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ÖZET
E itim sisteminde ba ar en önemli hedeflerden birisidir.
Sistemin ba ar s iç ve d faktörler ile sistemin iyi kurulmas ve
i letilmesine ba l d r.
imdiye kadar e itim sisteminde ba ar n n ölçülmesi,
iyile tirilmesi üzerine birçok ara t rma yap lm t r. E itimde ba ar n n
art r lmas için öncelikle yap lmas gereken çal malardan bir tanesi
ba ar s zl a iten nedenlerin belirlenmesidir. Bu konuda istatistiksel
veya matematiksel yöntemler olmak üzere birçok nicel ve nitel
yöntemlere ba vurulabilir. Bu yöntemler içersinde kolay ve pratik
uygulanabilen Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi öne
ç kmaktad r. Ancak imdiye kadar e itim sürecinin iyile tirilmesi
amac yla bu yöntemin kullan lmas örneklerine özellikle ulusal
literatürde rastlan lmamas çal man n önemini art rmaktad r.
Çal man n konusu + letme lisans programlar nda bulunan
üretim yönetimi dersinin e itim sürecinde ba ar s zl a neden olan
hata türlerinin HTEA ile de erlendirilmesi üzerinedir. Ayn zamanda
e itim sürecinin geli tirilmesi (iyile tirilmesi) çal mas n n da ilk
a amas n olu turmaktad r.
Üretim yönetimi dersinde elde edilen deneyimler, gözlemler ve
ö rencilere yap lan anket uygulamalar çerçevesinde elde edilen
bilgiler
nda derste ba ar s zl a neden olan hata türleri belirlenmi
ve HTEA yöntemi ile verilerin de erlendirilmesi sonucu risk öncelik
göstergesi (RÖG) puanlar hesaplanm t r. Bu puanlar n büyükten
*
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küçü e do ru s rlanmas sonucunda risklerin önem düzeyi s ralamalar
da elde edilmi ve sürecin geli tirilmesine haz r hale getirilmi tir.
Bu çal man n devam olarak süreç iyile tirme faaliyetlerine
bir çevrimlik iyile me sa lanm t r. Tekrar HTEA yap larak önceki
sonuçlarla kar la t r ld nda risklerde %21,14 azalma sa lanm t r.
Anahtar Kelimeler: Üretim Yönetimi, Süreç +yile tirme, Hata Türü
ve Etkileri Analizi (HTEA).
ABSTRACT
Achievement is one of the most important targets for the
educational system. Achievement of the system depends on internal
and external factors, construction and operation of the system
successfully.
There have been several studies on its evaluation and
improvement so far. However, determination of the couses behind the
failure has the priority to ensure to achievement. For that purpose, it is
possible to use many qualitative and quantitative methods. Among
such methods Failure Mod And Effect Analyse (FMEA), has got an
easy and practical aspect to be applied. The fact that the number at the
studies using this method is rare in the national literature in Turkey
increases the significience of the present study.
This study focuses on the evaluation, through FMEA, of the
each factor that couses for failure in the learning process of the course
of Operation and Production Management Course at the department
of management at graduate level. It also constitutes the first step in the
improvement of the educational process.
The study first determines the risk factors cousing for failure at
the Opertion and Production Mnagement Course in the light of past
experiences, personal observations and the survey applied to the
students. Then it calculates Risk Priority Number (RPN) for each
factor through FMEA method. Finally, it ranks such factors in order of
increasing importance according to the calculated numbers.
In addition to study, process has been developed only first
stept. And then FMEA method is iterated again. Finally it is
2
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implicated that total risks has been reduced 21,14% when it was
compared with initiate solution.
Keywords : Operation and Production Management, Process
Improvement,, Failure Mode And Effect Analyses (FMEA).
I. G R
E itim sisteminde ba ar en önemli hedeflerden biridir.
imdiye kadar e itim sisteminde ba ar n n ölçülmesi ve iyile tirilmesi
konusunda birçok ara t rma yap lm t r. E itimde ba ar n n art r lmas
için yap lmas gereken çal malardan ilki ba ar s zl a iten nedenlerin
belirlenmesidir. Bu konuda a rl k verilen yöntemler istatistiksel
yöntemler olsa da bu yöntemlerin devam veya alternatifi olarak farkl
nicel ve nitel yöntemlere de ba vurulabilir. Alternatif yöntemler
içersinde kolay ve pratik uygulanabilirli i ile Hata Türü ve Etkileri
Analizi (HTEA) yöntemi öne ç kmaktad r. HTEA, ürün
geli tirilmesinde, servis, sistem ve süreçlerin iyile tirilmesinde hata
türlerinin belirlenmesi ve s n fland r lmas üzerine s kça kullan lan bir
yöntemdir.
Çal man n konusu + letme lisans programlar nda bulunan
üretim yönetimi dersinin e itim sürecinde HTEA yöntemiyle
ba ar s zl a neden olan hata türlerinin de erlendirilmesi üzerinedir.
Ayn zamanda e itim sürecinin geli tirilmesi, iyile tirilmesi
çal mas n n da ilk a amas n olu turmaktad r.
Üretim yönetimi dersinde ö rencilere yap lan anket sonuçlar ,
geçmi deneyimler, gözlemler çerçevesinde elde edilen bilgilerin
katk s yla de erlendirilmi ve ö rencilerin ba ar s zl na neden olan
hata türleri belirlenmi tir. Sonra hata türleri HTEA yöntemi
yard m yla de erlendirilmi ve risk öncelik göstergesi (RÖG) puanlar
hesaplanm t r. Bu puanlar n büyükten küçü e do ru s ralanmas
sonucunda risklerin önem düzeyi s ralamalar elde edilmi ve süreç
geli tirmeye haz r hale getirilmi tir.
HTEA yönteminin devam olarak en yüksek puana sahip be
hata türü belirlenmi ve bu hatalar n ortadan kald r lmas için baz
önlemler geli tirilmi tir. Bir ders döneminde yeni süreç uygulanm ve
iyile me sa lanan hata türü kalemlerindeki ikayet s kl
takip
edilmi tir. Son olarak iyile tirilen sürecin verileri tekrar HTEA
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S II, 2007)
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analizine aktar larak iyile me oran hesaplanm t r.
HTEA yöntemi kullan lmas üzerine ulusal ve yabanc
literatürde birçok çal maya rastlamak mümkündür. Ancak imdiye
kadar e itim sürecinin iyile tirilmesi amac yla bu yöntemin
kullan lmas örneklerine özellikle ulusal literatürde rastlan lmamas
çal man n önemini art rmaktad r.
II. E T MDE KAL TE KAVRAMI
Kalite kavram günümüzde hayat n tüm a amalar na girmi tir.
K saca “belirli bir bedel kar l sunulan mal ve hizmetlerin mü teri
beklentilerini kar lama düzeyi veya uygunluk düzeyi” olarak
tan mlanabilen kalite, gerek mamul ve gerekse hizmet üreten tüm
i letmeler için büyük önem ta maktad r1.
Kalite, Juran’a göre, “kullan ma uygunluk”, Deming’e göre
“amaca uygunluk”, Feigenbaum’a göre, “en dü ük maliyetle mü teri
tatminini sa lamak” olarak tan mlanmaktad r. 2
Tüm sektörlerde oldu u gibi e itim sektörü için de kalite,
ulusal ve küresel rekabet için gerekli standartlara ula mas
gerekmektedir. E itim i letmeleri kaliteyi sa larken, kaynaklar da
israf etmeden etkin kullanmak ve bu ba lamda maliyetleri s n rlamak
zorundad r. Rekabetin temel faktörleri içersinde her ne kadar kalite
olsa da maliyet, verimlilik, esneklik, yenilikçilik gibi faktörler de
önem ta maktad r.
Kalitenin ölçülmesi, kalitenin artlar n n olu turulmas kadar
önem arz etmektedir. Mamul üreten i letmelerde ürünlerin kalitesinin
tan mlanmas ve ölçülmesi nicel kriter ve yöntemlere ba l olarak
kolayca gerçekle tirilmektedir. Bu konuda istatistiksel kalite kontrol
yöntemleri geli tirilmi ve bu sayede belirli bir önem düzeyinde
belirlenen örneklem üzerinden tüm ürün partilerinin kalitesi
1

