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1. Beyin

Fırtması

Beyin fırtınası, değerlendirme ve geliştirme için bir soruna çok
sayıda muhteme l çözüm bulma tekniğidir (2) . .
tipik olarak belirli olaylar ortaya çıkar.
Ele alınan sorun, grubun tüm üyeleri tarafından açıkça ortaya konur
ve anlaşılır. Tüm öneriler kaydedilir . Grubun her üyesine fikrini belirtmek için eşit fırsat tanınır. İyi veya kötü tüm öneriler teşvik edilir.
Hiçbir z.aman öneriler veya muhteme l çözümler eleştirilmez' (3).
Beyin

fırtınası sırasında

Yönetim ve Organizasy on Ana Bilim Dalı.
Veri, 1kelimesi geniş olarak bilgi anlamına gelir. Anca·k KKC'de kullanılan
özellikler ve
veril~r; türleri. kaynakları ve ıtop·lama yöntemleri acılarından çeşitli
türlerde verilere
farklıhklar gösterirler. KKC çalışmalarının amacına göre başlıca şu
(*)
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ihtiyaçları vardır:

b. Maliyet düşürme çalışmalarında, c. Kalite ged. Diğer çalışmalarda . KKC çalışmalarında .gere'Kli verilerin ~toplanabileceği iki ana !kaynak vardır. Bunlar; ic ve dış kaynaklar olarak ayDireıkt gözlem,
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Beyin fırtınası, sorunlara en fazla çözüm bulmanın ispatlanmış
etkin bir ·yolu olduğundan işletmelerce kullanılmaktadır.
Çalışanların çoğu yaptıkları işin kalitesini etkileyen sorunların
farkındadırlar ve genellikle çözümleri hakkında düŞünceleri vardır.
Bu genel varsayıma dayanarak; niçin bir sorunun en iyi çözümü insanların zihninde saklı kalsın? «Eğer ~orunu Nasıl Çözümleyeceğini
Biliyorsan, Niçin Bize Söylemedin?» sorusuna genellikle şöyle bir cevap alındığı görülür: «Hiç Kimse Bana Sormadı».
Beyin fırtınası yolu ile çeşitli fikirlerden faydalanmak istenir.
Böylece az caba ve zaman harcayarak doğru çözümler doğru sorunlara uygulanır,. kusurlu ürünler azaltılabilir, kalite düzeltilebilir ve
genel çalışma koşulları iyileştirilebilir.
Beyin

fırtınası, insanların

zihinlerinde gizli kalmış fikirlerin ortaya
Belirli koşulların var olduğunu ve tatmin edici yaratıcı bir sürece herkesin katılabileceğini görürüz. Beyin fırtınası, iş
letmenin en önemli kozu olan, her gün · işletmenin işlerini yapan işçi
lerin fikir ve bilgilerini de kapsar.

çıkmasını sağlar.

İşletmelerde çeşitli amaç ve nedenlerle beyin fırtınasından yararlanılmaktadır.

Konumuzla ilgili olarak KKC'nde, genelde bir sorunu analiz ederken ve muhtemel çözümler ararken beyin fırtınasını
kullanmaya çalışırlar.
Beyin fırtınası sırasında temel kurallara uyulmaya özen gösterilmelidir. Herkes aynı sorunu düşünmelidir. İyi veya kötü, dolaylı veya
dolaysız tüm fikirl'er teşvik edilip, tüm üyelere katılmaları için eşit
fırsat tanınmalıdır. Eğer koşullara gereğince uyulmazsa, bu beyin
fırtınası seansının gerçekleşmesi zorlaşır.

