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GİRİŞ 

Bu tezde önce işletmelerde eğitim konusunu ele alıp 

inceledikten sonra,özel işletmelerde eğitimle ilgili yapmış ol

duğumuz araştırmanın sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. 

Tezin son kısmında ise, eğitim konusunda işletmelerin karşılaş

tıkları problemleri ve bunların çözümlenebilmesi için alınması 

gerekli tedbirleri sıralayacağız. Giriş kısmında, önce işgören 

eğitiminin önemi ele alınmakta, daha sonra çalışmada takip 

edilen metodoloji açıklanmakta ve en sonunda yedi fasıldan olu

şan tezin planı sunulmaktadır. 

1. Konunun Önemi 

Eğitimin amacı esas olarak işgöreni, görevlerini başarı 

ile yapacak bir şekilde yetiştirmektir. Görevlerin iyi bir şe

kilde yerine getirilmesi için yetenek, bilgi ve olumlu davranış 

gerekmektedir. Saymış olduğumuz yetenek, bilgi ve olumlu davra

nışlar ancak eğitimle sağlanabilir. Bir yandan sanayi ve tekno

loji hızlı bir şekilde gelişme gösterirken diğer yandan işletme

lerde de buna paralel bir gelişme olmuş ve işletmeler kompleks 

bir yapıya bürünmeye başlamışlardır. Bu gelişmeler eğitimin rolü

nü daha da önemli bir duruma getirmeye başlamıştır. 

İşletmeler, genelde eğitimin yardımına motor kullanma ye

teneğini geliştirme gibi, sınrılı bir alanda başvurmuşlardır. 

Olumlu davranışların geliştirilmesi gibi daha önemli bir konuyu 

hemen hemen hiç ele almayıp tamamıyla tesadüfi bir duruma ter

ketmişlerdir. 

Günlük gazetelerde işçi-işveren müzakere ve anlaşmazlık

larına dair çıkan haberler genel olarak güven ve anlayışın bu

lunmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla her iki taraf arasın

da karşılıklı güvenin kurulmasına çalışılmalıdır. Bu da her iki 



2 

tarafın adil davranmaları ile mümkün olabilir. İdareciler ve iş

çiler açıklanmasına çalışılan bu işbirliği ve anlayışa ancak 

eğitim vasıtasıyla kavuşturulabilirler (1). 

Kapitalizmin gelişmesi ve fabrikaların genişlemesiyle 

işçi artık işyerine, lonca devrinde olduğu gibi, üretim vasıta

ları ile gelmiyor, sadece işgücünü getiriyor. Kapitalizmin bu 

gelişmesi sonucu işçinin maddi ve manevi hayatında büyük aksak

lıklar meydana gelmiştir. Bu yeni sistemde, işçi arzının sürekli 

artması nedeniyle, işçinin tek gelir kaynağı olan çalışması 

(emeği) gittikçe değerini kaybetti ve ucuza kiralanan bir nesne 

haline geldi. 

İşgücünün gittikçe ucuzlaması, işgücünü azaltacak yerde 

çoğaltıyor ve işgücü arzı arttıkça, ücretler daha da düşüyordu. 

İş şartları bu artan işgücü arzı ile devamlı ağırlaştığından ve 

ücretler sabit kaldığından, durumu düzeltecek bir takım önlemler 

alınması gerekiyordu. 19 uncu asrın ortalarında huzursuzluk son 

noktaya ulaşmıştı. İşte bu sıralarda yapılacak en ıyı işin, 

işçinin bilgisinin arttırılması olduğu anlaşıldı ve işçi eğiti

mi, kurtarıcı durumu ve sosyal huzursuzluğu düzeltecek bir ümit 

ışığı olarak görüldü (2). 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişmeler, bunlara ayak uy

durmayanları yaş ve yeteneklerine bakmadan hemen eskitmekte ve

ya ortadan kaldırmaktadır. Bu olumsuz durumları engelleyebilecek 

tek aracın eğitim olduğu kuşkusuzdur. 

Günümüzde belirli konu~arda beceri kazanmış olan kişiler, 

bu becerilerini iş hayatı esnasında eğitim yoluyla birkaç kez 

yenilemek zorundadırlar. 

( 1) Osman Telimen; Personel 'Y'onetimi ve Beşeri İlişkiler, İstanbul, İ. İ. T. İ. 
A. Nihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, 1978, s. 169. 

(2) Ekmel Zadil; "İşçi ve Sendikacıların E:jitimi", Sosyal Siyaset Konferans
ları, VII. Kitap, No: 21, İstanbul 1955, s. 123. 
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Princeton Üni ver sitesi iktisatçılarından Fri tzh Machlup, 

ABD özel sektöründe elemanların eğitimi için yılda 1 7 milyar 

dolar harcandığını ve bu miktarın bütün Amerikadaki özel ve 

resmi eğitim kuruluşlarının harcamalarının üçte biri olduğunu 

belirtmektedir (3). 

Buraya kadar olan açıklamalar, gelecekte işgörenlerin 

eğitiminin daha büyük önem kazanacağını göstermektedir. 

Özel kesim işletmelerinde yapmış olduğumuz araştırma, 

biraz geç kalınmış olsa bile, işletmelerin eğitim konusuna daha 

· fazla önem vermeye başl~dıklarını ortaya koymuştur~ 

2. Metodoloji 

Tezin teorik kısmı yazılırken daha çok yabancı kaynaklar 

olmak üzere yerli kaynaklardan da yararlanılmıştır. 

Tezin teorik kısmı belli bir sistem içerisinde olmak üze

re altı fasıl halinde ele alınıp incelenmiştir. 

Tezin uygulama kısmı ise, değişik işkollarından 30 işlet

me ile yapılan anket çalışmasıyla ele alınmıştır. Bu 30 işletme, 

işgören mevcuduna göre, büyük-orta-küçük işletmeler olarak bö..; 

lümlere ayrılmış ve çalışma sonucu elde edilen bilgilerle bu üç 
işletme grubu arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. 

