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ABSTRACT 

It is a highly fundamental issue in terms of academics and students to be increased the productivity of 
course at university. Problems encountered should be eliminated to raise the productivity and built a more 
efficient and effective training environment. Fishbone diagram is one of the methods that will be used to address 
the causes of these problems. The causes and their and sub-causes are identified in the fishbone diagram. Poka-
Yoke is utilized to find mistakes encountered in the course presentation and eliminate these mistakes. 
Encountered errors include human-driven ones (lack of information, using outdated examples and lack of 
attention), methodological ones (unsuitable ones used in lecturing, and not making the samplings from daily 
life), student-driven ones (not attending the class on-time and absenteeism), material-origin ones and classroom-
origin ones.  

The purpose of this study is to identify the problems encountered about increasing the productivity of 
course through Poka-Yoke and Fishbone Diagrams and to develop appropriate solution suggestions to these 
problems. 
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1. INTRODUCTION 
Günümüzde toplam kalite yönetimi anlayışı modern yönetim anlayışı içerisinde yer almaktadır. 

Geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak insanı merkeze alan, müşterilerin memnuniyet durumlarını 
gözeten, olaylarda ve durumlarda sonuca odaklanmayıp sürece odaklanan ve hataları ortaya çıkmadan önlemeye 
çalışan bir yapıya sahiptir. 

Balık kılçığı diyagramı kurumlarındaki problemlerin veya bireyleri/organizasyonu olumsuz etkileyen 
durumların bulunmasında ve bu problemin ortaya çıkaran nedenlerin irdelenerek hızlı bir çözüme 
ulaşılabilmesinde ve ortadan kaldırılmasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle sosyal içerikli 
problemlerin çözümünü analitik olarak ortaya koymakta ve bir diyagram haline dönüştürmektedir.  

Bu çalışmada çalışmanın hedeflenen amaçları doğrultusunda literatürdeki bilgiler doğrultusunda balık 
kılçığı diyagramı, beyin fırtınası ve poka yoke yöntemleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Oluşturulmuş 
ekip tarafından beyin fırtınası yöntemi kullanılarak balık kılçığı diyagramında kullanılması için belirlenen 
nedenler ve bu nedenlerin alt nedenleri irdelenmiş ve diyagram çizilmiştir. Diyagramda yer alan öğrenci 
başarıları ve devamsızlıkları üzerindeki nedenlerine poka yoke yöntemiyle çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
2. BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI VE POKA YOKE 

Balık kılçığı diyagramı ilk defa 1943 yılında Tokyo Üniversitesinde kullanılmıştır. Prof. Kaoru Ishikawa 
tarafından japon endüstrisinde kalite kontrol faaliyetlerinde bir araç olarak kullanılmaktadır (Akın, 1996: 57). 
Balık kılçığı diyagramı neden sonuç ilişkisine dayanan bir yöntemdir. Neden sonuç oluşturan faaliyetler ve 
konular şekil yardımıyla çizildiğinde görüntüsü kılçığı andırmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2010: 405). Bir sonuca 
etki eden faktörleri inceleyerek sonucu etkileyen kalite probleminin çözümünü sağlayan metoda balık kılçığı 
diyagramı adı verilmektedir (Tekin, 2013: 116). 



 

M.Tekin, O.Yeşilyurt 

754 

 

Mevcut bazı problemlere diğer bir ifadeyle sonuçlara katkı yapan muhtemel sebeplerin belirlenmesi ve 
organize edilmesi için bir problemleri çözmeye yaramaktadır. Buna ek olarak probleme etki eden bütün 
muhtemel sebeplerin en önemlilerini ortaya çıkarmak ve doğrulamak amacıyla araştırmalarda kontrol listesi 
olarak kullanılmaktadır. Literatürde balık kılçığı diyagramına Sebep Sonuç Diyagramı ve Ishikawa Diyagramı 
olarak da geçmektedir (Parlak, 2004: 70). 