Beyin

fırtınası

işten kaçmak için kahve toplantısı veya sohbet
Sorun çözümüne yönelik düzenlenmiş bir yaklaşı

toplantısı değildir.
mın safhasıdır.
Bazı

zamanlarda insanlar değişik veya beklenmedik bir durumla
gelirler. Bu durum deneyim yolu ile, normal bir süreç
içinde verilmiş formül veya bilinen başka bir yöntemle çözümlenemez. O zaman, mümkün olduğu kadar çok fikir üretilmesi, düsünc.
eyi
,
genişletmek veya çeşitlilik getirmek için beyin fırtınasından yararlanılır. Başka deyişle bireysel çabalar tatmin edici sonuçlar vermediğinde kullanılan belli başlı yaratıcı bir tekniktir.
karşı karşıya

\
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çözümlenmesi gereken sorunun daha başında tanımlanması halinde, faydalı olur. Bütün üyeler sorundan haberdar olmalı ve ilgili tüm detayı görmelidir. Vçıratıpı ve üretken bir
seans için rahatlık sağlayacak bir atmosfer genellikle en iyisidir. Bu,
katılanların kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine izin verir. Mümkün olduğunda tüm fikirler kaydedilmeli ve bir iki hafta için olgun4
laşması beklenilmelidir ( ).
Yalnız

beyin

fırtınası,

Beyin fırtınası seansı için dört temel kural vardır.
5
sırasıyla ve ana hatlarıyla incelemeye çalışalım ( ) :

Şimdi bunları

1. Eleştiri yapılmamalıdır : Tüm fikirlerin değerlendirileceği daha sonraki bir seansa kadar, yargı ertelenmelidir. Bir beyin fırtınası
seansında, aynı zamanda yaratıcı ve eleştirici olmak, tıpkı aynı anda
·
yürüme ve koşmaya benzer.
2. Herkes düşündüğünü söyleyebilmelidir: Seans sırasında ortaya atılan fikirler ne kadar uç olursa, o kadar iyi olduğu söylenebilir. Başka deyişle ne kadar eğlenirseniz, seans o kadar yaratıcı olur.
Ortaya atılan oldukça ilgisiz veya pratik olmayan öneriler, bir başka
üyeyi etkileyebilir. Onu pratik, iyi bir öneri yapmaya itebilir.
3. Önerilerin sayıs ı önemlidir: Ne kadar fazla öneri olursa o
kadar iyi olur. Fikirlerin sayısı ne ·kadar fazla ise, projenin başarılı
olma olanağı da o kadar büyüyecektir.
,4. Düzeltmeler ve bir araya getirmeler yapılmalıdır : Fikir üretmekten başka üyelerin başkaları tarafından öne sürülen fikirleri daha geliştirmek üzere bir araya getirmeleri teşvik edilir. Bunun bir
ta.kını çalışması olduğunu ve başkalarının fikirlerini geliştirmenin veya biraraya getirmenin çalma olmadığını unutmamalıyız. Cember liderlerinin bu takımları hedefe yönelik tutmaları gerekir. Unutmamalıdır ki bu bir sohbet seansı değildir.
Beyin fırtınasının iki ana yönü gözönünde bulundurulmalıdır. Bunlar, herkesin katılımı ve olgunlaşma dönemidir (6 ).

(4 )

DEWAR, a.g.e., s. 51.
INGLE, a.g.e., s. 175 - 179.
( 6 ) · Hamlyn Fry BINDER. Executive Guide: Quality Circles, Binder Hamly Fry
and Co., london, 1981, s. 21.
( 5)
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uygu.
Beyin fırtınası tekniğinden olumlu sonuç lar alabilm ek ve
hususlara
lamada başarı sağlayabilmek için aşağıda değineceğimiz
:
(7)
dikkat edilmesirıde yarar vardır

a. Sorunl arm Seçilm es.i :
gibi bu tekniğin amacı çok sayıda değişik çözümleri kı
sorunların
sa zamanda ortaya çıkarmaktır. Bu bakımdan seçilec ek
fırtınası
beyin
halde
Aksi
r.
doğal olarak çok çözüm lü olması gereki
taDtğer
az.
ulaşam
zaman kaybına yol açmak tan başka bir amaca
kamreklôm
raftan cevaplarının sayısal olacağı sorula r (örneğin; yeni
lümüzün fiyatı ne kadar
panyasına ne zaman başlayalım, yeni mamu
şekilde hazırlanmasını
bir
yoğun
n
olmalı? vb.) ile üyeler in öncede
edilemeyen sorunlar
ifade·
gerekt iren veya cevapları basit bir şekilde
·
da bu tekniğe uygun olmay anlar arasındadır.
Bilindiği