Mahmut TEK+N, “Toplam Kalite Yönetimi”, 3. Bask , Selçuk Üniversitesi,2007,
s.2-3.
2
Besim AKIN B.; Canan ÇET+N ve Vedat EROL,”Toplam kalite Yönetimi ve ISO
9000 Kalite Güvence Sistemi”, Beta Yay nlar , No:805, +stanbul,1998,s.117.
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ölçülebilmektedir.
Ancak hizmet üretiminde, hizmet kalitesinin tan mlanmas ve
ölçülmesi daha zor olmakta, nicel ölçüm yöntemleri bu konuda mamul
kalitesi ölçümündeki kadar ba ar l olamamaktad r.
Bir hizmet üretimi yapan e itim i letmelerinde kalite
belirlenirken klasik yakla mda sadece ç kt n n kalitesi kavram na
dikkat edilmekteydi. Ancak sadece kaliteyi ç kt da aramak günümüzde
yan lt c ve bir o kadar da çözümleyici olmaktan uzak görülmektedir.
Günümüzde e itim kalitesi belirlenirken e itim tasar m kalitesi
(müfredat tasar m ) ve ç kt n n (sonuçlar n) kalitesi olarak iki yönlü
de erlendirilmektedir. Bu kalite yakla m nda süreçlerin kalitesi
konusuna de inilmemektedir 3.
Sistem yakla m ile de erlendirdi imizde;
bir e itim
sisteminin kalitesi, girdi, süreç ve ç kt kalitesinin toplam ndan
olu maktad r. Buradan girdi, süreç ve ç kt de i kenleri a a daki gibi
tan mlanabilir :
• Girdi De i kenleri (Ö retmen, ö renci, fiziksel imkanlar
ve donan mlar, ö retim yöntemi, temel bilgi ve
tecrübe,e itim materyalleri, ..vb.)
• Süreç De i kenleri (E itim müfredat veya program ,
ö retim teknikleri, strateji, süreç yönetimi, denetim,
planlama, zamana dayal faktörler,..vb.)
• Ç kt De i kenleri ( Teknik ba ar (bilgiye dayal geli im),
tutum ve davran a dayal ba ar (tutum ve davran lar n
iyile mesi), bir sonraki e itime haz r olma ve ba ar , i
bulma, topluma kazan lma, sosyo-kültürel geli meler,..vb.)
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde, e itim i letmelerinde
e itim kalitesinin art r lmas ve dolay s yla ba ar n n art r lmas
amaçlanmaktad r. Buna ek olarak kalitesizli e neden olan faktörler
belirlenerek, giderilmek suretiyle gerek süreçlerin ve gerekse tüm
e itim sisteminin iyile tirilmesi ve dolay s yla da kalitenin art r lmas

3

Servet, ÖZDEM+R, “E itimde Toplam Kalite Yönetimi”. K rg zistan-Türkiye
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2002, s.255
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amaçlanmaktad r.
Ç kt n n kalitesi, girdi ve sürecin kalitesiyle orant l olarak
artmakta veya azalmaktad r. E itim sisteminin ba ar s , d ardan
ç kt ya dayal odakla may sa lasa da; ç kt kalitesinin art r lmas n n
temelinde girdi ve sürece dayal iyile me ve geli melerin yatt n n
bilinci ve e itim kalitesinin art r lmas çal malar n n yürütülmesinde
fayda bulunmaktad r.
III. HATA TÜRÜ VE ETK LER ANAL Z
E itim sürecinin iyile tirilmesi üzerine literatür taramas nda
HTEA konusunda bir yay na rastlan lmam t r. Genelde çal malar,
ürün ve süreç geli tirme üzerinde yo unla maktad r.
HTEA analizinin ilk kullan ld
y llarda ürün tasar m gibi
teknik konularda kullan m daha yayg n iken sonralar sistem,süreç ve
servis tasar mlar ile geli tirme ve iyile tirme uygulamalar na
kaym t r.
Günümüzde çal malar n son zamanlarda yayg nla an bulan k
mant k, çok kriterli karar verme, yapay sinir a lar , simulasyon, vb.
yöntemlerle birlikte yap ld görülmektedir. HTEA analizinin önemli
bir parças olan risk öncelik göstergesinin hesaplanmas ve ona göre
risk faktörlerinin s ralanmas a amas nda çok kriterli karar verme
yöntemlerinden Analitik Hiyerar i Süreci veya Fuzzy TOPSIS
yöntemlerinin kullan lmas örnek olarak verilebilir.