Balık kılçığı diyagramı çizmek için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir(Öztürk, 2009: 376-
378). 

1. Adım: Problemi veya Kritik Kalite Özelliklerinin Tanımlanması: Süreçteki bir problem veya 
kalite karakteristiklerinin belirlendiği adımdır. Gerçek bir problemin olmadığı durumda kalite 
özelliklerinden kritik olanı seçilmelidir. 

2. Adım: Tanımlana Problemi Gösteren Çizginin Çizilmesi: Problemi tanımladıktan sonra 
problemde iyileştirilmesi için istenen özellikleri gösteren yatay bir çizgi çizildiği adımdır. 

3. Adım: Problemin Temel Nedenlerinin Ortaya Konulması: Tanımlanan problemin temel 
nedenlerinin belirlenerek yatay çizginin etrafına yazıldığı adımdır.  

4. Adım: Problemin veya Değişimin İkincil Nedenlerinin Belirlenmesi: her temel nedenle ilişkili 
olan ikincil nedenlerin belirlendiği adımdır.  

5. Adım: Her İkincil Nedenlerin Alt Nedenlerinin Belirlenmesi:  neden ve etki diyagramının en 
önemli temel amacı tanımlanan süreçteki değişimin nedenleri arasındaki etkileşimi göstermektedir.  

6. Adım: Oluşturulan Balık Kılçığı Diyagramının Gözden Geçirilmesi: sebep sonuç diyagramının 
gözden geçirilmesi ve probleme katkısı olan tüm nedenlerin ele alındığından emin olunduğu adımdır.  

İyileştirilmesi veya çözümü istenen problemin öncelikle belirlenmesi ve balık kılçığının çizilmesi için 
çalışma grubu belirlenmesi gerekmektedir. Beyin fırtınasıyla probleme neden olan temel nedenler ve bu 
nedenleri ortaya çıkaran alt nedenler ve veya alt nedenlerin alt nedenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 
gerekmektedir (Öztürk, 2009: 379). 

Diyagramın oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar; tüm sebeplerin ortaya konulabilmesi için 
her kesimin görüşü alınmalı, karakteristikler somut olarak tanımlanmalı ve ölçülebilir nitelikte olmalı, her 
karakteristik için ayrı ayrı diyagramlar çizilmeli, etkenler çözülebilir nitelikte hazırlanmalı, araştırmacılar 
sebeplerin önemini tayin ederken objektif davranmalı ve zaman içinde oluşturulan diyagramların 
güncelleştirilmesi gerekmektedir (Oymak vd., 2009: 70). 

Balık kılçığı diyagramında olası nedenler sistematik bir şekilde düzenlenmektedir. Nedenleri bulmak için 
açık ve aktif bir tartışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bu amaç için kullanılabilecek en etkili yöntem 
beyin fırtınası yöntemidir (Bozkurt, 2003: 190).  Beyin fırtınası tekniği fikir üretme ve geliştirmede kullanılan 
tekniktir. Fikir yürütme sırasında katılımcıların dinleme ve ifade etme odaklıdır. Bu teknik özellikle işletmelerde 
vizyon ve misyonun oluşturulması ve yeni fikirlerin ortaya konulmasında etkin olarak kullanılan bir tekniktir 
(Akgemci, 2008: 64).  

Balık kılçığı diyagramında ana hatları oluşturan sebepler genel olarak McKinsey 7S (strateji, yapı, 
sistemleri, paylaşılan değer, yetenekler, stil, personel)  ve pazarlamanın  4P’si olmak üzere kategorilere  
ayrılmıştır (The Mind Tools Editorial Team (Erişim Tarihi: 05 Temmuz 2017). 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_03.htm) (4P: Ürün, dağıtım, fiyat, tutundurma). Bunlara ek 
olarak diğer bir kategoriler şunlardır (Özen, 2013: 287 ): 