olmaSorun lar genel değil, mümkü n olduğu kadar basit ve özel
» şeklinde
lıdır. Örneğin, soru «Ambalajlarımızı Nasıl Geliştirebiliriz
» şek
ebiliriz
Geliştir
Nasıl
jını
değil, «Falanca Mamu lümüzü n Ambala
halolduğu
genel
ve
linde sorulmalıdır. Ayrıca sorun çok 'karmaşık
sından
fırtına
lerde onu daha basit ve özel parçal ara ayırarak beyin
Nageçirm ek daha uygun olur. Örneğin; sorunun «Yeni Mamu lümüzü
sıl Tanıtalım» yerine; «Yeni Mamu tümüz ü;
aa. Ev kadınlarına,
bb. Şoförlere,
cc. Tamirc ilere,
dd . . . ....... .. .
vb.
ee.
Nasıl Tanıtalım?» şeklinde
sında

herhal de yarar

bir dizi seçenekli soru halind e sorulma-

vardır.

b. Üyeler in Seçimi :
Beyin fırtınası toplantıları ıçın en uygun üye sayısı 7-10 arasın
aları kontro l altında
dadır. Grup daha büyük olursa liderin konuşm
«Fikir Alışverişi ve Fikir
tutması güçleşir. Grup daha küçük olursa
(Ancak yaratıcı yeteYaratılması» istenen seviyede gelişemeyebilir
Seminer Not·
QCC (Quality Control Circles), Yönetim. Geliştirme Merkezi
10.
ları, İstanbul, 1984, s. 5 -

(7)
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gerçekten yüksek ve
de yetinilebilir).
neği

konuşkan

üyeler bulunabilirse 4-5

kişi

ile

büyük bir kısmının konunun çeşitli yönleri
ile ilgili ve bu alanda bilgili olmaları muhakkak ki gereklidir. Diğer
taraftan grupda konu hakkında tam bilgiyi almayan pek çok kişinin
bulunması çok yararlı olmaktadır. Böyleleri henüz şartlanmamış olduklarından soruna çok değişik açılardaı:ı bakabilmekte ve ortay·a çok
iyi fikirler atabilmektedirler (8 ).
Toplantıya katılanların

da konulara çok farklı yaklaşımları olduğu ve fikirlerinin çok değişik ve orjinal olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple olanak v.arsa gruba bir veya birkaç hanımın da katılmasında yarar bu9
lunduğu söylenebilir (' ).
Kadınların

en büyük hatalardan biri, üyeönce yeterli derecede aydınlatılmamalarıdır. Bütün
basitliğine rağmen beyin fırtınası diğer toplu faaliyetlerden çok farklıdır. Bu nedenle daha önce böyle bir toplantıya katılmamış bir kişinin kendinden ne beklendiğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini
bilmemesi çok olağandır. Önceden kendisine teknik iyice açıklanmalı,
toplantının hangi amaçla yapıldığı belirtilmeli ve bütün karanlık noktalar aydınlatılmalıdır (1-0).
Bu teknik

uygulanırken düşülen

toplantıdan

lerin

c. Yetenekli Bir

Başkan Bulunması

(11 )

:

bir beyin fırtınası toplantısında en önemli kişidir. Toplantının sıkıntısız bir şekilde başlamasını, fikirlerin değerleme ve yargıdan uzak serbestçe ortaya atılabileceği bir ortamın yaratılmasını
ve herkesin görüşmele.re katılmasını sağlamak kendisinin görevidir.
Bu nedenle başkanın muhakkak bu tekniğin uygulanmasında tecrübeli olması . gerekir.
Başkan,

İyi bir başkan önceden sorunu inceler, fikirlerin nerelerden gelebileceğini düşünür, başlangıçta (veya gerektiğinde daha sonra) diğerlerini harekete geçirmek üzere fikirler hazırlar. Diğer üyelere karşı
DEWAR. a.g.e., s. 9 - 11.
Ülkü DİCLE. Kalite Çemberleri: Sorun Çözme Kümeleri, MPM, Ankara,
Aralık, 19'81, s. 4 - 13.
DEWAR, a.g.e., s. 4 - 13.
{ıo)
Bilindiği gibi KKC toplantıları sırasında uygulanan beyin fırtınası seans( 11 )
larında grup başıkanlığı görevini lider yürütmektedir.
(B)