İşletmelerin eğitimle ilgili yapısını ortaya koyması açı

sından bir önemi olan bu çalışmanın, gerek hacim bakımından ge

rek tertip bakımından yeterli olduğunu iddia edemeyiz. Yine de 

30 işletmenin, yapılan çalışmanın derinlemesine mülakatlara da

yandığı için sınırlı bir örnek kütle teşkil etmediği söylenebi

lir. 

( 3) Besim Baykal; "Geleceğin Yöneticisi", istanbul Sanayi O:iası Dergisi, Sa- · 
yı: 180, (15 Şubat, 1981), s. 24. 
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Anket çalışması bizzat personel müdürleri veya eğitim uzmanlarıyla 

yapıldığından gerek zaman, gerekse mali imkanlar bakımınan bazı 

güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bununla beraber bu çalışmanın, iş

letmelerin eğitime bakış ve ele alış tarzları konusunda bir fi

kir vereceği inancındayım. 

3. Tezin Planı 

Çalışmamızın bu "giriş" bölümünü izleyen ilk faslında, 

işletmelerin eğitimden bekledikleri yararları ele aldık. Kısa 

bir şekilde ele alıp incelediğimiz yararları, iş verimliliğinin 

artışı, moral yükselmesi, nezaretin azalması, iş kazalarının 

azalması, işletme organizasyonunda süreklilik ve uyumluluk sağ

lanması, tutum ve davranışların değişmesi şeklinde sıraladık. 

İkinci fasılda ise motivasyon, bireysel farklılıklar, iş 

analiziyle bağıntı, pratik çalışma, takviye, eğitileceklerin se

çimi ve öğrenme gibi eğitim ilkelerini ele aldık. 

Üçüncü fasılda eğitim planlamasının ne şekilde oluşturu

lacağı ve bunun için uyulacak ilkeler açıklanmıştır. 

Dördüncü fasılda ise eğitim yöntemleri, iş başı ve iş 

dışı şeklinde olmak üzere iki grup halinde faydalı ve sakıncalı 

yönleriyle ele alınıp geniş bir şekilde incelenmiştir. 

Beşinci fasılda ise eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde 

gereken eğitim araç ve gereçlerini sistemli bir şekilde incele

dik. 

Altıncı fasılda ise eğitimin başarı, tepki, öğrenme, 

davranış ve sonuçlara göre nasıl değerlendirileceğini genişçe 

ele alıp inceledik. 
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Yedinci fasılda ise anket formundaki soru sırasına göre 

elde ettiğimiz bulguları bir analize tabi tutup, üç işletme 

grubu arasında bazı ka'rşılaştırmalar yaptık. 

Sonda ise işletmelerin eğitim konusunda karşılaşmış ol

dukları sorunları ve bunlara çözüm olabilecek bazı önerileri sı

raladık. 
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I - EGİTİMİN ÖNEMİ 

Bugün hemen hemen tüm işletme veya organizasyonlarda 

çalışanların eğitimi vazgeçilemez bir uğraş olmuştur. İşletme 

ve organizasyonların eğitim faaliyetlerinden bekledikleri yarar

ları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 

1. İş Verimliliğinin Artışı 

Verimlilik, olabildiği ölçüde en az personel, malzeme ve 

parasal kaynaklarla kamusal amaçları gerçekleştirmektir. Bu yo

rum biçimine göre eğitimin ilk amacı işgörene işlerini daha hız

lı yapmaları, gereksiz işlem ve eylemlerden kaçınmaları, insan

gücü ve maddesel kaynakları en yararlı bir biçimde kullanmaları 

ve hizmetin maliyetini azaltma yollarını öğretmek olmaktadır 

(4). Belirli bir işi yapmakta olan kişinin eğitim yoluyla beceri 

ve yeteneklerinin arttırılması sonucunda yapılmakta olan iş ve 

hizmetin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi mümkün ol

maktadır. Yalnızca iş verimliliğini sağlamak için değil, teknik 

özellikleri artan işlerin asgari düzeyde yapılabilmesi için 

bile sistemli bir eğitim programı uygulamas~ zorunlu olmakta

dır ( 5 r. 

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, Çalışma Ekonomisi kitabında 

verimliliği artıran sebeplerden birinin emek müessiriyetini ar

tırmak olduğunu ifade etmektedir. Emek müessiriyetini belirleyen 

unsurlardan biri de emeğin. fikri gücüdür. 

Emeğin fikri gücü, genel kültürüne, genel ve mesleki eğitim 

seviyesine bağlıdır. Bu konu işçilerin vasıf itibarıyla terki

bini, her kademenin kendi içinde vasıf seviyesini geliştirmeyi 

ve bütün işçi eğitimi meselelerini içine alır. Bunun için, bir 

taraftan çalışan işçilerin vasıf itibarıyla terekküp tarzını ge

liştirmek, yani işgücü içinde mümkün olan ölçüde vasıflı ve 

(4) cahit Tutum; Personel Ydnetimi, Ankara: TUrkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Fnstitüsü Yayınları, No: 179, 1979, s. 123. 

(5) Ferhat şenatalar; Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, İStanbul fhiver
sitesi Kitabevi, İstanbul, 1978, s. 170. 



1 

yarı vasıflı işçilerin nisbetini artırıp vasıfsız-işçi nisbetini 

azaltmak, diğer yandan her vasıf grubundaki işçilerin vasıf ve 

seviyesini geliştirici tedbirleri almak gerekir. Zira vasıflı 

ve ve yarı vasıflı işçi tabirinin açık bir ölçüsü yoktur. Vasıf 

seviyesini geliştirmek için, işletme içi ve ·dışı seminerler, 

kurslar, konferanslarla birlikte, bilhassa iş başında eğitime 

önem vermek gerekir (6). 