- 4 S: Çevre tedarikçiler, sistemler, beceriler  
- 6 M: İnsan faktörü, metotlar, araçlar, malzemeler/materyaller, ölçümler, çevre  

İnsan faktörü sonucu etkileyen kişilerin analiz edilmesidir. Metot sonuca ulaşırken kullanılan metotların 
sonuca etkisidir. Araçlar sonucu etkileyen tüm araçların analizdir. Malzemeler sonucu etkileyen her bir 
malzemenin analiz edilmesi faydalı olabilecektir. Ölçümler genelde kalite çalışmalarında kullanılmaktadır. 
Çevre, başarıyı ve kaliteyi etkileyen faktörlerin de incelenmesi faydalı olacaktır (Seker, 2014: 2). 

Poka yoke hataların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılmasında kullanılan bir tekniktir. Sıfır israf 
felsefesine sahiptir (Pojasek, 1999: 91). Amaç bireylerin herhangi bir nedenle yapmış oldukları eksikliklerin ve 
hataların ortadan kaldırılmasıdır. Poka yoke sistemlerinin iki temel işlevi vardır.  Bunlar (Kırbaş, 2013: 70-71):  

- Hatayı önlemek: bireylerin hata yapmalarını önleyecek sistemlerin konulmasıdır. 
- Hatayı Bulma: Hata yapıldığında bireyleri uyaran sistemlerdir. 
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Beyin fırtınası yöntemine ek olarak bu çalışmada poke yoke tekniği kullanılarak oluşturulan nedenlere 
çözüm önerileri bulunmuştur.  

3. UYGULAMA 

 Öğrencilerin başarısızlık ve devamsızlıklarının ana nedenleri olarak beyin fırtınası yöntemi kullanılarak 
yazılmıştır. Bu çalışmada problem olarak Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sağlık yönetimi 
bölümünde eğitimi devam eden öğrencilerin başarısızlık ve devamsızlık durumları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
başarısızlık ve devamsızlık nedenleri ile bu nedenlere bağlı alt nedenler belirlenmiş ve balık kılçığına yazılmıştır. 
Balık kılçığına yazılan bu nedenler ve alt nedenler irdelenerek poke yoke yöntemiyle çözüm önerileri bulunmaya 
çalışılmıştır. 

Balık kılçığı diyagramında ilgili literatür göz önünde bulundurularak oluşturulmuş balık kılçığının ana 
hatları oluşturan öğrencilerin başarısızlık ve devamsızlıklarına sebep olan ana nedenler öğrenci, yöntem, 
materyaller, insan faktörü, çevre’dir. 

Şekil 1: Öğrencilerin Başarısızlığı ve Devamsızlığı Sebepleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poka yoke 

Öğrenci 

- Motivasyon eksikliği: Motivasyonun sağlanması için motive adice sosyal gezi, halk oyunları ve spor 
etkinliklerinin yapılması gerekmektedir. 
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- Aile desteğinin olmayışı: Öğrencilerin aile desteklerini yanlarında hissedebilmeleri için belli 
dönemlerde ailelerin ve öğrencilerin karşılıklı olarak birbirlerine belli aralıklarla ziyarette 
bulunmaları gerekmektedir. Buna ek olarak öğrencilerin aileleriyle iletişimlerinin iyi olması 
gerekmektedir. 

- Kendini disipline etmede eksiklik: Öğrencilere zaman yönetimi ve planlı ders çalışma ile ilgili 
eğitimler verilmelidir. 

- Öğrencinin sağlık durumu: Öğrenciler bedeni ve ruhsal durumlarından kaynaklı olarak başarısızlık ve 
devamsızlık yapabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi için düzenli beslenme ve uyku düzeninin 
öneminin vurgulandığı eğitimler verilmelidir. 

Yöntem 

- Öğretim metotlarının güncel olmayışı: Öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim metotları ve 
kullandıkları kaynaklar güncel olmalıdır. 

