik bir bilişim alt yapı sistemi 
olmadığından insan kaynaklarındaki bilgi teknolojileri sistemindeki kayıtlar esas alınarak proje ekibinin 
birlikte çalışması ile gerçekleştirilebilecektir.  

 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + İş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
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3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %70, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %30 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, işletmenin çok iyi düzeyde çalışma koşulları ve 
sosyal imkanlar sunan bir yapısı olduğundan, maddi ödüllendirmeden ziyade taltif, terfi gibi 
ödüllendirmelere ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı önerisinde bulunulmuştur. Maddi bir 
ödüllendirme düşünülmesi durumunda, iyileştirmeler sonucu elde edilen katma değer üzerinden 
oransal prim önerisinde bulunulmuştur.  
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İŞLETME-7 
 
7.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
50 yıllık olan işletmede toplam 65 çalışan bulunmaktadır.  İşletme; soğuk şekillendirme, kaynak, montaj 
ve lazer kesim yöntemleriyle metal parçaların üretimi konusunda uzman bir firmadır. ISO/TS 
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Firmada daha önce birden fazla büyük ana 
firmaya üretim yaparken, hali hazırda tek müşterisi ISUZU’dur. Bu bakımdan, araştırma kapsamındaki 
riski en yüksek firma olarak gözlenmiştir. Projenin uygulama döneminde ana firmanın üretimi 
durdurması nedeniyle firma üretimini durdurmak zorunda kalmış ve çalışanlarını zorunlu izne çıkarma 
yoluna gitmiştir.  
 
7.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
Firmada ilk olarak ekip kurulumuyla işe başlanmıştır. Ekip 7 kişiden oluşturulmuştur. Ekip içerisinde üst 
yönetim, kalite, satış-satın alma, mavi yaka ustabaşı, mavi yaka operatör, kalite sorumlusu, üretim 
mühendisi yer almıştır.  
 
7.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmış, mavi yaka çalışanlar ile derin görüşmeler yapılmıştır. 
Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının kapsamına, mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz 

yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden 
elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
 
Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
 
7.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
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Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 3,8 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın tek 
müşterisi olduğu için tedarikçileri ile de sürdürülebilir uzun süreli ilişkiler kurduğu görülmektedir. 
Profesyonel tedarikçi arama, tedarikçiler için kriter oluşturma gibi çalışmalarının olmadığı görülmüştür.  
 
7.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 

Bu firmanın tek müşterisi olduğu için değerlendirme sonuçları dikkate alındığında müşteri ortalaması 
4,1 olarak yüksek bir düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Bu sonuç gayet olağan bulunmuştur. Çünkü 
firma tüm kapasitesini tek müşteri için kullanmaktadır. Yapılan odak grup görüşmelerinde de 
işletmenin tatil, çalışma zamanı, kapasite planlamasının tamamını müşterisine göre planladığı 
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle dış müşteri memnuniyetini sağlamak işletmenin temel amacı 
durumundadır.   
 
7.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
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Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 
yöneticilerin 3,1 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 2,8 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
Orta yöneticilerin düşük puanla değerlendirdikleri başlıklar; ücretler, işletmenin sunduğu çalışma 
koşulları, sunulan hizmetlerin yeterliliği, yetki ve sorumluluklarla ilgili konularda gerçekleşmiştir.  
 
Yapılan derin görüşmelerde, mavi yaka orta yöneticiler tarafından işletme içerisinde yetki ve 
sorumlulukların karmaşası, nitelikli istihdam bulunamaması gibi konular gündeme getirilmiştir.  
 
Beyaz yaka orta yöneticiler ise iş geliştirme, araştırma geliştirme, organizasyon yapısı ile ilgili konular ile 
ilgili motivasyon düşüklükleri yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  
 
7.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 



��Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle Model Oluyor

46 
 

Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 2,3, beyaz yaka 2,2 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Yapılan derin görüşmelerde çalışanlar ile ilgili 
olarak şu durumlar tespit edilmiştir. Tek müşteriye bağlı olarak çalışan işletme, müşterinin işleri ile ilgili 
duraklama döneminde kendi işletmesinde de duraklama yaşamakta, çalışanların izne çıkma durumları 
söz konusu olmaktadır. Veya belli dönemlerde kapasite üstü çok yoğun çalışma gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca, işletmede organizasyonel yapı ve kurumsallaşma süreçleri ile ilgili ciddi eksiklikler olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle çalışanların değerlendirme sonuçlarının düşük olması beklenen bir sonuçtur.  
 