2. Moral Yükselmesi 

Fertlerin yetiştirilmeleri ve genel meselelerini elbirli

gı ile çözmek üzere bir araya getirilmeleri personel üzerinde 

fevkalade olumlu değişiklikler yapar (7). Bir kimsenin bir eği

tim programına çağrılması, onun kişiliğine özel bir önem ve de

ğer verildiğini gösterir ( 8). Eğitim sonucu morali yükselmiş 

olan işgörenin yeni durumlara uyma ve yenilikleri kabul etme 

kabiliyetleri fazla olur (9). 

3. Nezaretin Azalması 

İyi eğitim görmüş bir personel, yapmakta olduğu işi daha 

az nezaretle yapabilir. Bu durumda gerek çalışan gerekse nezaret 

eden daha rahat bir çalışma ortamına kavuşurlar. Daha az neza

retle ve daha bağımsız bir çalışma, yapılan işle ilgili eğitimin· 

yeterli olması ile mümkündür (10). 

4. İş Kazalarının Azalması 

Eğitim yoluyla iş kazalarının azaltılması mümkündür. İş 

araç ve gereçlerindeki aksaklıklardan dolayı olan iş kazaları 

sayısı oranı eğitim yetersizliği yüzün?en olan iş kazaları say·ı

sına oranla azdır (11). Genelde iş ka~ları bozuk teçhizat, dik-

(6) Sabahaddin Zaim; Çalışma Ekonomisi, İstanWJ., 1983, s. 276. 
(7) Telimen, op.cit., s. 172. 
(8) Tutum, op.cit., s. 124. 
(9) Telimen, op.cit., s. 172. 
(10) şenatalar, op.cit., s. 170. 
(11) F.dwin B. Flippo; Principles of Personnel Management, New York, McGraw 

Hill Book Company, 1971, s. 200. 
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katsizlik, acelecilik, sinirlilik, zayıf muhakeme vs. sonucunda 

olmaktadır. İşte saydığımız bu. sebepler eğitim vasıtasıyla 

düzeltilebilir. 

5. İşletme Organizasyonunda Süreklilik ve Uyumluluk Sağlanması 

Bir işletmenin kilit personelini kaybetmesi anında bile, 

faaliyetlerini aksaklık olmaksızın yürütebilmesi, ayrılan perso

nelin çalışmakta olduğu görevlere getirilebilecek eğitilmiş per

sonele sahip olmasıyla mümkün olabilir. Değişen iş şartlarına 

göre, işletmenin iş hacminde ve ürettiği mamüllerde meydana ge

len değişikliklerin aksaklık olmaksızın yapılabilmesi, yalnızca 

belirli bir görev için değil, gerektiğinde başka görevleri de 

yapabilecek personelin yetiştirilmesi ve iş gereğine göre bu 

personelin yeni işlere kaydırılması ile sağlanabilir. Bir işlet

~enin varlığı içinde eğitilmiş ve çalışma arzusu yüksek persone

lin de değerlendirilmesi gerekir. 

Sanayileşme sürecine katılmış toplumların en önemli özel

liklerinden birisi, her gün ortaya çıkan yenilik ve değişiklik

lere kendilerini hazır bulundurmalarıdır. İş, kişiyi yalnızca 

~elirli bir iş için eğitmiş olmakla bitmemektedir. Zaman içinde, 

ıynı iş kolunda bazı işler ortadan kaybolmakta ve daha başka iş

ler ortaya çıkmaktadır. Kişiyi yalnızca spesifik bir iş için ye

tiştirmek o işin ortadan kalkmasıyla işsizlik sorununu doğurmak

tadir. Buna çözüm yolu olarak da: kişiyi yeni işlere kolaylıkla 

Lntibak ettirecek bir eğitim yöntemi uygulayarak, çalışılan iş 

colu esas alınarak kendisine temel bir eğitim programı uygulan

nasıdır. Sürekli değişim halindeki bir sanayi toplumu içinde bu

lunduğumuzdan "sürekli eğitim" ayrıca önem kazanmaktadır. Geliş

~iş sanayi ülkelerinde teknolojik gelişmeler nedeniyle kaybolan 

re ortaya çıkan yeni -işler arasında si.stemli bir koordinasyon 

~urulmaya çalışılmaktadır (12). 

12) şenatalar, op.cit., s. 171. 
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6. Tutum ve Davranışların Değişmesi 

Hemen hemen bireyler arasındaki her şahsi farklılık eği

tim sürecine bağlıdır. Eski ve yeni işgören motivasyon, eski de

neyim ve yeteneklerine bağlı olarak tutum ve öğrenmeye yaklaşım

da büyük ölçüde değişiklik gösterirler (13). 

İşgörenin önceki eylem ve davranışlarında bazı eksiklik
ler olabilir. Öncelikle bunların tespit edilmesi gerekir. Eğitim 

sonucu bu tür tutum ve davranışlar değişebilir (14). Yanlış bir 

tepki nerede öğrenilmişse, eğitici önce öğrenene onların niçin 

yanlış veya arzu edilmediğini göstermeli ve bundan sonra ona 

yeni bir tepki şekli meydana getirmesine yardım etmelidir (15). 

(13) Richard P. calhoon; Personnel Management And Supervision, New York, App
leton-Century-Crofts F.ducational Division Meredith COrporation, 1967, 
s. 134. 