- Ders tekrarlarının düzenli yapılmayışı: Planlı ders çalışma düzeninin öğrenci tarafından belirlenmesi 
başarıyı beraberinde getirecektir. 

- Uygun yöntemlerin seçilmemiş olması: Öğretim elemanının sürekli öğrencilere ders anlattırması gibi 
nedenler bu nedenin alt nedeni olarak değerlendirilebilmektedir.  

Materyaller 

- Öğretim araçlarının eksikliği: Her bir sınıfta akıllı tahta, projeksiyon ve diğer eğitim-öğretim 
araçlarının eksikliği eğitim öğretim faaliyetlerinde aksamalara sebep olmaktadır. Bu aksamaların 
önüne geçilmesi için gerekli araçların ve yazılımların temin edilmesi gerekmektedir. 

- Uygun okuma materyallerinin olmayışı: Kütüphane kataloğunda yer alması gereken bölüm ile ilgili 
kitapların olmayışı veya var olan kitapların öğrencilere yetmemesi öğrencilerin başarısız olmalarına 
ve devamsızlık yapmalarına sebep olmaktadır. Bölüm hocaları ile görüşülerek kütüphane 
kataloğunun zenginleştirilmesi öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. 

- Müfredatın yoğunluğu: Müfredattaki derslerin yoğunluğu öğrencinin ders programında ayrı bir yük 
getirecektir. Müfredatın hafifletilmesi ve seçmeli ders sayısının artırılması gerekmektedir.. 

İnsan faktörü 

- Öğrencinin yetersizlikleri: Öğrencilerin üniversiteye başlamadan önceki eğitim yıllarında okuma 
alışkanlığının olmaması, düzenli ve planlı ders çalışmaya alışmamış olması başarısız olma nedeni 
olarak gösterilebilmektedir. Düzenli ve planlı ders çalışma ve okuma alışkanlığını kazandıracak 
uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. 

- Aile hayatı:  Öğrencilerin ilgisiz arayıp sormayan bir aileye sahip olması da başarı durumlarını 
olumsuz etkilemektedir. 

- Öğretim elemanının derse ilgisi: Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dışından derse girmeleri 
öğrencilerin derse ilgilerini azaltmakta ve başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çevre unsurları 

- Uygulama için hastaneye gidilememesi:  Uygulamalı derslerin hastane ortamında yapılmasının 
kurumlar tarafından engellenmesinden dolayı uygulamalı dersler kampüste sınıflarda yapılmaktadır. 
Bu durumda öğrencilerin sağlık alanında kazanmaları gereken tecrübelerin önüne geçmektedir. 
Uygulamaya hastaneye gidilememesi öğrencilerin motivasyonlarını düşürmekte başarısızlık ve 
devamsızlık oranlarını artırmaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulamalı dersler için 
hastaneye gidilmesi başarıyı artıracaktır. 

- Ulaşımın yetersizliği: Muş Alparslan Üniversitesi kampüsü ile şehir merkezi arasında ulaşım 
araçlarının yeterli sayıda olmaması öğrencilerin derslere ve sınavlara devamsızlık yapmalarına ve 
derslerden başarısız olmalarına sebep olmaktadır. Ulaşımla ilgili belediyenin durumun düzeltilmesi 
için bu hatta çalışan araç sayısının artırılması ve bu araçların sefer saatlerinin düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

- Bölümün atanma problemi: Sağlık yönetimi bölümünün atanma probleminin olması öğrencilerin 
derslere ilgilerini ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bu durum da derslerdeki başarılarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Atanma problemi ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

- Çalışma ortamı: Öğrencilerin bulundukları ortam ve arkadaş çevresi ders çalışma durumlarını 
etkilemektedir. Çevresinde ders çalışan öğrenciler birbirlerini ders çalışma konusunda olumlu 
etkilemektedir. Muş’ta okuyan öğrencilerin geneli ders çalışmadığı için başarı durumları da düşüktür.  

4. SONUÇ 
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