7.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 
 

Proje katılımcısı işletmelerden eğitime en yüksek ilgi gösteren işletme 
olmuştur. Eğitim programında olmamasına rağmen, eğitime proje ekibi 
dışından hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışanlar için de talep üzerine 
temel eğitimler ayrı ayrı gruplar halinde verilmiştir.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)İşletmede her kademeden çalışanın yoğun temel eğitimlere ihtiyacı 
olduğu görülmüştür. Bu isteklilik ve yoğun katılım sonucunda eğitimler 
beklenen etkinliğe ulaşmıştır. 
2)Eğitim katılımcılarının motivasyon düzeyleri ve öğrenmeye 
isteklilikleri yüksek olarak gözlenmiştir.  
3)İşletmenin proje ekibi, verimlilik konusunda sürdürülebilirliğini 
sağlayacak temel bakış açısı kazanmıştır. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için temel eğitimlere ihtiyaç bulunmaktadır. En kısa 
sürede işletme genelinde temel işletmecilik eğitimleri aldırılması 
gerekmektedir. Ayrıca pazar bulmaya yönelik olarak karar verme 
konumundaki yöneticilerin de ciddi anlamda eğitime ihtiyaçları 
bulunmaktadır.  

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)İşletmede mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlar ile proje ekibine verilen 
eğitimlerde oldukça yüksek motivasyon ve yüksek katılım olduğu 
görülmüştür.   
2)İşletmenin karar verme konumunda olan yöneticilerin acilen pazar, 
Ar-Ge eğitimlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Aksi halde pazar bulma 
konusunda çok önemli sorunlar yaşamak durumunda kalabilecekleri 
düşünülmektedir. 
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7.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme, kendi bünyesinde müşterisi olan ana üreticinin kurduğu kalite yönetim sistemleri kapsamında 
iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir. Proje kapsamında kurulan ekip bu iyileştirmeler için öneri 
toplama süreçlerini hızlandırmada etkili olmuştur. İşletmenin diğer çalışanlarının da bu sürece katılması 
için projede tanımlanan eğitimlerden ve danışmanlık sürelerinden daha fazla bir çaba gösterilmiş ve 
destek sağlanmıştır. İşletme çalışanları eğitim ve danışmanlık toplantıları sonrasında bu sürece 
katılmada isteklilik eğilimi göstermiştir. İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. Kaynak makinesinin ayarları ile ilgili düzeltme yapılmış, kaynak hatalarında %10’luk bir azalma 
olmuştur.  
2. Şerit testere tezgahının şase almasını engellemek için profil sürme yüzeyine kauçuk, kontraplak 
döşenmiş hata oranı %10 azaltılmıştır.  
3. Bir parçada zaman ve maliyet kazancı getirecek kaynak değişikliği yapılmış ve %3’lük bir tasarruf 
sağlanmıştır.  
4. Bir parçanın boyunun 200 mm yerine 410 mm kullanılmasının daha az atıl malzemeye neden olduğu 
anlaşılmış ve bu düzeltmeye gidilmiş olup operasyon kartlarında da düzeltme yapılmıştır.  
5. Eni kısa gelen bir parçanın firesi yüksek olduğu için ebatları değiştirilmiş, fire oranı %10 azaltılmıştır.   
6.  Bölümler arası taşım operasyonu için kullanılan paletler yerine raflı, tekerlekli arabalar yapılmış, 
transpalet ile taşımadan hem daha ergonomik hem de zaman kazandırması bakımından verimlilik artışı 
sağlanmıştır.   
7. Motor kapak z saçlarının abkant bükümünde çok zaman kaybedildiği için kalıp yapılmasına karar 
verilmiş, böylece kalite problemleri de %5 oranında azaltılmıştır.  
8. Giyotin bölümünde kullanılmayan ve iş akışına engel olan makinelerin taşınması için yönetime rapor 
sunulmuş olup onayı beklenmektedir.  
9. Yarı mamul deposunda bulunan 24 ampul aynı anda açılmaktadır. Elektrik tasarrufu için ikiye 
ayrılması yönetime önerilmiş olup onayı beklenmektedir.  
  
7.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı kurumsallaşmaya yönelik ciddi çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. 
Öte yandan yeni müşteriler bulabilmek için Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
performans sisteminin kurumsallaşmaya yönelik iyileştirme önerilerine öncelik verilerek ve teknik        

Ar-Ge’ye yönelik öneriler üzerine konumlandırılması uygun görülmüştür. Performans puanları 
hesaplanırken;  
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Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı) olarak hesaplanacaktır. (Ağırlıklı katsayı organizasyonel yapı kurumsallaşıncaya 
kadar organizasyonel önerilere verilecektir) 
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan 
olarak hesaplanacaktır.  
 
3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı (ağırlıklı olarak işletme yapısına yönelik öneriler) + 
İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı olarak hesaplanacaktır.  
 
Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %30, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %70 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, çalışanların prim sistemini algılama düzeyleri ve 
işletmenin kurumsallaşma süreci göz önüne alınarak, maddi ödüllendirme yerine taltif, terfi gibi maddi 
olmayan bir ödüllendirme sisteminin uygulanmasının ve çalışanların organizasyon sürecinde kurallara 
uymama durumlarında (yoğun olduğu için) cezalandırma yönteminin uygulanmasının uygun olacağı 
düşünülmüş ve işletmeye bu yönde öneri sunulmuştur.   
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İŞLETME-8 
 
8.1. İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
2011 yılında kurulan işletme; Havacılık, Savunma ve Yat Ekipmanları sektöründe ilgili firmaların "çözüm 
ortağı" olarak mekanik işlem ihtiyaçlarını; deneyimli ve uzman personeli, dünya standartlarında ve 
hassas OEM ürün anlayışında, temin ettiği 5xxx, 6xxx ve 7xxx serisi alüminyum alaşımları olarak 
zamanında teslim felsefesine yoğunlaşmış organizasyon yapısı ile ve güvenilir kalite-fiyat 
optimizasyonu içinde karşılamaktadır. Ürünler, istendiği şekilde ekstrüzyon ve/veya levha alaşımdan; 
havacılık sanayinde kabin iç dizaynına yönelik koltuk ve galeri ürünleri, savunma sanayinde roket ve 
füze savaş başlığı/kanat teçhizatı parçaları, denizcilik ve yat sektöründe kabin içi ekipman parçaları ve 
istenen tasarıma haiz özel uygulama parçaları olarak üretilmektedir. 2015 Aralık ayı itibari ile AS9100 
(IAQG OASIS - OIN 6143256809 ) ve ISO 9001 belgelerine sahip olmuştur.  
 
İşletmede 7 kişiden oluşan bir çekirdek Ar-Ge grubu bulunmaktadır. Yaklaşık 40 çalışanın bulunduğu 
işletmede, proje kültürünün benimsenmiş olması nedeniyle yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirildiği, 
bu kültürün her çalışan tarafından benimsendiği gözlemlenmiştir. Yapılan görüşmeler ve fabrika içi 
inceleme gezisinde disiplin, hassasiyet ve işe özenin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  
 
İşletme; proje kapsamında seçilmiş olan ISUZU tedarikçisi bir işletmenin çekilmesiyle birlikte, projenin 

son döneminde çalışmalara dahil edilmiştir. Buna rağmen çok hızlı bir şekilde sürece odaklanması ve 
başarılı, hızlı çalışma yürütmesi bakımından dikkat çekmiştir.  
 
8.2. ÖN ÇALIŞMALAR 
İşletmede 6 kişiden oluşan ve başkanlığını Ar-Ge yöneticisinin yürüttüğü bir ekip kurulmuştur. Ekip 
içerisine satış, satın alma, Ar-Ge, orta kademe mavi yaka yöneticisi, orta kademe beyaz yaka yöneticisi 
dahil edilmiştir.  
 
8.3. SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 
Firmada ekip ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca firmada yapılan anket çalışmalarının 
kapsamına, mavi yaka yönetici, mavi yaka çalışan, beyaz yaka yönetici, beyaz yaka çalışan, tedarikçi ve 
müşteriler dahil edilmiştir. Bu görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
  
Tüm anketler, 5’li likert skalasında 1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
yöneltilmiştir.  
 
8.3.1. Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmanızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Yeniden karar verecek olsak yine firmanızla çalışmaya karar verirdik. 
Daha iyi koşullarda yeni bir müşteri yerine yine sizi tercih ederiz.  
Firmanız kendi amaçlarına ulaşmak için bazen koşulları kendi lehine göre değiştirebilmektedir. 
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Firmanızın bazı kararlarında tedarikçi yönlü olduğunu düşünmüyoruz. 
Firmanızın bünyesindeki gelişmelerden bizi her zaman haberdar ettiğini düşünüyoruz. 
Firmanız bizimle bilgi paylaşımında çok açıktır. 
Firmanız ile iletişimimiz genellikle formel ve yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüyor. 
Herhangi bir zamanda istediğim personele rahatlıkla ulaşabilirim. 
Personel teknik bilgi konusunda oldukça güvenilirdir. 
Firmanızı oldukça dürüst buluyorum. 
Bize karşı dostane bir yaklaşım sergiliyorsunuz. 
Her zaman için gerçekçi ve yapabileceğiniz sözler veriyorsunuz. 
Herhangi bir sorunda dürüst davrandığınızı ve yanılgılarınızı kabul ettiğinizi düşünüyoruz. 
Bazen yerine getiremeyeceğimiz taleplerde bulunuyorsunuz. 
Sizinle ilişkimizi gelecekte de sürdürmeyi isteriz. 
Sizinle çalışmak bizim için önemlidir. 
Sizi kaybettiğimde, sizin gibi bir müşteri bulmak benim için zor olur. 
İlişkimizi sürdürmek için size özel iskontolar yaparım.  
Firmanızla ilişkimiz sona ererse yaptığım yatırımların kaybından dolayı büyük maliyetlerle karşılaşırım. 
Firmanızın da ilişkilerimiz için önemli ölçüde yatırımlar yaptığını düşünüyorum(personel, teknoloji vb.) 
Ürünlerinizi geliştirme ve yenilemeye istekli olduğunuzu düşünüyoruz. 
Firmanızın bizimle her konuda işbirliği yaptığını düşünüyoruz. (Ürün, süreç, teknik hizmet, personel, 
pazar bilgisi, promosyon, dağıtım, vb.). 
Gerek duyulursa bizimle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz. 
Diğer firmalar bizim firmamızın kapasitesine sahip değiller. 