6
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Tablo-1 : HTEA Analizi Literatür Özeti
YIL

YAZARLAR

ÇALI MA KONUSU

1978

LEG

Mühendislere HTEA yönteminin tan t lmas amaçlanm t r

1992

KARA vd.

Risk önem düzeylerinin belirlenmesine çal lm t r.

1993

GILCHRIST

Maliyet analizleri ve bu amaçla maliyet art ran risklerin de erlendirilmesi amaçlanm t r.

1997

PRICE

Is sistemlerinde olu an risklerin de erlendirilmesine çal lm t r.

1998

VANDENBRANDE

Çevresel risklerin belirlenmesi ve de erlendirilmesi üzerine çal lm t r.

2000

YILMAZ

Kalite geli tirme problemlerinde HTEA yönteminin nas l kullan laca

2000

HOUTEN ve
KIMURA
CRISTIANO vd.

2000

incelenmi tir.

Sanal ürün tasar m ve görsel bak m sistemleri geli tirilmesinde kullanm lard r.
Ürün yönetiminde kalite geli tirme modeli üzerinde çal m lard r.

2002

SANKAR ve
PRABHU
PRICE

2002

SCIPIONI vd.

Üretim döngüsünde HACCP sistemine uygun operasyonel performans n art r lmas nda kullan lm ve bir
italyan g da i letmesinde uygulanm t r.

2003

SEUNG ve KOSUKE

Bir imalat sürecinde maliyet tabanl htea yönteminin uygulanmas na çal lm t r.

2003

Maliyet art ran riskler ELECTRE yöntemi ile s ralanm
çal lm .

2004

ERYÜREK ve
TANYA
MUSUBEYL+
ERG+NEL
TEOH ve CASE

2004

TARI ve SABATER

TKY’de kullan lan kalite geli tirme yöntemleri ve sonuçlara etkileri de erlendirilmektedir. Bu amaçla
vaka analizi üzerinde baz kritik faktörler belirlenerek süreç kalite için geli tirilmeye çal lmaktad r.

2005

ATMACA

Otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerinin geli tirilmesinde istatistiksel çal malarla HTEA 'n n
uygulanabilirli i ara t r lm t r.

2005

LAUL vd.

Kimya sektöründe çal anlar üzerinde kimyasallar n olumsuz etkilerini incelerken HTEA analizinden
yararlanm t r.

2005

GARCIA vd.

Risklerin belirlenmesi ve s ralanmas nda Fuzzy DEA yöntemi kullan lm t r

2005

KILIÇ

+ çi Sa l

2005

LEWIS

Teknoloji e itiminde ideal ve ba ar l bir sürecin geli tirilmesinde uygulanabilir yöntemler ele almakta ve
bunlardan birini de HTEA olarak tan tmaktad r.

2006

HO ve XIE

2007

SU ve CHOU

2007

PLAZA ve
MEDRANO

Çal mada, iki y l kadar süren elektronik laboratuar kursunda kalite felsefesinin yerle mesi ve dolay s yla
e itim kalitesinin ve ba ar s n n artmas üzerine haz rlanm t r. +ki hedef bulunmaktad r: Birincisi
ö rencilerle ilgili problemlerin yönetimi ve sürekli iyile me; ikincisi de ö rencilerin seviyelerinde ve
ba ar lar nda istenen art n sa lanmas d r.Bu çal mada e itimde problemlerin belirlenmesi ve
analizinde FMEA uygulanm t r.

2007

ELEREN ve EL+TA

Hedef maliyetleme yöntemi uygulayan bir i letmede maliyetleri art ran risklerin belirlenmesinde HTEA
analizinin uygulanmas yer almaktad r.

2007

ELEREN ve SOBA

+ çi Sa l Ve + Güvenli i Odakl Süreç
Geli tirme Faaliyetlerinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi Yönteminin Uygulanmas

2001

2004

Risklerin önem düzeylerine göre s ralanmas üzerine çal lm t r
Hata/risk olas l klar n n simulasyon yard m yla belirlenmesine çal lm t r.

ve HTEA ile de erlendirilerek azalt lmaya

Mü teri beklentilerinin AHP yöntemi ile de erlendirilmesi ve sonras nda HTEA' da uygulanmas
Bilgi tabanl modellerde verilerin analiz edilmesinde kullan lm t r ve bu amaçla yaz l m tasar m
yap lm t r.

ve + Güvenli i yönetim sistemlerinde bir metod olarak FMEA yöntemini incelemi tir.

Çal ma yüksek ö renimde 6 sigma çerçevesinin uygulanmas n n fizibilitesi üzerine uygulanm t r.
+çinde HTEA analizine de yer verilmi tir. Burada 6 sigma uygulanabilirli inin belirlenmesindeki amaç
mühendislik e itim sürecinde ba ar l ve etkin e itim süreci planlamas d r.
Alt Sigma projelerinde kriterlerin önem düzeylerine göre AHP ile de erlendirilmesi ve sonras nda her
proje için risk analizinin HTEA ile yap lmas n amaçlam t r.
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Hata Türü ve Etkileri (HTEA), sistem, süreç, yöntem, model,
servis veya ürünler geli tirilirken veya iyile tirilirken; mevcut veya
potansiyel hata/risk türlerini önceden belirlemek, s ralamak ve
iyile tirme/geli tirme a amas nda öncelikleri belirlemek üzere
geli tirilmi bir yöntemdir.
HTEA ilk olarak A.B.D. ordusunda uçu kontrol sistemlerinin
geli tirilmesinde kullan lm t r. Bu amaçla 1949’da ilk olarak “Hata
Türleri, Etkileri ve Kriti i Analiz Etmek +çin Prosedürler” el kitab
yay nlanm , sistem ve ekipman ar zalar n n etkilerini belirleyecek
güvenirlilik analiz tekni i olarak geli tirilmi tir. 1960’l y llarda ABD
havac l k sanayinde kullan lmaya ba lanm t r. + letmelerde ise ilk
Ford otomobil i letmesi taraf ndan kullan lm t r. 4
HTEA yönteminin uygulanmas n n temel nedenlerin ba nda
sürekli iyile me ve geli me ihtiyac yatmaktad r. Sürekli iyile me ve
geli me Toplam Kalite Yönetimi’nin de temel hedefidir. Bu nedenle
HTEA yöntemi, TKY uygulamalar nda da s kça ba vurulabilir bir
kalite yöntemi olarak dü ünülebilir.
HTEA yöntemi, a rl kl olarak potansiyel hatalar üzerine
yo unla maktad r ve zamanla güncelli ini korumaktad r. HTEA
yöntemi her süreçte ve tüm zaman periyotlar nda tekrarlanmak
suretiyle hatalar n ay klanmas ve geli melerin sa lanmas na imkan
vermektedir.
HTEA yöntemi ;
• Yeni bir sistem, ürün, süreç, yöntem, model tasar m na
ihtiyaç oldu unda,
• Mevcut sistem, ürün, süreç, yöntem veya modelde bir
de i iklik oldu unda,
• Sistem, ürün, süreç, yöntem veya modelde bir geli tirme
4