9
(' )
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tutumu hep olumludur. Ortaya atılan her fikri büyük bir memnuniyetle karşılar, bol bol över, diğer üyelerin de bu fikirlerden yararlanması için onları teşvik eder.
Uygula.m adaki kişiler, başkanın ortaya atılan fikirleri değerleme
veya yargılamaya kalkanlar dışında, üyeleri toplantıda tamamen serbest bırakması gerektiğini savunurlar. Diğerleri ise; başkanın sırf
komiklik için fikir ileri sürenlere, muziplik edenlere ve hep kendi fikirlerini empoze etmeye çalışanlara da müdahale etmesi gerektiğini
ileri sürerler. Bu amaçla küçük bir çan veya tokmak kullanılabilir.
İkind görüşte olanlara göre; bir beyin fırtınası uygulaması herşey
den önce bir iş faaliyetidir ve grubun zamanı boşu boşuna harcan2
mamalıdır (1 ).
ortaya atılan bütün fikirler ne kadar ters, ne kadar
uygunsuz olurlarsa olsun; muntazam bir şekilde· kaydedilmelidir. Bu
görev, başkandan beklenmemeli, bu maksatla bir stenograf veya daha iyisi bir teyp kullanılmalıdır. Liste daha sonra daktilo edilerek deToplantıda

ğerleme toplantısına hazırlanır.
1

d.

Toplantı

Süresinin Uygun

Olması

:

Beyin fırtınası uygulamalarının etkili olması ve faydalı sonuçlar
elde edebilmesi için toplantı süresinin yeterli olması gerekir. En uygun sürenin kırkbeş ·dakika ile bir saat arasında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kırk.beş dakikadan az olursa gerçek yaratıcı faaliyet için
çok az zaman kalacaktır. Çünkü ilk 10 - 20 dakikada üyeler daha kendilerini serbest hissetmediklerinde n ortaya, ·genellikle bilinen, denenmiş, emin fikirleri atarlar. Bundan sonra ise, fikir akımında blr yavaşlama başlar. Artık işin kolay bölümü bitmiş esas önemli olan baş
ka deyişle yaratıcı bölümü başlamıştır. Bu noktada başkanın çok dikkatli ve tedbirli davranması ve önceden hazırladığı fikirleri de ortaya
atarak, düşünce akımının yeniden canlanmasını sağlaması gerekir.
Süre' bir saati geçtikten sonra üyelerde yorgunluk belirtileri başlar.
Ortçıya atılan fikirler genellikle tekrarlardır. Artık durma zamanı gelmiştir. Hele bir buçuk saatten sonra hemen hemen hiçbir sonuç alı
namaz (13 ).
- - . · Proven Methods of Motivating Emıployees : A Survey of the Best
( 12)
Motivational Programs in Use Toda.y, Modern Business Reports, Alexander Hamiltıon
lnstitute, ine., New York, 19·79ı, s. 18 - 19.
Survey of Quality Circle Activities, IAQC Quality > Circle
· -,
( 13 ) - Quarterly, Wisconsin, 1979, s. 21 - 23.

556

Toplantı süresi önceden tesbit ve ilôn edilmelidir. Söylece üye-

lerin,

işi

lantının

bir an önce bitirip gitmek eğilimlerine engel olunarak, topsonuna kadar konu ile yakından ilgilenmeleri sağlanır,

2. Pareto

Diya:gramı

:

Pareto diyagramlarını açıklayabilmek için Parkinson Kanunu'nu
gözden geçirmek faydalı olacaktır {14 ).
Parkinson

insanların

ve özellikle yöneticilerin
:

hatalı

bir

davranış

tarzını şu şekilde· açıklamaktadır

a. İnsan zekas·ı küçük rakkamlarla uğraşmayı büyük rakkamtercih eder: Bu durum zihnimizde küçük rakkamlarla hesap yapmamızın daha kolay oluşundan kaynaklanmaktadır.
ıara