(14) TUtum, op.cit., s. 124. 
(15) Paul M. Stokes, Total Job Train.i,ng, New York; American Management Asso

ciation, 1966, s. 81. 
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II - E~İTİM İLKELERİ 

1. Motivasyon 

Eğitilen ne kadar çok motive edilirse, yeni bir maharet 

veya bilgi o kadar çabuk ve iyi öğrenilir. Eğitim belirli amaç

lara ulaşmak için yapılmalıdır. Eğitilen kişi eğitim sonunda 

daha çok para kazanma, daha iyi bir iş elde etme, yapmakta 

olduğu işi daha iyi yapar, bir duruma gelme, işte ilerleme vs. 

gibi durumlara kavuşmak ister. Yeni personelin teşvik edilmesi 

işletmede uzun yıllar çalışmakta olan personele oranla daha 

kolaydır. Eğitimcinin eğitim sırasında personele gösterdiği teş

vik ölçüsü ile işbaşına dönüldüğünde nezaretçi tarafından eğiti

len kişiye gösterilecek teşvik ölçüsü arasında önemli farklar 

olabilir. Eğitimci eğitim sonunda elde edilebilecek yararları 

açık bir şekilde belirlemelidir (16). 

2. Bireysel Farklılıklar 

Eğitimin grup şeklinde yapılması ekonomik açıdan önemli

dir. Fakat bireyler zeka ve yetenek yönünden farklılık gösterir

ler. Etkin bir eğitim sistemi bireysel yetenekleri dikkate alma

lıdır. Bireysel öğretme mekanizmalarının sunulması ile bu fark

lılıklara uyum daha kolay olacaktır (17). Hemen hemen bireysel· 

farklılıkların her türü öğrenmeyi etkiler. Bireyler yetenek ve 

kapasite bakımından, bir öğrenme durumuyla karşılaştıklarında 

bunu anlamada, tutum ve davranışlarında farklılıklar gösterir

ler ( 18) • Bunun için eğitim programlarının planlanmasında ve 

günlük yönetiminde bilgi temeli, öğrenim, görgü ve kişisel ilgi 

gibi bireysel farklılıkların dikkate alınması gerekir (19). 

(16) Flippo, op.cit., s. 198. 
(17) Ibid., s. 199. 
( 18) Herbert J. Klausmeier; Learning and Human Abili ties: F.ducational Psycho

logy, Harper and Row, 1961, s. 38. 
(19) İnal Cem Aşkun; İşgören, Eskişehir, 1982, s. 437. 
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3. İş Analiziyle Bağıntı 

Hizmet içi eğitimde uygulanacak eğitim programını hazır

larken, kazandırılması beklenen bilgi, beceri ve tutumun ayrın

tılı bir biçimde tespit edilebilmesi için analiz tekniklerinden 

yararlanılır. En çok kullanılan analiz türlerinden birisi iş 

analizidir. Bu analiz yolu ile eğitim programı aşağıda sıra ile 

yazılı işlemler yapılarak hazırlanır. 

- Görev veya iş belirlenir ve tanımlanır. 

- İş veya hizmet alanları· tespit edilir. 

- Alanlara giren işler belirlenir. 

- İşi yapabilmesi için gerekli eğitim elemanları belirle-

nir. 

Belirlenen eğitim elemanları bir araya getirilerek eği

tim programı hazırlanır. 

- Eğitim programının uygulanacağı personelin nitelikleri 

öğretim için imkanları göz önünde bulundurularak her bir eğitim 

elemanı için gerekli süre belirlenir. 

- Her iş için eğitimde kullanılmak üzere işlem ve bilgi 

faprakları hazırlanır. Bu yapraklar analize dayalı olarak hazır

lanır ve eğitim sırasında öğrenciye verilir (20). 

4. Pratik Çalışma 

Öğrenmenin pratik ve tekrar gerektirdiği açıktır. Pratik 

~alışma mümkün olduğu kadar aktif ve açık olmalıdır. Bireyler 

!ği timdeki tekrarları sadece dinlemekten çok bu öğrenmeden ne 

ımduklarını açıkça belirtmeli ve bunu pratikte gösterebilmeli

lirler. Bu tür bir aktif çalışma dikkat ve konsantre meydana ge

:irir. Böylece öğrenilecek iş tekrarlanarak etkin bir şekilde 

reliştirilir ve bilgi gerekli materyali kaydetmek veya onu 

:özlü olarak ifade etmekle daha iyi kazanılır. 

20) Haydar Taymaz; Hizmet İçi Fqitim, Ankara: ankara ilniversitesi Eğitim Fa
killtesi Yayınları, 1981, s. 91. 
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Öğrenmenin ilk dönemlerinde eğitilen kişilere uygun olan 

veya olmayan davranışları kendilerinin deneme yolu ile bulmala

rını sağlamadan daha çok bu pratik çalışmaya yön verme daha çok 

arzu edilir. Şayet eğitici pratik çalışmayı bu şekilde yönetirse 

zaman israfı önlenir ve neticede istenilen karşı tepkiler meyda

na getirilir. Böylece birey yeni görevleri iş başında yalnız 

olarak yapabilecektir (21). 

S. Takviye 

Maharetler öğrenildiğinde etkili bir öğrenme mükafat ve 

cezalandırma araçları ile takviye edilmelidir. Terfi, yüksek 

ödeme ve övgüler tipik birer pozitif takviyelerdir. Yönetim, mü

kafatları eğitimi başarılı şekilde tamamlayanlara sağlamada dik

katli olmalıdır. Davranış örgüt tarafından istenilen bir tip

te olmayınca negatif bir aksiyon meydana gelebilir (22). Eğitim 

yöneticisi bu gibi durumları gözönünde bulundurarak örgüt yapı

sına uygun bir mükafat ve ceza sistemi oluşturabilir. 

6. Eğitileceklerin Seçimi 

Eğitim ilkelerinde yer alan "bireysel farklılıklar", eği

tim programlarının uygulanmasından etkili sonuçların alınması 

için işgörenler arasından, programların türüne göre, kendi

lerinin eğitim ihtiyaçları gözönünde tutularak bir seçim yapıl

nası gerekir (23). 