Adil BAYKASOXLU, vd., Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Gaziantep’te Orta
Ölçekli Bir Firmaya Uygulanmas1, II. Makine Tasar m ve +malat Teknolojileri
Kongresi, Konya, 2003, s.157.
8
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veya iyile me dü ünüldü ünde,
kullan labilir.
HTEA çal mas genellikle bir ekip çal mas olarak
görülmektedir. Bu çal malarda yer alacak ekibin konuya vak f, çok
disiplinli çal maya uygun konuyla do rudan ilgili ki ilerden olu mas
çal malar n ba ar s aç s ndan önemlidir. Bunun yan nda, yöntem tek
yönlü olmaktan uzak, ürün/süreç vb geli tirme programlar nda tüm
program n bir parças olarak yer almaktad r.
A) HATA TÜRÜ VE ETK LER ANAL Z ÇE TLER
HTEA Yöntemi genellikle dört türde ele al nmaktad r: 5
• Sistem HTEA: Sistemleri ana ve alt sistemler olarak analiz
eden ve sistemi olu turan faktörler aras ndaki potansiyel hata türlerini
belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir.
• Tasar m HTEA: Ürün ve teknolojilerin tasar m veya
geli tirilmesi a amas nda geçmi te olu an hata ve ikayetleri
de erlendiren ve yeni ürün ve teknolojilerin tasar m veya geli tirmesi
a amas nda potansiyel hata türlerini belirlemeyi amaçlayan bir
yöntemdir.
• Servis HTEA: Henüz servis mü teriye ula madan servisin
analizine imkan veren ve potansiyel hata türlerini belirlemeyi
amaçlayan bir yöntemdir.
• Süreç HTEA : Süreçleri ana ve alt süreçler olarak analiz
eden ve süreci olu turan faktörler aras ndaki potansiyel hata türlerini
belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir.

B) HATA TÜRÜ VE ETK LER ANAL Z UYGULAMA
SÜREC
HTEA uygulama süreci üç a amadan olu maktad r6 :

5

BAYKASOXLU vd., : 159.
Ali ACILAR vd.. “Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) ve Orta Ölçekli Bir
+ letmede
Uygulanmas ”,
KOB ’ler
ve
Verimlilik
Kongresi,
+KÜ,

6
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• Haz rl k A amas ,
• Sistem Analizi A amas ,
• Sonuçlar n De erlendirmesi A amas .
HTEA süreci a a daki s rayla uygulanabilir :
• Fonksiyonlar n belirlenmesi ve tan mlanmas ,
• Hata türlerinin belirlenmesi ve tan mlanmas ,
• Hata nedenlerinin belirlenmesi,
• Hata olas l klar n n belirlenmesi,
• Hata iddetinin belirlenmesi,
• Hatan n tespit edilebilirli inin belirlenmesi,
• Risk Öncelik Göstergesi (RÖG) hesaplanmas ve büyükten
küçü e do ru s ralanmas ,
• Risk ve hatalar azalt c önlemlerin al nmas
olarak özetlenebilir.
Potansiyel hata türleri, nedenleri ve olas etkilerinin
belirlenmesinden sonra hatan n olu um s kl n n da belirlenmesi
gerekmektedir. Geçmi veriler incelenmek suretiyle her hata
kar la lma s kl nicel olarak belirlenebilir veya uzman taraf ndan
nitel olarak de erlendirilebilir.
Hata olas l klar n n belirlenmesinden sonra, önemli bir çal ma
da hatan n iddetidir. Hata iddeti ile kastedilen ürün, hizmet veya
sürecin ana hedefine ula mada hatadan kaynaklanan olumsuzluklar n
etki düzeyidir.
Hatan n tespit edilebilme zorlu u, üretiminin veya sürecin
tamamlanmadan hatan n bulunabilme olas l veya zorlu udur.
HTEA yönteminin uygulanmas ve süreç iyile tirme
çal malar birlikte bir tablo üzerinde yürütülmektedir. Bu tabloda;
• Süreç (Fonksiyon) Analizi: +ncelenecek ürün veya sürece
+stanbul,2006,s.454 ; Burcu Selin YILMAZ, “Hata Türü ve Etkileri Analiz”i, Dokuz
Eylül ++BF, Dergisi, C.2., S.4, 2000,s.136.
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ait bölümler, safhalar yer almaktad r. Her safha s n fland rma ve s ra
ile gösterilmek üzere tan mlanmaktad r.
• Risk Analizi: Potansiyel hata veya risk faktörlerinin
belirlenmesi ve tan mlanmas ile risk öncelik göstergesi (RÖG)
hesaplanmas ve s ralanmas a amalar ndan olu maktad r.
• Süreç Geli tirme : Süreç geli tirme, mant k olarak önceki
bölümde belirlenen ve tan mlanan potansiyel hata veya risk
faktörlerinin önlenmesi amac yla al nabilecek önlemler ve
uygulamalardan olu maktad r. Bu bölümde öncelikle al nacak önlem
veya uygulamalar ve artlar tan mlan r. Sonra RÖG puan n n
büyüklü üne veya her fonksiyonun toplam RÖG puan ndaki a rl na
göre bir s ralama ile dönemlik önlemler belirlenir ve uygulanarak
iyile tirme yap l r.
• Risk Analizinin Tekrarlanmas : Bir a ama (dönem)
iyile tirilmi süreç için RÖG puanlar tekrar hesaplan r ve önceki
ad mda hesaplanan puanlarla kar la t r l r. Bu ekilde iyile me
yüzdesi teorik olarak hesaplanm olur.
HTEA yöntemi ve süreç iyile tirmeyi birlikte ele alan iki
örnek Tablo-2 ve Tablo-3’de görülmektedir.
Tablo-2:Bir Ürün Geli3tirme Sürecinde HTEA Uygulama ve
Önlemler