Aynı kanun yöneticiler için de geçerlidir. Tasarruf yapmak için
tuvalet kôğıdı, ampul, çay, ağırlama masrafları, tebrik kartı üzerinde
dururuz da depolarda yıllardır yatan fazla ve kullanılmayan malzemelerin üzerinde yeterince durmayız. Bütçe toplantılarında 250.QOO,-TL'lik bir ağırlama masrafı uzun uzun tartışılırken, 73.548.405,50 TL'IJk
bir malzeme veya işçilik masrafı · hiç tartışılmadan kabul edilebilir.
A

.

•

•

b. insanlar yuvarlak rakkamlarla uğraşmayı küsurlu rakkamlarla uğraşmaya tercih ederler: Bu da yine zihin ve hafıza yapımızla
ilgilidir. Yuvarlak rakkam çabuk akılda kalır. Toplaması, çıkarması,
çarpması, bölmesi daha kolaydır. Bunun için, sonunda bir yığın tombul sıfırlar taşıyan rakkamlara sempatimiz daha fazladır.
Parkinson kanunlarının doğruluk yüzdesinin yüksek oluşu .yöneticilerin, hatta tüm insanların, hata yapma olasılıklarını da şiddetle
arttırmaktadır. Buna göre Pareto işletmelerde çeşitli incelemeler yapmış ve aldığı sonuçları şu şekilde genelleştirmiştir :
· Normal dağılımda sebeplerin en önemli .% 20'si sonuçların .% 80'i• ne, sonra gelen % 30'u sonuçların .% 15'ine ve geri kalan % 50'si
ise, sonuçların sadece % 5'ine neden olmaktadır.
Buna göre; KKC toplantıları sırasında sorunların nedenleri saphangi hataların daha büyük bir . yüzdeye sahip olduğu dolayısıyla hangi tür hatalar üzerinde öncelikle durulması gerektiğine
Pareto diyagramı yardımcı olacaktır.
tanırken,

(14)

-. , QCC (Quality Control Circles), a.g.s. , s. 7 - 8.
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J:>areto diyagramı, iki yaygın grafiği, sütun ve çizgi grafiklerini
Sütun grafiği giderek alçalan sütunların bir araya gelmesinden meydana gelir. Yatay eksen sayısal ölçütü içermez, sadece
sütunlar için temel çizgiyi teşkil eder. Bir set, bağımsız kategorilerin
her biri için ve arada en önemsiz kategorilerin her bir grubu için de
bir başka sütun kullanılır. Sütunların uzunluğu kategorilerle ilgili ana
kütleye, maliyete ve büyüklüğe orantılıdır. Dikey eksen boyunca sayısal bir ölçüt gerçek büyüklükleri belirler. Pareto diyagramının çizgi
grafiği bölümü sütun uzunluğunun soldan sağa toplamını veya birikimini ·g österir. Grafiğin sol alt köşesinde başlar ve tüm sütun boylarının toplamı olan bir yükseklikte sağ üst köşede son bulur (Şe
kil - 1) {15 ) :
birleştirir.
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Miktar
(A) Kusurlu parçalar
(B)
(C)

Yanlış

parçalar

Birleştirme
toleransı

(D)

İşçi Eği·tim
Noksanlığı

(E) Kötü

bağlantı

Toplam

A
Şekil

1 : Pa,reto

60
15
12

8
5
100

Diya.gramı Uygulaması

günümüzde uygulamaları farklı şiddet eğilimlerinin
sıklığını karşılaştırır, ofiste çalışmaların değişik görevlerde harcadık
ları nisbi zamanı gösterir, hata çeşidine göre hatalı parça verilerini
düzenler veya çeşitli makinelerden hangilerinin en fazla hataya sahip olduğunu belirler. Durumların hepsinde de, en önemli sınıflar düzeltme eylemlerinin en yararlı olabilec.eği yere· yöneltilmek üzere belirlenir. Pareto diyagramları ayrı türden bilgiyi iki ayrı zaman dönemi
çerçevesinde gösterdiğinde, düzeltme eylemlerinin etkisi ortaya çı
kar (16).
Bu