İşgören şu aşamalarda eğitime tabi tutulmaktadır: 

a) İşe girerken yapılan eğitsel çalışmalar: İşletmeler, 

lleride ortaya çıkabilecek güçlükleri, henüz işgöreni işe alma

ian önce belli bir sınava tabi tutup seçim işlemini en iyi 

'ekilde yaparak önlemelidir. Bunun için sınav tarihinin önceden 

[21) John B. Miner an:i Mary Green Miner; Personnel and Industrial Relations, 
2nd ed., New York: '!be Macmillan Company, 1973, s. 356. 

[22) Flippo, op.cit., s. 198. 
:23) Aşkun, op.cit., s. 438. 
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bildirilmesi gerekir ve işe girecek işgören için bu zaman içinde 

kendisini yetiştirebilecek bir zaman bırakılmalıdır. 

b) Adaylık dönemindeki eğitsel çalışmalar: Genellikle 

her hizmetin giriş dönemi bir deneme veya staj niteliğindedir. 

Bu dönemde aday personel, asil olarak atanabilmek· için deneme 

süresinde sürekli olarak kendini geliştirme ve standard bilgi 

ve beceri düzeyinde mal veya hizmet üretme çabasını gösterecek

tir. 

c) Kademe ilerlemeleri dönemindeki eğitsel çalışmalar: 

İşgörenin sosyal terfi anlamını taşıyan kademe ilerlemesi için 

belli bir süre hizmet vermesi ve bu süre içinde belli bir düzey

de başarı göster~esi gerekir. Böylesine yolu ve yöntemi belir

lenmiş, kayırma ve istisnai işlemlere kapalı bir ortamda, perso

nelin izleyebileceOi yol, başarı standardlarının üstüne çıkabil

mek için kendini sürekli olarak eğitime tabi tutmaktır (24). Bu 

daha çok memurlar için geçerli olmaktadır. 

Eğitilmesi gereken grupları aşağıdaki gibi sıralayabili-

riz: 

a) Nezaretçilerin Eğitimi: Ustabaşı ve nezaretçilerin 

özel bir eğitime ihtiyaç duydukları kabul görmüş bir gerçektir. 

İşçilerin kültürel seviyesi yükseldikçe ve tam istihdam politi

kası için geniş iş piyasaları teşvik edildikçe nezaretçilerin 

işleri devamlı bir şekilde karmaşıklaşmaktadır. Sendikaların bü

yümesi ve toplu pazarlığın yasalarla desteği nezaretçiler için 

birçok problemler ortaya çıkarmıştır. Daha üst seviyedeki yöne

ticiler bu değişikliklere önem vermişlerdir. Üst yöneticiler, 

sadece birçok nezaretçinin yetersizliği konusunda değil, aynı 

zamanda onların yönetimden uzaklaşması konusuyla da ilgilenmiş

lerdir. Firmalar büyüdükçe, üst yönetim ile nezaretçi arasındaki 

iletişim alanı da uzamaktadır. 

(24) A. Hayrettin Kalkandelen; Hizmet İçi Fğiti El Kitabı, Ankara, 1979, s. 
53-55. 
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1935 lerde ABD de Ulusal Çalışma İlişkileri Kanunu (Nati
)nal Labor Relations Act) nun yürürlüğe girmesinden sonra birçok 
Jstabaşının işçi sendikalarına üye olmasıyla üst yönetimin endi
'esi artmıştır. Bundan sonra üst yönetim işçi davranış ve mora
line daha çok önem vermiştir. Birçok yönetici ürün ve verimli

likle moral seviyesi arasındaki ilişkiyi kabul etmişlerdir. Yö
ıeticiler işçi tenkit ve şikayetlerine büyük bir önem vermeye 
)aşlamışlardır. Nezaretçilerin kusurlarına direkt olarak birçok 
:enki tler yöneltilmiştir. İşçiler sık sık nezaretçi ehliyet ve 
reterliliğini gündeme getirmişlerdir. 

Aynı zamanda birçok ustabaşı işinden memnun değildi. Bun
ların hareket serbestisi sınırlanmıştı. Yeni personel müdürleri 
ıstabaşıların bir kısım otoritelerini üstlenmede yetkili kılın-

1ışlar, ustabaşıların otoriteleri azaltılırken yapmakta oldukla
·ı işler çoğaltılmıştı. 

Geniş örgütlerde işçiler ustabaşılarını yönetimin temsil

:isi olarak görmektedirler. Ustabaşılar onlar için firmada 

drer iletişim araçlarıdır. 

Yöneticiler, ustabaşının geleceğin orta veya üst yöneti

:isi olacağını anlamışlardır. Ustabaşılık yönetim merdivenine 

lk adımdır. Nezaretçi deneyimi yöneticiler için bir kaynaktır 

25 l. 

Bugün birçok yöneticinin "nezaretçileritnin eğitime çok 

htiyacı var, nezaretçiler.imiz günün koşullarına uymada güçlük 

ekmekte, • • • vs." tipinde bazı sitemlerde bulundukları görül

ektedir. Üst yönetim, bir eğitim kursunun kendilerinin nezaret
i sorununu çözebileceğini düşünürler. Ne yazık ki bu gibi 
asit bir çözüm, üst yönetimin arzu ettiği bir seviyede firmanın 
ezaretçi gücünü geliştirmek değildir. Bunun başarılması için 
ki koşul gereklidir. 

25) Dale Yoder; Personnel Management and Industrial Relations, 5th ed. , 
califomia, Practice-Hall, Inc., 1962, s. 396. 
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öncelikle firma içinde nezaretçilerin tüm işlerinin aynı 

olmadığı kabul edilmelidir. Yaygın eğitim programları diğer ge

lişme ve eğitim faaliyetleri ile beraber yürütülmedikçe bu 

programın başarılı olması gilçtür. Thurley ve Hamblin•in değin

dikleri gibi .tek bir firma içinde bile farklı bölüm ve depart

manlardaki nezaretçilerin işleri büyük ölçüde farklılık göstere

bilir. Ne yazık ki nezaretçi eğitimi, geçmişte amaçların açıkça 

tanımlanmamasından büyük güçlüklerle karşılaştı. Ortada açık 

bir durum vardır ki, nezaretçi eğitimi, tasarlanan bir grup 

nezaretçi ihtiyacından daha çok bireysel ihtiyaçları karşılamak 

için yapılmalıdır. Bu yaygın ihtiyaçların tasarlandığı kadar 

geniş olamayacağı görülmektedir. 