Erginel, 24

Tablo-2’de iyile me RÖG puanlar nda de i im yüzdesi ile
belirtilmektedir. Ancak bu farkl l k Tablo-3’te risk veya hatalar n
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S II, 2007)
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maliyeti üzerinden olu an farkl l kla aç klanmaktad r.
Tablo-3:Bir Ürün Geli3tirme Sürecinde HTEA Uygulama ve
Önlemler

Eryürek ve Tanya5, 2003

Uygulamalarda sürecin iyile tirilmesinde hata türlerinin en
büyük RÖG puan ndan a a ya do ru de erlendirilmesi esas
dü ünülecek olursa, baz uygulamalar için yüzlerce hata türünün
de erlendirilmesi durumunda i yükünü hafifletmek ve yöntemi
kolayla t rmak için bir basamak de eri belirlenmektedir.
Basamak de eri belirleyebilmek için istatistiksel yöntemlere
ba vurulabilir. Bu amaçla öncelikle belirli bir güven aral n n kabul
edilmesi uygun olacakt r. Her üç öncelik kriteri için 10’lu
derecelendirme kullan ld
varsay l rsa, basamak de eri 1000
üzerinden belirlenecektir. Örne in %95 güven aral nda kabul
edilebilir hata veya ba ka bir ifade ile önem düzeyi %5 ‘tir. Bu de er
50/1000 ‘e kar l k gelmektedir. Buradan basamak de erinin 50 puan
oldu u görülmektedir. Yani 50 puan üzeri RÖG de erlerini
de erlemeye almam z %95 güven aral nda istedi imiz amaca
ula t racakt r. Bu basamak de eri ayn hesaplamayla %99 güven
12
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aral nda 10, %90 güven aral nda ise 100 puana kar l k
gelmektedir.
Asl nda basamak de erinin sadece istatistiksel bir hesaplamaya
dayand r lmas dü ünülemez. Geli tirme program çerçevesinde tüm
artlar ve öncelikler dikkate al narak ekibin sorumlulu unda bu
de erin belirlenmesi gerekir.
HTEA uyguland ktan sonra belirlenen öncelikli riskler,
geli tirme program nda mevcut para,süre, kaynak vb imkanlar dikkate
al narak giderilmeye veya bir ba ka ifadeyle iyile tirmeye
çal lacakt r. Bu amaçla i görev programlar yap larak ilgili
geli tirme ekibi üyelerine görevler da t l r. Bu ekilde geli tirme
program döngüsel olarak tamamlan r.
HTEA, geli tirme program tamamland ktan sonra da
yap lmal d r. Bu a amada ikinci kez uygulanan HTEA yönteminde bir
önceki riskler en aza indirgenmi olmas , geli me ve iyile menin
düzeyini gösterecektir.
IV. E T M SÜREC NDE HATA TÜRÜ VE ETK LER
ANAL Z YÖNTEM N N UYGULANMASI
HTEA yöntem olarak genellikle ürün/üretim yönetimi
konular nda yayg n olarak kullan lan bir yöntemdir. Süreçlerin
geli tirilmesi veya iyile tirmesi çal malar ço unlukla üretim veya
servis süreçleri temelinde uygulanm t r. Bu uygulamalarda temel
amaç, süreçlerin kalite, süre veya maliyet odakl geli tirilmesi
olmu tur. Süreçlerde elde edilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin
art r lmas , maliyetlerin ve üretim-i lem sürelerinin azalt lmas ile
rekabet avantaj elde edilmesi dü ünülmektedir.
HTEA yöntemi uygulamas yla ilgili amaç, kapsam ve yönteme
dair bilgiler a a daki gibidir :
A) AMAÇ
Üretim yönetimi dersinde ba ar s zl a neden olan hata
türlerinin analiz edilmesi ve sürecin ba ar y art racak ekilde
iyile tirilmesidir.
B) YÖNTEM
Hata türlerinin analizinde Hata Türü ve Etkileri Analizi, süreç
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S II, 2007)
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iyile tirmede ise süreç iyile tirme döngüsü yöntemi kullan lacakt r.
C) KAPSAM
Afyonkarahisar ve U ak ++BF i letme bölümlerinde tek dönem
ve zorunlu ders olarak okutulan üretim yönetimi dersini, dersi alan
ö rencileri ve ders içeriklerini kapsamaktad r.
D) VER LER N HAZIRLANMASI
Risk öncelik göstergesinin hesaplanmas nda kullan lan girdiler,
s kl k, iddet ve belirleme zorlu u de erleri nitel de erler olup 1-10
aras de i im göstermektedir. Risklerin ve her riske ait nitel de erlerin
belirlenmesi amac yla 2 y l süresince güz dönemi ve yaz okulu
programlar nda ö renciler üzerinde gözlem ve anket uygulamas
yap lm t r. Anketler 5’li likert ölçe ine dayal (1:Hiç kat lm yorum ..
5: Tamamen kat l yorum) sorular ndan olu maktad r ve dersi alan tüm
ö rencilere (602 ö renci) uygulanm t r. Güvenirlilik katsay s
Cronbach Alpha 0,827 ç km t r.
E) UYGULAMA
Uygulama safhalar dört grupta de erlendirilmektedir:
• Süreç analizi ile sürecin safhalar n n tan mlanmas ,
• Risk analizi ile risklerin tan mlanmas , öncelik gösterge
puanlar n n hesaplanmas ve s ralanmas ,
• Al nabilecek önlemlerin ve iyile me artlar n n ve
harcanacak kaynaklar n belirlenmesi ve iyile me plan n n bir
dönemlik yap lmas ,
• Tekrar HTEA uygulanmas ve ilk RÖG puanlar ile
kar la t r larak teorik iyile me yüzdesinin belirlenmesidir.
1. Süreç Analizi
Bu a ama, uygulaman n ilk a amas n olu turmaktad r. Sürecin
safhalar n n tan mlanmas veya ba ka bir ifade ile süreç (fonksiyon)
analizinde süreci olu turan her bir alt sürecin veya etki eden
faktörlerin s ralanmas na ve tan mlanmas na çal lmaktad r.
Uygulaman n ba ar s nda ilk art do ru ve mant kl bir süreç
14
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çal mas d r. Bu nedenle bu a aman n üzerinde titizlikle durulmas
gerekmektedir. Her bir fonksiyon, riskler olsun veya olmas n
bütünlü ün sa lanmas için çal maya dahil edilmektedir.
Bu amaçla üretim yönetimi dersine ait fonksiyon analizi Tablo4’de verilmi tir.
2. Risk Analizi
Üretim yönetimi dersinin her alt sürecinde ba ar y engelleyen
riskler (hata türleri) belirlenmi tir. Alt süreçlerin herhangi birinde hata
türleri hiç olmayabilir veya çok say da da olabilir. Bu durum ana ve
alt süreçlerin temel artlar ndan kaynaklanmaktad r. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, gerek alt süreç say s nda gerekse her alt
sürece ait hata türü say lar nda problemi tan mlayabilen yeterli
say lara ula makt r. Ba ka bir deyi le a r ya kaçmamak
gerekmektedir.
Çal mada hata türleri anket yoluyla ö rencilerin verdikleri
bilgiler ile dersi veren ö retim eleman n n gözlem ve ahsi