tekniğin

Yüksel ÜLKEN. Fiyat Teorisi, C. 2., İ. O. İ'kt. Fak. Yayınları No. 407, İstanbul,
9- 12.
Valfredo Pareto, 19. yüz.yıl·da değişik gelir gruplarından bir dizi insanı
( 16)
incelemiş ve bulg'Uları, yukarıda anlatıldığı gibi çizmiş bir İıtalyan sosyolog mühendi.stir. Ayrın:tılı bil·gi için bkz. : - - , Quality Circles: New Approach to Productivity,
Modern Business Reports, Alexander Hamilto'n lnstitute, ine., New York, 1981,
s. 90- 9·2.
( 15 )

1978,
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P.areto diyagramında kullanılan kategoriieri, farklı işçiler veya
makine·ler gibi nedenler teşkil edebilir.

farklı

Bir Pareto

diyagramının

çizilmesinde sekiz safha izlenir (17 )

:

Safha 1 : Verilerin nasıl sınıflandırılacağına karar verin. Örneğin;
rça numarası gibi.
çalışma grupları, çalışma, pa_
Safha il : Çalışma için bir zaman süresi belirleyip, bu zaman
süresini kapsayacak bir kontrol tablosu hazırlayın. Aynca tüm muhtemel veri sınıflarını sağlayın ve sonradan veri toplayın. Mümkün olduğunca miktarları parasal teknolojiye dönüŞtürün; ikisi her zaman
birbirine orantılı değildir.

ve
az

Safha 111 : Her kategoride tüm zaman. süresi için verileri sayın
kaydedin. Eğer beş ile on kategoriden fazla varsa en
toplamı tutan bazılarını «Diğerleri» denilen bir grup altında top-

toplamları

lamayı düşünün.

Safha iV: Bir grafik kôğıdı üzerine yatay ve dikey eksenler çizin. Yatay ekseni her biri bir kategori için olan eşit parçalara bölün.
Dikey ekseni, eksenin üstü tüm kategorilerin toplamlarının toplamına
eşit bir sayıyı temsil edecek şekilde işaretleyin.
Safha V : Verileri sütunlar biçiminde belirtin. En büyük kate·g ori
ile grafiğin sol tarafından başlaym, sonra büyüklük sırasına göre devam edin. Eğer «Diğerleri» diye bir kategori varsa, onu en son gösterilen en ufak ~ategoriden sonra çizin. Böylece grafiğin görünümü
sütunları hafifçe birbirinden ayırarak vurgulanmış olur.
Safha VI : Toplam çizgisini belirtin . Birinci sütun boyunca sol
alt köşeden başlayarak diyagonal bir çizgi ile başlayın. Sütunun sağ
üst köşesinden, sağa doğru sütunun enine eşit mesafede· devam edin
ve yukarı doğru üçüncü sütunun boyu kadar ç.izgiyi uzatın. Grnfiğiri
sağ üst köşesine varıncaya kadar aynı şeklde devam· edin. Bu noktadaki toplam çizgisinin eldeki tüm verilerin toplamını temsil edecek
boyda olması gerekir.
Safha Vll : Grafiğin sağ tarafında başka bir dikey eksen çizin
ve (O)'dan 100'e kadar işaretleyin. Sonuç çizgisinin bitiminde % 100
noktası olmalı.

(17)

ÜLKEN, a:g.e., s. 12 - 13.
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Safha Vlll : Açıklayıcı bir not ilave edin. Kimin, ne zaman, nerede verileri topladığını belirtjn ve verileri belirleyecek gerekli ilôve
bilgiyi de verin. Pareto diyagramının hazırlanış gününü, - hazırlayan
kişi veya grubun ismini belirtin ..
oldukça geniştir. Neden
pek çok sahada kullanı
edilebldiği
ifade
rakkamlarla
ve sonuçların
labilir. Hatta son zamanlarda rakamı ifade edilemeyen konularda
dahi kullanılmağa başlanmıştır (18 }.
Pareto

diyagramının kullanım alanları

3. Neden - Sonuç Analizi :

Bugün üç tür neden-sonuç

diyagramı kullanılmaktadır.