Başarı için ikinci şart, üst yönetimin bireylerin kendi 

kendilerini yetiştirme prensibine kes~n olarak inanmasıdır. Bu, 

nezaretçi seviyesinde olduğu . kadar yöneticiler için de doğru

dur. Üst yönetim bu yaklaşıma kesin olarak karar vermezse, orta 

yöneticilerin kendi nezaretçilerini yetiştirme ve geliştirme 

için gerekli zaman ve çabayı · kullanmayacakları açıktır. Onlar 

bunu yapmadıkça, nezaretçiler görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmede tereddüt göstereceklerdir (26). 

Bir işi iyi bir şekilde yapan kişinin o işi yapmayı baş

kalarına öğretmesi için yalnızca iş bilgisi yeterli değildir.· 

Nezaretçinin iş bilgisi yanında nezaretçiliğe ilişkin öteki 

bilgileri de bilmesi gerekir. Nezaretçi eğitimine geçilmeden ön

ceki uygulamada; nezaretçi görevine atanan kişiye bir problem 

çıktığında verilen genel öğütler dışında kendisine biraz yol 

göstermeden öte sistemli herhangi bir eğitim verilmemekte idi. 

Nezaretçiden işini "tecrübe yoluyla öğrenme"si beklenmekteydi. 

Nezaretçi eğitimi, nezaretçinin; iş bilgisi, sorumluluk bilgisi, 

öğretme becerisi, yönetme becerisi, yöntem geliştirme becerisi 

ve kazaları önleme becerisini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla 

yapılır (27). 

(26) F.dwin ·J. Singer: Training in Industry and Conmerce, Lon:ion: Institute 
of Personnel Management, 1977, s. 51-52. 

(27) şenatalar, op.cit., s. 225. 
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Teknolojik değişimler etkisini nezaretçiler üzerinde de 

gösterebilir. Otomasyonun gelişme ve ilerlemesiyle nezaretçili

ğin daha programlı bir role sahip olacağı sorusu akla gelebi

lir ( 28). 

Ülkemizde ise nezaretçi eğitimi konusu ne nicelik ne de 

nitelik yönünden belirli bir şekle sokulamamıştır. Nezaretçinin 

yapacağı görevler açık bir şekilde ortaya konmamıştır. 

Ülkemizde işyerlerinde eğitim faaliyetlerinin sınırını 

1938 yılında yayınlanan 3457 sayılı kanun çizmiştir. Bu kanun 

belirli bir iş grubunun eğitimini öngörmekte, işletmedeki eğitim 

faaliyetlerini bir bütün olarak ele almamaktadır. Bu kanun 

bulunduğu döneme göre önemli bir fonksiyon meydana getirmiştir. 

Bugün ise, fonksiyonel olmaktan çıkıp kanuni bir gereğin yerine 

getiriimesi amacını taşımaktadır. 

İşletme içi eğitim faaliyetleri bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. Ülkemizdeki nezaretçi eğitimi çalışmaları, Çalışma 

Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu ile AID (Agency for Internati

onal Development) teşkilatı arasında 1958 yılında imzalanan 293 

sayılı proje ile sınırlı kalmamıştır. Bu proje ile nezaretçi 

eğitimi de öngörülmüştür. Bu proje çerçevesinde uygulanmakta 

olan eğitim programlarının etkinliği de bu programlara katılan

lar ve işyerlerince eleştirilere uğramıştır. İstenilen etkinlik

te olmayışları nedeniyle bir süre sonra işyerleri bu proje ile 

ilgili uygulamalara katılmamaya başlamışlardır. 

Nezaretçi eğitiminin yapılması için büyük yatırımlar ge

rekli değildir. Gerek kamu ve gerekse özel sektör işletmelerinde 

söz konusu proje ile ilgili olmaksızın nezaretçi eğitim program

ları düzenlenmektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmaları sayı

sal değerler olarak belirten istatistikler yoktur (29). 

(28) Keith 'lhurley arrl Hans Wirdenius; Approaches to Supervisory Development, 
Lorrlon: Institute of Personnel Management, 1973, s. 80. 

(29) Şenatalar, op.cit., s. 232. 
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b) Yöneticilerin Eğitimi: Özellikle girişimciler arasında 

yöneticilik yeteneğinin doğuştan olup sonradan kazanılamayacağı 

savı yöneticilerin eğitilmesine ağırlık verilmesini engellemek
tedir (30). Zaman içinde işçi-işveren ilişkileri, organizasyon, 
dış çevre ve teknolojideki hızlı değişiklikler yöneticilerin ye
tiştirilmesini işletmeler için zorunlu kılmıştır (31). Yönetici 
personelin yetiştirilmesi işinin önemi ancak son zamanlarda 

anlaşılmış ve hatta bazı yazarlarca ayrı bir yönetim işlevi ola
rak ele alınması ihtiyacı duyulmuştur (32). 

Yöneticilerin işlerini daha etkin yapabilmeleri için ye
ni araç, teknik ve kavramlarla donatılmaları, karar verme ve 
problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, davranış ve tutum

larının değiştirilmesi, yetiştirme programlarının başlıca amaç
ları arasındadır (33). 