 
Firmanın tedarikçi değerlendirme ortalaması 4,2 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Firmanın 
profesyonel yapısı ve yaklaşık 7 yıllık bir geçmişe sahip olan işletmenin Ar-Ge kültürünü ileri derecede 
benimsemiş olması dikkate alındığında sonuç olağan değerlendirilebilir.  
 
8.3.2. Müşteri Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Ürünlerinizi beğeniyorum. 
Ürünlerinizi kaliteli buluyorum. 
Ürünlerinizin fiyatları uygundur.  
Tekrar satın alacak olsam yine sizden satın alırım.  
Ürünleriniz orjinaldir. 
Ürünleriniz dayanıklıdır. 
Ürünleriniz estetiktir. 
Herhangi bir sorun yaşarsam telafi edileceğine inanıyorum. 
Yakınlarıma da sizi tavsiye ederim. 
Yenilikçi bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Ürünlerinizi kullanmaktan memnunum. 
Ürünlerinizin çeşidinin çok olduğunu düşünüyorum. 
Bilinen bir firma olduğunuzu düşünüyorum. 
Reklam ve tanıtımlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerinizin başka firmaların ürünlerine benzemediğini, farklı olduğunu düşünüyorum. 

 
Bu firmanın faaliyetlerinin büyük bir bölümü Ar-Ge destekli ürün üretimiyle gerçekleştirilmektedir. Ana 
üreticiler ve bağımsız işletmelerden oluşan farklı müşteri grupları bulunmaktadır. Müşterileri savunma 
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sanayi ve havayolları alanında olup, müşteri ortalaması 4,6 olarak yüksek bir düzeyde gerçekleştiği 
görülmüştür. İşletmenin yapısının küçük olmasına rağmen, Ar-Ge kültürünün etkin olması, 
memnuniyetin yüksek olması sonucunu doğurduğu düşünülmüştür.  
 
8.3.3. Yöneticilerin Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler  
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
Çalışanların, bana yönetici olarak gösterdiği davranışlarından memnunum. 
Üst yönetim kararlarda benim önerilerime değer verir 
Üst yönetim ihtiyacım olan yetkiyi bana verir. 
Üst yönetim yetki vermeden sorumluluk yüklüyor. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
İşletmede çalışan ara yöneticilerin anket değerlendirme sonuçları incelendiğinde; mavi yaka orta 

yöneticilerin 4,5 ortalamada, beyaz yaka yöneticilerin ise 4,7 ortalamada gerçekleştiği görülmüştür. 
İşletmede, Ar-Ge kültürü, kurumsallaşma ve organizasyon yapısı ile ilgili üst düzey bir yapı olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu yapının etkisinin de hem mavi yaka hem beyaz yaka yöneticilerin çalışma ve 
iş ile özdeşleşme konusunda yüksek bir motivasyona sahip olmasını sağlamıştır. Odak grup 
görüşmelerinde yönetici grubun çok önemli ölçüde iş tatmini yaşadıkları gözlenmiştir. 
 