Bunlar (19 ):

Türü : En yaygın kullanılan türdür. Aynı
zamanda «Temel Neden - Sonuç Diyagramı» olarak da isimlendirilir.

a. Nedenleri

Sıralama

b. Dağılma Analiz Türü : Bitmiş diyagram nedenleri sıralama türüne benzer, sadece hazırlanmasındaki yaklaşım farklıdır.
c. Süreç Anaiizi : Üretim süreci safha safha yaz1lır, sonradan
her safhada ikincil nedenler analiz edilir. Bu akım diyagro_mı olarak
da bilinir.
Neden-sonuç diyagramları neden ile sonuçları arasında
bir ilişki temsil eden sembo11er ve çizgilerin tümüdür (2-0}.
nılır

Neden-sonuç
(21 } :

diyagramları hazırlamada

aşağıdaki

anlamlı

süreç kulla-

Safha 1 : Sonunda ok işareti olan bir , yatay çizgi ç.izin. Okun
önünde bir kutu olsun. Sonuç veya sorun kutunun içinde belirtilmeli.
William G. OUCHI, «A Conceptual Approach to the Design of Organizational
( 18 )
Quality Circles», Management Science, Ağustos 1979, s. 5.
DEWAR. a.g.e., s. 55.
(19 )
Neden - sonuç analizi, ilk defa Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Kaoru lshi( 20 )
kawa tarafından 1950'1erin başında geliştirilmiştir. Bu teıkniği·n ilk uy·gulaması 1953'de
Fulsai Demir işletmeleri'nde yapıldı. Son şekli balığa benzediğinde·n bazı kişiler
ıbu diya·gramı; «Balıkkılcığı Diyagramı» bazıları da Prof. ls:hikawa'yı onurlandırmak
icin «ls:hiıkawa Diyagram~.,> diye adlandırmışlardır. Ayrıntılı bilgi icin bkz.: E. Barlow,
«Tıhe Quality Circles», lndistrial Management Data Systems, Mart - Nisan. 1983,
s. 23 - 25.
( 21 )
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Kaoru ISHIKAWA, Japon Quality Control, JUSE, Tokyo, 1972, s. 198 - 199.

I
Safha il : Ana oktan belirli bir uzaklıkta ve ona paralel çizilmiş
kutular içine belli başlı nedenleri yazın. Kutuları ana oka doğru eğik
oklarla birleştirin. Bazen dört belli başlı 11edenden fazlasını ilôve etmek gerekli olabilir.
'

Safha 111 : İkincil (kü,çük) nedenleri, şemada .etkiledikleri belli
nedenlerin etrafında belirtin. Bunla~ belli başlı nedenlere yöneltilmiş oklarla bağlanır.
·
başlı

Hatırlanması

gereken

bazı

önemli hususlar

şunlardır

(22 )

:

1. Katılmak gereklidir ve üyelerin hepsi, nedenleri analiz etme
faaliyeti ile ilgilenmelidir.
2. Bir dizi fikir (neden) üretilmelidir.
3. Serbest atış teşvik edilmelidir.
4. Eleştiriye izin verilmemelidir.
5. Kimse faaliyete geçmeden nedenlerin hepsi toplanmış olmalıdır. Bazen bilgi büyük bir tahtaya yazılır ve atölye personeline bir
hafta süre ile akıllarına . geldikçe diyagrama daha başka nedenler eklemek üzere sunulur.
. (22)

INGLE,

a.g.e., s. 110 - 112.
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e.

Üyeler en önemli buldukiarı nedenleri oylamaya veya işaretlemeye davet edilir.
Neden-sonuç analizi;
-

Önemli nedenleri tanımada,
Tüm neden ve sonuçları anlamada,
İşleme süreçlerini' karşılaştırmada,
Önemli çözümler bulmada,
Ne yapılacağına karar vermede,
Süreci düzeltmede kullanılır (23 ).
1

{Şekil

2), gerçek

uygulamaları

göstermektedir (2A).
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