de erlendirmeleri çerçevesinde belirlenmi tir. Bu ekilde 42 tane hata
türü belirlenmi ve 5’li likert ölçe inde anket formuna dönü türülerek
ö rencilere tekrar anket uygulanm t r. Sonra her sorunun ortalamas
al nm t r. Anket sorular potansiyel sorunlar n belirlenmesi ve buna
dayal frekans da l mlar ile her sorunun önem düzeylerinin
belirlenmesi ve bu düzeylere göre derecelendirilmesi olmak üzere iki
bölümden olu maktad r. Buradan frekans da l m ile “s kl k”, önem
düzeylerine göre de erlendirme sonuçlar yard m ile de “ iddet”
sütunlar 1-10 aras de erlere dönü türülerek doldurulmu tur. Hatan n
belirlenme zorlu u sütunu karar verici taraf ndan de erlendirilmi tir.
Sonra her hata türü için bu üç de er çarp larak 1-1000 aras
de erlerden olu an risk öncelik göstergesi (RÖG) hesaplanm t r(Bkz
:Tablo-4).
Tabloda RÖG puanlar iki farkl türde incelenebilir :
• Tüm hata türleri RÖG puan s ralamas na tabi tutulur ve
önem düzeylerine göre de erlendirilir.
• Tüm alt süreçlerin puanlar n n toplam (ana süreç) RÖG
puan içersindeki a rl klar belirlenerek s ralamaya tabi tutulur ve
önem düzeyine göre de erlendirilir. Bu yöntem süreçlerde bir bütün
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S II, 2007)
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olarak iyile tirme amaçland nda uygulanabilir.
+lk de erlendirme temel al nd nda; (RÖG) puanlar n n
0,020–0,324 aras nda de i ti i görülmektedir. Burada en önceli i
Ölçme ve De erlendirme bölümünde 0,324 puanla “Sorular n yanl
veya eksik anla lmas ” riski olu turmaktad r. Bunu 0,280 puanla
“Sorular n zorluk düzeyinin yüksek olmas ” takip etmektedir.
+kinci de erlendirme temel al nd nda; Ölçme ve
De erlendirme grubu, %19,9 a rl kla öne ç kmaktad r. Bu, risk
a rl n n ölçme ve de erlendirme a amas nda yo unla t n
göstermektedir. Üretim Planlama ve Kontrol grubu %13,82 ile takip
etmektedir. Risklerin en az bulundu u grup ise %3,07 ile ürün
yönetimidir (Bkz :Tablo-4).
3. Süreç yile3tirme Analizi
HTEA sonuçlar , e itim sürecinin iyile tirilmesi a amas n n ilk
basama n olu turmaktad r. +yile tirme uygulamalar iki a amada
yürütülmektedir :
• Risk ve hatalar n azalt lmas na dönük önlemlerin al nmas ,
• Yeni iyile tirilen sürece HTEA analizinin tekrar yap lmas
ve teorik iyile me yüzdesinin belirlenmesidir.
+yile tirme süreci bir dönemlik döngülerden olu maktad r. Her
döngü tamamland nda süreç belirli bir düzeyde iyile me
gösterecektir. Burada amaç, bir dönemde harcanacak kaynaklar n
(zaman,insan gücü, araç.-gereç, para,..vb.) k tl
sebebiyle RÖG
puanlar en yüksek olan hatalara yönelmek, dolay s yla en az kaynakla
en etkili hata türlerini iyile tirmektir.
Çal mada ilk dönem için iyile tirme program na en yüksek
RÖG puan na sahip ilk be hata türü al nm t r. Hatalar n nedenleri
dikkate al narak uygulanabilir önlemler geli tirilmi tir. Bu önlemler
sonucu olarak dönem sonunda tekrar HTEA analizi uygulanm t r.
Sonuç olarak be hatan n görülme s kl nda azalma olmu ve bu da
yeni RÖG puanlar na azalma eklinde tablolara yans m t r. (Bkz:
Tablo-5 ve Tablo-6) Eski ve yeni HTEA analizi kar la t r ld nda;
16
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• Hata türlerine ait RÖG s ralamas de i mi , iyile en hatalar
daha alt s ralara kaym t r,
• Toplam RÖG puan 3907’den 3081’e dü mü ve tüm
süreçte teorik olarak %21,14 azalma belirlenmi tir.
• +yile tirme fiilen bir dönem uygulanm ve konusal
anlamda benzer sorulara dayal bir ölçme ve de erlendirme sisteminde
dersi ilk defa alanlar üzerinde yap lan bir de erlendirmede; önceki
dönemin ba ar not ortalamas ile yeni dönemin ortalamalar aras nda
%19.85’lik bir art gerçekle ti i görülmü tür.
Sürekli iyile tirme amac yla her dönem süreç iyile tirme
döngüleri tekrarland kça RÖG toplam puanlar nda azalma ve
s ralamalarda da sürekli de i im beklenmektedir. Ancak temel artlar
de i medi i sürece, sürekli iyile menin ad m büyüklü ü azalarak
devam edecek ve bir noktadan itibaren sabit hale gelece i söylenebilir.
Çünkü belirli bir noktadan itibaren iyile tirme faaliyetleri tüm riskler
için tamamland
ve her riskin %100 iyile mesi söz konusu
olamayaca için bu sonuç beklenmektedir.
SONUÇ
HTEA ürün, servis, sistem ve süreçlerin geli tirilmesi
/iyile tirilmesi
faaliyetlerinin
ilk
a amalar nda
kolayca
uygulanabilmekte ve faydal sonuçlar vermektedir.
Üretim yönetimi i letme programlar nda zorunlu bir derstir ve
i letme lisans e itimi alan ö renciler için üretim fonksiyonu ve bu
fonksiyonu icra eden üretim i letmeleri hakk nda gerekli bilgilerin
al nmas , di er bilgilerle kar la t r lmas aç s ndan önemli bir derstir.
Bu nedenle derste ba ar n n artmas ö rencilerin lisans e itiminden
kazan mlar n da art racak ve peki tirecektir.
Çal ma her ne kadar üretim yönetimi dersinin e itim süreci
üzerine kurulsa da di er e itim konular için uygulanabilir bir örnek
te kil etmektedir. Bu tür yöntemlerin e itim bilimlerinde pek
kullan lmad dü ünülürse çal man n önemi artmaktad r.
Çal mada üretim yönetimi dersinde ba ar s zl a neden olan
hata türleri fonksiyonel olarak gruplanm ve HTEA yöntemi ile
s ralanm t r. Hata türlerinin tek tek veya grup a rl klar dikkate
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al narak de erlendirmesi sonucunda ölçme ve de erlendirme
a amas nda olu an hata türlerinin göreceli a rl klar öne ç km t r.
Çal ma sonucunda bir dönemlik iyile me yüzdesinin teorik
olarak %21,14, fiili olarak %19,85 olarak gerçekle ti i görülmü tür.
+yile tirme için ayr lacak imkanlar s n rl oldu u için tüm riskler bir
dönem içersinde dü ürülmeyebilir. Her dönem yeni belirlenecek
önceliklere göre risk önleyici çal malar tekrarlanarak sürekli iyile me
sa lanacakt r.
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Ürün Yönetimi
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Yönetimi