Alt ve orta düzey yöneticilerinin çalışmaları çoğunlukla 

işletmenin içiyle ilgilidir. Üst düzey yöneticisini diğerlerin

den ayıran en önemli ayrıcalık, çalışmalarının işletme dışına 

çevrik olması ve işletmeyi bir tüm olarak görebilmesidir. Üst 

düzey yöneticinin başlıca görev ve sorumluluklarını şöylece sı

ralayabiliriz. 

- İşletme ortakları için, uzun veya kısa devrede işletme 

karını en üst düzeye çıkarmak, 

- İşletme sermayesinin artmasını ve güvenliğini sağlamak, 

- İşçilerin çıkarlarını -korumak ve tüketici talebini kar
şılamak, 

İşletmenin ana politikalarının tespit edilmesinde 
sorumluluk yüklenmek, 

- İşletmenin yönetim kurulu tarafından tespit edilen ana 
politikalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla işletmenin, 

maddi ve beşeri kaynaklarını. en etkin bir biçimde düzenlemek, 
( 30) Mustafa Dilber; Türk Özel Kesim Endüstrisinde 'Yönetsel Davranış, İstan

bul, 1981, s. 86. 
C 31 > Besim Baykal; u-Geleceğin Yöneticisi", İstanbul sanayi Odası Dergisi, sa

yı: 179, (15 Ocak, 1981), s. 19. 
(32) Kemal Tosun; İşletme Yönetimi, İstanbul, 1977, s. 482. 
(33) Tamer Koçel; İşletme Yöneticiliği, İstanbul, 1984, s. 24. 
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- İşletmenin her alanda uygulayacağı kısa ve uzun süreli 

planları ve işletmenin yetiştirme programlarını düzenlemek. 

Üst düzey yöneticileri çoğunlukla geniş bir görüşe sahip

tirler. Hoşgörü alanları geniştir, yenilik ve ~aratıcılık onlar 

için ön plandadır. Bilgilerinin yanı sıra özellikle sahip olduk

ları yeteneklerle işletmelerini karmaşık ve değişen çevresel et
kenler arasında başarıyla yönetebilirler. Aynı zamanda karar 
alırken bağımsız davranabilirler (34). Üst yöneticiler hakkında
ki bu kısa açıklamadan sonra, şimdi de konumuzu en çok ilgilen
diren eğitim yöneticilerinden söz etmek istiyorum. Eğitim yöne

ticisi bir örgütün eğitim hizmetlerinin düzenlenme, yiirütülme, 

denetlenme ve değerlemesinden sorumludur. Eğitim biriminin ör

gütteki yeri ve iş yoğunluğuna göre değişik Unvanlarla anılır. 

Örneğin, eğitim şefi, eğitim müdürü, eğitim dairesi başkanı, 

eğitim genel müdürü gibi. Gerektiğinde yeter sayıda yardımcısı 

bulunabilir. 

Eğitim yöneticisinin, yönetsel niteliklerinin yanı başın

da eğitim etkinlikleri konusunda uzmanlaşmış olması gerekir. 

Miller, bir eğiticinin görevlerini şu şekilde sıralamak-

tadır: 

- Personeli güdüleme. 

- Prensipleri ve ilişkileri açıklama yeteneği. 

- Personeli ara sıra bir performans kriteri ile deneme. 

- Eğitilenin performansını değerlendirme. 

- Değerlendirmeden eğitilenler! haberdar etme. 

- İşin güçlük derecelerini dikkate alabilme. 

- Bireysel farklılıkları dikkate alma. 

- Eğitim araç ve gereçlerini iyi bir şekilde kullana-
bilme (35). 

( 34) Sinan Artan; Personel 'Yönetimi, Ders Notları , Marmara üniversitesi İk
tisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, 1983, s. 91. 

( 35) R .B. Miller, Handbook of Training and Training F.quipment Design, Pi tt
burg: '!he American Institute For Research, 1953, s. 37-49. 
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Ericksen•e göre ise bir eğiticinin görevleri şunlardır: 

- Bilgi verebilme. 

- Eğitim süresini yönetebilme. 

- Personeli değerlendirme. 

- Çeşitli öğütlerde bulunma (36). 

İyi bir eğiticinin zayıf bir eğiticiden farklı olarak ne 
tür bir özelliği vardır? Önceleri en iyi iş yapan kişinin en 
uygun eğitici olduğu sanılırdı. Eğiticileri seçmede bu zanna ka
pılan birçok firma sonunda hayal kırıklığına uğrayabilir. Bir 
işi yapmadaki üstün yetenek, bu işi diğer kişilere nasıl yapa

caklarını öğretme yeteneğinden farklı bir şeydir. Şurası açıktır 

ki, bir işi öğretebilme ile o işi yapma apayrı şeylerdir. 

Bir başka sıralama olarak eğitim yöneticisinin görevleri

ni şu şekilde özetleyebiliriz. 

- Yeterli bilgiye sahip olma. 

- Güzel konuşabilme yeteneği, 

- Sahası ile ilgili güncel bilgiyi iletebilme. 

- Eğitime ilgi duyması. 
- Kurs araç ve gerecini amaçlar doğrultusunda organize 

edebilme. 

- Eğitimle ilgili becerilerini devamlı yenileyebilme. 
- Gerekli bilgiyi uygun örneklerle sunabilme. 

- Çeşitli yöntemleri kullanabilme. 

- Yöntemleri sınıf seviyesine uygulayabilme ve bireysel 

ihtiyaçları göz önünde bulundurabilme. 

- Hataları analiz edip düzeltebilme. 
- Test ve derecelemeyi dürüst ve tarafsız bir şekilde 

yapabilme. 

- Açık bir şekilde konuşabilme ve küçümseyici ifadeler 

kullanmaktan kaçınma. 

(36) s.c. Ericksen; '!be Special Instructional Problems of Teaching Aviation 
in '!be Class Room, Nashville, 'l.'enn: Van:ierbilt university, 1958, s. 3-8. 