8.3.4. Çalışanların Değerlendirme Sonuçları 

İfadeler 
Firmaya güveniyorum. 
Huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorum. 
Üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum.  
Üst yönetimin çalışanlara karşı davranışlarından mutluyum.  
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Ara yöneticilerimizin bizlere davranışlarından memnunum. 
Çalışma saatlerinden memnunum. 
Servis hizmetlerinden memnunum. 
Yemeklerden memnunum. 
Yakınlarıma da bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim. 
Uzun yıllar bu firmada çalışmayı düşünüyorum. 
Maaşımdan memnunum. 
Firmanın ürünlerinin markasının Türkiye’de tanındığını düşünüyorum.  
Gelecekte bu markanın alanında lider markalar arasında yer alacağını düşünüyorum. 
Kendim kullanmak için bu markayı satın alırım. 
Firmanın gün geçtikçe büyüdüğünü düşünüyorum. 
Firmanın fiziki alanını büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nitelikli personel ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın kurumsal olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın çalışanların mutluluğunu önemsediğini düşünüyorum. 
Firmanın bize değer verdiğini düşünüyorum. 
Firmanın yenilikçi olduğunu düşünüyorum. 
Firmanın gereksiz yatırımlar yaptığını düşünüyorum. 
Bu firmada kendimi güvende hissediyorum. 

 
Çalışanların ortalaması mavi yaka 4,4, beyaz yaka 4,5 olarak gerçekleşmiştir. İşletmede çalışanların 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan odak grup görüşmelerinde çalışanların 
işletmedeki proje bazlı Ar-Ge kültürü nedeniyle kararlara katılımcı rol oynamalarının etkisinin yüksek 
olduğu görülmüştür.  
 
8.4. EĞİTİM SONUÇLARI 

Eğitime katılan grubun 
konuya ilgi düzeyi: 

İlgi oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Özellikle Ar-Ge eğitimine 
ihtiyaçları olduğu görülmüştür.  

Eğitim sonundaki çıktılar: 1)Eğitimlere katılanların aldıkları eğitimlerde etkileşimli katılımları 
eğitimin başarılı olduğu kanaatini oluşturmuştur.  
2)Eğitim katılımcılarının motivasyonları ve öğrenme istekleri yüksek 
olarak gözlenmiştir.  
3)İşletme Ar-Ge ve proje alanında çok önemli bir alt yapıya sahip 
olduğundan, katılımcıların bilinç düzeylerinin yüksek olduğu 
gözlenmiştir. 

İşletmenin bundan sonra 
alabileceği eğitim önerisi: 

1)Bu işletme için özellikle ileri Ar-Ge teknikleri eğitimleri verilerek, 
işletme bünyesinde yürüyen geliştirme projelerine çok daha yüksek bir 
ivme kazandırılabilir.  

Eğitim verilen işletme ve 
çalışanların durumu:   
 
 

1)İşletme Ar-Ge yapan bir yapıya sahip olu, işletme çalışanları da Ar-Ge 
yönetim felsefesini benimsemiş durumdadırlar. Bu bağlamda oldukça 
verimli çalışmalar yürütülmektedir.  
2)İşletme Ar-Ge potansiyeli ile çok verimli çalışmalar 
gerçekleştirmesine rağmen mevcut pazar yapısı incelendiğinde, bu 
potansiyelini genişletebilecek durumdadır.     

 
8.5. PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIK FAALİYETİ SONUÇLARI 
İşletme, kendi bünyesinde müşterisi olan ana üreticinin kurduğu kalite yönetim sistemleri kapsamında 
iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir. Proje kapsamında kurulan ekip, bu iyileştirmeler için öneri 
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toplama süreçlerini hızlandırmada etkili olmuştur. İşletmenin mevcut sistemi oldukça profesyonel ve 
kurumsal olduğu için geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin sistematik olarak sürdürüldüğü 
görülmüştür. Özellikle savunma sanayi ve hava yolları sektörüne yönelik yapılan üretim 
faaliyetlerindeki iyileştirme çalışmalarında süreklilik olduğu, geleceğe dönük olarak bu yapının 
sürdürülebilir olduğu kanaati oluşmuştur. Birçok spesifik üretim standart belgesine sahip olup her türlü 
metal üretimi ve savunma sanayinde çok önemli bir kalite düzeyinde faaliyet göstermektedir. 
 
İşletmelerin proje yönetim ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplerin proje geliştirmeye yönlendirmeleri, 
proje adımları belirlenirken danışmanlık desteği sunulmuştur. Proje ekibine; işletme içerisinde hem 
çalışanları yönlendirme hem de yöneticiler ile görüş birliğine varmaları konusunda destek sağlanmıştır. 
Verimlilik ve iyileştirmeler ile ilgili raporlamalar konusunda yol gösterici nitelikte öneriler ve örnekler 
sunulmuştur. Çalışmalar temel düzeyde gerçekleştirilmiş olup, proje yönetim sistemine uyumlaştırma 
ile ilgili karar verici konumdaki yöneticiler ile toplantılar yapılmıştır. İyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarının raporlamaları tamamlanmıştır. İşletme tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını kendi 
kurmuş olduğu sistem çerçevesinde sürdürmüştür. Hem organizasyonel yapının iyileştirilmesi hem de 
üretime dönük teknik iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışanların öneri sistemine katılması için 2 tip öneri 
kutusu yapılmış, biri acil önlem gerektirenler (ramak kala), ikincisi ise uzun vadeli iyileştirmeler olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır.  
 