Kapasite Planlama

Üretim Planlama ve
Kontrol

Stok Yönetimi

Teknoloji yönetimi

Kurulu Yeri Seçimi

Fabrika +çi Düzenleme

Ölçme ve De erlendirme

Di er

5

40

37

8

3

72

22

3- Derse devams zl k nedeniyle ba ar s z kalma,

8

9

1

72

23

4- Derse ve ödevlere kat l m n olmamas .

6

8

2

96

17

5- Derse kar so ukluk, ilgisizlik, ön yarg .

4

7

7

196

5

1- Geçmi dönemlere ait haz rl k bilgilerinin yetersizli i,

6

9

4

216

3

2- Üretim Yönetimi temel kavramlar n n anla lamamas ,

3

7

2

42

36

RÖG SIRASI

8

3

RÖG (/1000)

1

2- Fiziksel imkanlar n(derslik, araç-gereç vs) yetersizli i

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

8

3

48

34

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilme

3

8

3

72

24

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

5

9

3

135

11

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilme

7

9

3

189

7

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

5

2

20

42

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

4

10

3

120

13

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

6

7

3

126

12

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

4

6

3

72

25

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

5

6

3

90

18

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

7

10

3

210

4

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

8

7

3

168

8

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

4

6

3

72

26

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

3

6

3

54

31

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

4

10

3

120

14

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

5

7

3

105

16

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

2

6

3

36

38

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

4

7

4

112

15

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilmek

6

8

4

192

6

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

6

3

36

39

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

2

10

3

60

29

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

5

6

3

90

19

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

2

8

3

48

35

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

4

3

24

41

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

2

10

3

60

30

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

4

6

3

72

27

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

3

8

3

72

28

1- Sorularda konu içeri inin d na ç k lmas

2

9

3

54

32

2- Sorular n zorluk düzeyinin yüksek olmas

7

8

5

280

2

3- S nav süresinin yetersizli i

5

8

2

80

21

3- Sorular n yanl veya eksik anla lmas

6

9

6

324

1

4- Sürpriz sorular n sorulmas

2

8

2

32

40

1- E itimcinin bilgi, tecrübe ve otoriter yönden yetersizli i,

2

9

5

90

20

2- E itimcinin dersi haz rlama ve sunu teknikleri kaynakl sorunlar
3- S n fta kalabal k, gürültü, karga a vb.

4
6

6
9

6
1

144
54

10
33

4- Di er derslerle üretim yönetimi konular aras nda ili ki kurulmas

5

8

4

160

9
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GRUP SIRASI

Temel Bilgi, Tan m ve
Kavramlar

1- Temel ve yard mc ders kitaplar n n eksikli i veya takip edilmemesi

R SK / HATA TÜRLER

GRUP
A IRLI I

Temel Gereksinimler ve
Haz rl k

ZORLUK (1-10)

T M SÜREC

DDET (1-10)

E

SIKLIK (1-10)

Tablo-4 Hata Türü ve Etkileri Analizi (1)

476
12,18%

3

258
6,60%

9

120
3,07%

12

324
8,29%

6

338
8,65%

5

540
13,82%

2

315
8,06%

7

304
7,78%

8

234
5,99%

10

228
5,84%

11

770
19,71%

1

448
11,47%

4

Tablo-5 : Bir A3ama yile3tirme Uygulanan Süreçler ve Hata Türleri
HATA
TÜRÜ

RÖG(0)
PUAN

RÖG(0)
SNO

1.5

196

5

2.1

6.2

11.2

216

210

280

3

4

2

HATANIN OLU NEDENLER ,
Eski ö rencilerden gelen ve önyarg olu turan bilgiler

+lk derslerde önyarg lar y kacak aç klamalar, örnekler vermek.

Dersi geçememek korkusu, y lg nl k

+lk derslerde ö renciyi derse haz rlamak

Say sal konulara önceden gelen ön yarg

Say sal bilgileri hat rlay c çal malar yapmak

Temel te kil edecek matematik, pazarlama, finans gibi derslerden eksik bilgiler.

+lk derslerde haz rlay c bilgiler vermek

Geçmi konular tekrarlamadan derse ba lamak

Bu dersleri veren ö retim elemanlar yla isti are etmek

Yöntem anlat l rken ö rencinin ders takibinde yetersizlik, teori ve uygulama eksikli i

Ö renciyi tahtaya kald rmak, quiz sorular haz rlamak, ö renciyi zinde
tutmak

Uygulama ve pratik yetersizli i

Ödevle takip, daha çok uygulama yapmak.

Ö retim eleman taraf ndan sorular n s n f seviyesine uygun tart lanamamas
Ö rencilerin seviyesinin dü üklü ü (ÖSYM puan nda dü üklük)
Derste yap lan örneklerin ezberlenmesi ve s navdaki sorulara bu mant kla bak lmas

11.4

324

1
Teori ve uygulamalarda ö rencinin yetersizli i
Ezbercilik, acele edilmesi, heyecan.

24

ALINAN ÖNLEMLER

Sorular n ö rencinin seviyesine göre daha dikkatli tart lanmas
Okul yönetimiyle görü erek daha yüksek puanl ö rencileri çekecek
nedenlerin ara t r lmas ve uygulanmas n n sa lanmas
Derslerde verilen örneklerden farkl sorular sorulaca n n sürekli
hat rlat lmas , farkl kaynaklardan sorular çözülmesinin yönlendirilmesi
Kaynak kitap edinilmesi, ödev ve uygulamalarla ö rencinin zinde
tutulmas
Derslerde ve s nav sorular nda ezbercili e özendirilmemesi, quiz
s navlar ve soru-cevap uygulamalar
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SIKLIK
1-10

DDET
1-10

ZORLUK
1-10

RÖG(1)
PUAN

AZALMA
%

RÖG(1)
SNO

2

7

7

98

50,0%

13

3

9

4

108

50,0%

11

2

10

3

60

71,4%

27

2

8

5

80

71,4%

18

1

9

6

54

83,3%

32

Temel Gereksinimler ve
Haz rl k

Temel Bilgi, Tan m ve
Kavramlar
Ürün Yönetimi
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Yönetimi

Kapasite Planlama

Üretim Planlama ve
Kontrol

Stok Yönetimi

Teknoloji yönetimi

Kurulu Yeri Seçimi

Fabrika +çi Düzenleme

Ölçme ve De erlendirme

Di er

5

40

37

8

3

72

20

3- Derse devams zl k nedeniyle ba ar s z kalma,

8

9

1

72

21

4- Derse ve ödevlere kat l m n olmamas .

6

8

2

96

14

5- Derse kar so ukluk, ilgisizlik, ön yarg .

2

7

7

98

13

1- Geçmi dönemlere ait haz rl k bilgilerinin yetersizli i,

3

9

4

108

11

2- Üretim Yönetimi temel kavramlar n n anla lamamas ,

3

7

2

42

36

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

8

3

48

34

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilme

3

8

3

72

22

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

5

9

3

135

6

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilme

7

9

3

189

2

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

5

2

20

42

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

4

10

3

120

8

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

6

7

3

126

7

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

4

6

3

72

23

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

5

6

3

90

15

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

2

10

3

60

27

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

8

7

3

168

3

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

4

6

3

72

24

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

3

6

3

54

30

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

4

10

3

120

9

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

5

7

3

105

12

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

2

6

3

36

38

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

4

7

4

112

10

2- Konu ve kavramlar tan mlama ve aç klayabilmek

6

8

4

192

1

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

6

3

36

39

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

2

10

3

60

28

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

5

6

3

90

16

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

2

8

3

48

35

1- Ö rencinin teorik bilgi eksikli i

2

4

3

24

41

2- Say sal problemlerde yöntem hatalar

2

10

3

60

29

3- Say sal problemlerde i lem hatalar

4

6

3

72

25

4- Konuyu aç klay c çözümlü örnek yetersizli i.

3

8

3

72

26

1- Sorularda konu içeri inin d na ç k lmas

2

9

3

54

31

2- Sorular n zorluk düzeyinin yüksek olmas

2

8

5

80

18

3- S nav süresinin yetersizli i

5

8

2

80

19

4- Sorular n yanl veya eksik anla lmas

1

9

6

54

32

4- Sürpriz sorular n sorulmas

2

8

2

32

40

1- E itimcinin bilgi, tecrübe ve otoriter yönden yetersizli i,

2

9

5

90

17

2- E itimcinin dersi haz rlama ve sunu teknikleri kaynakl sorunlar

4

6

6

144

5

3- S n fta kalabal k, gürültü, karga a vb.

6

9

1

54

33

4- Di er derslerle üretim yönetimi konular aras nda ili ki kurulmas

5

8

4

160

4
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GRUP SIRASI

8

3

GRUP A IRLI I

1

2- Fiziksel imkanlar n(derslik, araç-gereç vs) yetersizli i

RÖG SIRASI

1- Temel ve yard mc ders kitaplar n n eksikli i veya takip edilmemesi

R SK / HATA TÜRLER

RÖG (/1000)

ZORLUK (1-10)

T M SÜREC

DDET (1-10)

E

SIKLIK (1-10)

Tablo-6: yile3tirme SonrasD Hata Türü ve Etkileri Analizi (2)

378
12,27%
3

150
4,87%

11

120
3,89%

12

324
10,52%

5

338
10,97%

4

390
12,66%

2

315
10,22%

6

304
9,87%

7

234
7,59%

9

228
7,40%

10

300
9,74%

448
14,54%

8

1