İyileştirme çalışmaları aşağıdaki şekildedir; 
 
1. İşletmenin kuruluşundan bu yana proje bazlı bir sistem uygulaması nedeniyle, Ar-Ge çalışmalarına 
temel olacak önerilerin belli bir sistematik ile ele alınarak verimliliğe katkıları kayıt altına alınmaktadır. 
Bu çalışmada söz konusu kayıt sisteminin daha kullanılabilir olması yönünde revizyon çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Zaman tasarrufu ve pratiklik sağlamıştır.  
2. Çalışanların öneri sistemine katılması için 2 tip öneri kutusu yapılmış, biri acil önlem gerektirenler 
(ramak kala), ikincisi ise uzun vadeli iyileştirmeler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Böylece, öneriler 
düzeltici, önleyici, acil ve acil olmayan olmak üzere 4 tekerrüre ayrılıp değerlendirme ve 
önceliklendirmede kolaylık sağlanmıştır.  
3. İşletmede kurumsal yapının hakimiyetinin sağlanması ve sürdürülebilirliği için çalışanlar ve 
yöneticilere eğitim verilmesi (bu eğitimler proje kapsamında tanımlı olmamasına rağmen, 
gerçekleştirilmiştir) ile çalışanların motivasyonunun %20 arttığı görülmüştür.   
4. Operatörler, çalışanlar ve üst yönetim arasında malzeme temini ve satın alma taleplerindeki 
sistemin bürokratik prosedürlerinde %50’lik azaltma sağlanmış ve süreçler hızlandırılarak kayıt altına 
alınan bir sistem kurulmuştur.  
5. İşletme daha önce kurumsallaşma projesi yürütmüş, bu kapsamda CRM alt yapısını oluşturmuştur. 
Yapılan iyileştirmeler doğrultusunda sistemde de revizyon yapılmıştır. Bu bağlamda kısa bir geçmişine 

rağmen oldukça etkili ve verimli bir CRM yapısının olduğunu söylemek mümkündür.    
6.  Menteşelerin dayanıklılığını artırmak üzere yapılan Ar-Ge çalışması ile birlikte %12 oranında 
dayanıklılık artışı sağlanmıştır.  
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7. İşleme sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, işleme süreciyle ilgili akışta 
revizyona gidilerek %10’luk bir süre tasarrufu sağlanmıştır.   
8. Mal kabul kapısının giriş çıkışlarda bazı engeller ve tehlikelere neden olması yüzünden değiştirilmesi 
kararı alınmıştır. İşletmedeki trafikte %10’luk bir zaman tasarrufu sağlanacaktır.   
9. İşletmenin fabrika alanındaki sosyal alanlar, tuvalet ve banyolar yenilenmiştir. Çalışanların 
motivasyonu artmıştır. 
10. İşletmedeki mevcut havalandırma sisteminin kapasitesini artırmaya yönelik yeni yatırım yapılmıştır. 
İşletmede iyileşen çalışma koşulları çalışanların motivasyonunu artırarak verimliliğe olumlu yönde katkı 
sağlamıştır. (üretim miktarında %2’lik artış) 
11. Geri dönüşüme gönderilecek ürünler için geri dönüşüm kutuları yapılmış ve sosyal sorumluluk 
kapsamında önemli bir faaliyet gerçekleştirilmiştir. Çalışanların sosyal sorumlulukları kapsamında 
farkındalık sağlanmıştır.  
12. Atık malzemelerin depolanması ve taşınması ile ilgili stoklama malzemelerinin türü değiştirilerek, 
çevre kirliliğini önleyici bir tedbir alınmıştır. 
  
8.6. ÖNERİLEN PERFORMANS SİSTEMİ 
Proje kapsamında gerek mevcut durum analizi, gerekse müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, odak grup görüşmeleri, danışmanlık süresince 
gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler süresince çalışanlar ve yöneticiler ile yapılan karşılıklı görüş 
alışverişlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmenin mevcut yapısı da göz önünde 
bulundurulduğunda performans sistemi önerisi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 
 
1. İşletmenin temel alt yapısı kurumsal işletme olma ve kurulduğundan bugüne kadar proje temelli 
çalışma sistemi özelliğine sahip olduğundan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kayıt altında olup, 
objektif ve sistematik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla performans sisteminin Ar-Ge’ye yönelik öneriler ve 
savunma sanayi ve hava yolları gibi hassas bir sektör ile çalıştıklarından, çalışanların hatasızlık durumu 
üzerine konumlandırılması uygun görülmüştür. Performans puanları hesaplanırken;  
 
Öneri Puanı = (Uygulamaya Alınmaya Değer Görülen Öneri Sayısı * Önerinin Dönemsel Toplam Katma 
Değer İçindeki Payı + Çalışanın Hata Yapmama Hassasiyeti) olarak hesaplanacaktır.  
 
2. İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyumu hesaplanırken, çalışanın işe devamlılığı ve işyeri 
kurallarına uyumu dikkate alınarak puanlandırılacaktır.  
 
İşletmenin organizasyonel yapısı içerisindeki uyum puanı = Çalışanın üst yöneticisinden alınan puan + İş 
arkadaşlarından alınan puan + Çalışanın emrinde çalışanlardan alınan puan olarak hesaplanacaktır.  
 

3. Toplam Performans Puanı = Öneri Puanı + İşletmenin Organizasyonel Yapısı İçerisindeki Uyum Puanı 
olarak hesaplanacaktır.  
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Tüm hesaplamalar 100 tam puan katsayısı temel alınarak yapılacaktır. İşletmenin yapısı gereği toplam 
performans puanı hesaplanırken öneri puanının katsayısı %70, organizasyonel yapısı içerisindeki uyum 
puanı ise %30 olarak hesaplanması uygun görülmüştür.  
 
NOT: Performans puanı karşılığında ödüllendirme, işletmenin insiyatifine bırakılmış, maddi bir 
ödüllendirme düşünülmesi durumunda, işletmede hatasız üretim hedefleri belirlenerek, bu hedeflerin 
aşılma miktarı, iyileştirmeler sonucu elde edilen katma değer üzerinden bir havuz oluşturularak oransal 
prim önerisinde bulunulmuştur. Ancak her koşulda performans puanlarının manevi olarak iş tatmin 
aracı şeklinde kullanılmasının önemli olduğu, işletmedeki panoda rutin olarak (aylık periyotlar) ilan 
edilmesinin uygun olduğu önerisi sunulmuştur.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 İşletmelerin Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik olumlu bir tutuma sahip 
oldukları görülmüştür. Eğitimler ve proje geliştirme toplantıları uygulamalarının öncesinde 
katılımcıların verimlilik ile ilgili proje fikri üretme eğilimleri büyük işletmelerde %70, küçük 
işletmelerde ise %40 düzeyinde belirlenmiştir. Eğitimlere ve proje geliştirme toplantıları sonunda 
katılımcıların verimlilik önerisi başarımı üzerindeki etki incelendiğinde; kurumsal açıdan gelişmiş 
olan, benzer eğitimler alan ve almaya devam eden, özellikle büyük ölçekli işletmelerde eğitim 
başarımının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Eğitimlerde ve proje geliştirme toplantılarında 
özellikle verimlilik konularında, büyük işletmelerde işletmenin mevcut koşullarında uygulamaya 
dönük proje fikri geliştirme oranı katılımcıların %80’inde gerçekleşmiştir. Kurumsallaşma düzeyi 
daha düşük olan küçük işletmelerde katılımcıların verimlilik konularında fikir geliştirme katılım 
oranının %60’larda olduğu görülmüştür. Verimlilik konularındaki fikirlerin %90’ı büyük işletmelerde 
üretim süreçleri ve ürün geliştirme üzerine olup, küçük işletmelerde daha çok organizasyon, sosyal 
ve fiziksel koşulların (ısınma, yemek, servis vb.) iyileştirilmesi üzerine odaklı gerçekleşmiştir. Eğitim 
ve proje fikri geliştirme toplantıları verimlilik üzerine proje fikri geliştirmede büyük işletmelerde 
katılımcılar üzerinde %10’luk bir artışa neden olurken,  küçük işletmelerde %20’lik daha yüksek bir 
artışa neden olmuştur. 

  
 Kendi Ar-Ge sistemini kurmuş olan işletmelerin daha üst düzeyde Ar-Ge eğitimi ve uygulama 

desteğine ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Ar-Ge’si gelişmiş işletmelerde verimliliğe yönelik fikir 
geliştirmende hem küçük ölçekli hem de büyük ölçekli (nicel-sayısal büyüklük) işletmelerde benzer 
etkinlikte olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle,  eğer işletmenin Ar-Ge alt yapısı güçlü ise hem 
büyük işletmelerde hem de küçük işletmelerde verimliliğe yönelik fikir geliştirme başarımı yüksektir.  

  
 Tek ya da az sayıda ana firma ile çalışan işletmelerin ana firmaya bağımlılıklarının, çalışanlarının 
ekonomik hayatını da olumsuz yönde etkilediği, zorunlu izine çıkma gibi birçok olumsuz duruma 
neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu tip işletmelere, pazar bulma ve Ar-Ge çalışmalarına yönelme 
konusunda eğitim ve danışmanlık desteği sunulması gerekmektedir. Bu işletmelerde verimliliğe 

yönelik fikir geliştirme oranının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak, zaman kayıpları, hatalı ürün 
üretimine yönelik ve çok fazla uzmanlık gerektirmeden yapılan iyileştirmelerde verimliliğin önemli 
ölçüde yükseldiği görülmüştür. Örneğin; üretim süreçlerinde kalıpların bağlanmasında ek 
aparatların yapılması ile üretim hatalarında %90, zaman kayıplarında %50’lik azalmalar, müşteri 
memnuniyetinde %20’lik artış sağlanmıştır.  

  
 İşletmelerin tamamında verimliliğe yönelik fikir önerisi sunmayı teşvik etmek yönünde yapılan 
motivasyon çalışmaları ve kurulan öneri kutusu sistemi ile tüm çalışanların öneri sunma sayısında 
%100’lük bir artış sağlanmıştır. Başlangıçta yanlış uygulamalar ve hataların düzeltilmesine yönelik 

gelen öneriler, proje sonunda ar-ge’ye yönelik olarak ortalama %20 düzeyinde artmıştır.  
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 Kurumsallaşma süreçlerini tamamlayamamış olan işletmelere öncelikli olarak kurumsallaşma 
desteğinin sunulması gerekmektedir. Proje sürecinde, iş süreçlerinin doğru tanımlanması, görev ve 
yetkilerin kısmen de olsa belirlenmesi ile birlikte zaman kayıplarında ve hatalı ürün üretiminde 
ortalama %5 lik azalma gerçekleşmiştir. 

  
 İşletmelerin verimliliklerinin artışında, proje süreç yönetim sisteminin oldukça etkili olduğu, bu 
sistemin işletmenin kurumsallaşmasına da katkı sağladığı görülmüştür. Proje sürecinde oluşturulan 
proje ekibinin öneri geliştirme konusunda işletmedeki diğer çalışanları yönlendirme çalışmaları 
sonucunda öneri sunmada %100’lük artış sağlayabilmişlerdir. Öte yandan, uygulanabilir önerilerin 
hayata geçirilmesinde yönetim onayı alma sürecinde fizibilite çalışması yapma, rapor hazırlama ve 
yönetime sunma konusundaki sistematik çalışmaları, zaman kayıplarını %10 oranında azaltmış, 
özellikle kurumsal özelliğe sahip işletmelerde uzun vadede yüksek verimlilik sağlayabilecek yatırım 
kararlarının alınma oranında %10’luk artış sağladığı görülmüştür. Proje ekibinin çalışmaları ile 
birlikte çalışanların verimliliğe yönelik kararlara katılımında %10’luk bir artış sağlanmış, işletme 
içerisinde çalışanlar tarafından görülen, önemli finansman gerektirmeksizin yapılan iyileştirmeler ile 
enerji maliyetlerinde %2’lik bir tasarruf sağlanabilmiştir. Bu iyileştirmeler, bozuk musluk, gerek 
olmadığı halde elektrik sistemi nedeniyle aynı anda yanan çok sayıda lamba gibi basit ancak enerji 
kullanımına neden olan aksaklıklardır. Proje süreç yönetim sisteminin daha uzun süreli danışmanlık 
ve eğitim desteği ile işletmelerde yürütülmesi bu işletmelerin geliştirilmesi bakımından oldukça 
büyük önem taşımaktadır.  

  
 Kurumsal gelişim sürecinde önemli aşama kaydetmiş olan işletmelerdeki verimlilik çalışmaları 
daha uzun vadeli ve stratejik düzeyde gerçekleşmiştir. Finansal bakımdan önemli yatırım gerektiren, 
ancak orta ve uzun vadede üretimde önemli ölçüde verimlilik artışı sağlayacak faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin, mevcut makine alt yapısıyla gerçekleştirilen üretimde atıl hale gelen 
hammaddelerin, yeni alınan farklı ölçekli ürün üreten makine ile atıl durumdaki bu hammaddeler 
yeniden değerlendirilerek, farklı ürünlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Yatırımın geri ödeme süresi 
1,5 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu süre karlı bir yatırım için oldukça ideal olarak değerlendirilebilir. Bu 
iyileştirme ile fire oranında %6’lık bir düşüş sağlanmıştır.  Ancak, bu tip yatırımlar ön finansman 
gerektirdiğinden büyük ölçekli işletmeler için uygundur. Küçük işletmeler için temel düzeydeki 
iyileştirme fikirlerinin daha verimli olduğu görülmüştür. 
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