20 

- Yapmacık davranışlardan uzak olma. 

Sabırlı, sempatik ve arkadaşça bir kişiliğe sahip 

olma. 

- Sosyal hayatta rahat olma. 

- Nükteli, nazik ve gayretli olma. 

- Grup çalışmasına açık olabilme. 

- Olgun, kendine güvenli ve emin olma (37). 

İşletmelerde işgören eğitiminde bazı programlar için 

önce eğitimcilerin seçilerek bir eğitimden geçirilmeleri söz 

konusu olabilir ki, çoğu kere, işgören eğitimine geçmeden, 

öncelikle böyle bir programın uygulamasına girmek zorunluluk 

taşıyabilir. Mevcut duruma göre çeşitli eğitim yöntemleriyle 

eğitimcisinin eğitilmesinden sonra, işgörenlerin bunların bilgi

lerinden yararlandırılmalarına gidilmesi daha iyi olabilir (38). 

c) İşçilerin Eğitimi: İşçi eğitimi, işçilere belirli iş

leri yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerinin gelişti

rilmesi sürecidir. Bu bilgi ve becerilerin kazandırılması ya

nında işyerlerine uyum sağlayabilmeleri, tutum ve davranışları

nı değiştirmeleri için de işçiler eğitime tabi tutulmaktadır. 

İşçilerin tümünü aynı dozda eğitime tabi tutmak gerekmez. 

Tüm işçilerin aynı anda eğitilmesi de gerekli değildir. İşçile

rin ve işletmenin genel durumu ile ihtiyaçlar gözönünde bulundu

rularak eğitim yapılmalıdır. 

İşçi eğitimi sonucunda işçilerle işletme arasında daha 

iyi bir diyalog sağlanır. Eğitimle kendilerine bir değer veril

diğini farkeden işçilerin daha verimli çalışacakları muhakkaktır. 

İşçi eğitiminde işverenlere olduğu kadar işçi sendikala

rına da büyük görevler düşmektedir. İşverenler, işçileri daha 

çok mesleki-teknik eğitim konusunda eğitilerken işçi sendikaları 

sosyal ve kültürel konularda eğitmektedirler. 

(37) William Mc Gehee and Paul W. 'lhayer; Training In Business and Industry, 
New York: John Wiley and Sons. , Inc. , 1961 , s. 240-241. 

(38) Aşkıın, op.cit., s. 438. 
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İşçi eğitimi, iktisadi ve sosyal gelişmenin belirli bir 

sistem içinde başarılı olabilmesi için iktisadi ve sosyal hayat

ta görev alan işgücünün, özellikle ,ücret karşılığı çalışan 

çoğunluğun tutum ve davranışını gösteren, çalışan insanın çevre

sine uyum sağlamasını gerçekleştiriyorsa buna genel işçi eğitimi 

denmektedir (39). 

Endüstrinin gelişmesi eğitimi gerekli kılmaktadır. En
düstrileşme ile birçok sayıda işletme de ortaya çıkmaktadır. Bu 

işletmelerin rasyonel bir şekilde çalışabilmeleri ve varlıkları

nı devam ettirebilmeleri için eğitilmiş işgilcüne ihtiyaç vardır. 

Modern endüstrileşmenin kayıtsız ve şartsız ihtiyacı olan vasıf

lı insan kaynaklarını geliştirmeyen bir ülkenin kalkınması çok 

zor olabilir (40). 

Hükümetlerin kurmuş oldukları teknik okullar çoğu zaman 

ihtiyaca cevap verememektedir. İşletmelere yerleştirilen makina

lar vasıflı eleman yetersizliğinden ya atıl kalmış ya da çeşit

li bozukluklara uğramış, bazıları da zamanından önce kullanılmaz 

bir duruma düşmüşlerdir. Özellikle bu gibi durumlara, ülkemizde, 

İkinci Dünya Savaşı' ndan sonra rastlanılmıştır. Ülke bilyilk za

rarlara girmiştir. Bu d~rum işçi ücretlerini geniş ölçüde etki

lemiş, özel çabalarıyla kendilerini yetiştiren teknik elemanlar 

yeni kurulan fabrikalar tarafından yüksek ücretlerle kapışılmış,· 

bu yeni fabrikalar adam yetiştirmektense eski fabrikaların 

~etiştirdikleri elemanları almış ve o işletmelerde verimliliğin 

itişmesine neden olmuşlardır (41). 

İşe yeni başlayan bir işçinin edineceği ilk izlenim çok 

>nemlidir. Bu hem kendi açısından hem de diğer işçiler açısından 

:>nem arzeder ( 42) • Bunun için işletmeye yeni gelen işçiye hoş 

'ir şekilde davranılmalı, yabacılık hissettirilmemelidir. Yeni 

'.39) Sabahaddin Zaim; "İşgticünün ~itilmesi ve İş Piyasasının Tanzimindeki 
Rolü", Sosyal Siyaset Konferansları, XXI. Kitap, İstanbul, 1970, s. 
204. . 

40) Orhan 'l\ına; Türkiyede Mesleki ve Teknik ~itim, İstanbul: Tilrkiye İşve
ren Serrlikaları Konfederasyonu Yayını, 1973, s. 210. 

41) Sabri Tığlı; "Serrlikaların Mesleğe Y'ônetim ve ~itim Mevzularırrlaki Rol
leri", Sosyal Siyaset Konferansları, XIII. Kitap, İstanbul, 1962, s. 136. 

42) Peter Gabe; Clerical and Commercial 'lraining Hand Book, I.Drrlon: aısiness 
Boo{<s, 1974, s. 49. 
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bir işte çalışmaya başlayan işçilerin başarı gösterip göstereme

meleri, çalışmalarının ilk bir kaç saati içinde görmüş oldukları 

muamele ile sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. 

Yeni işçinin karşılaşabileceği bazı güçlükleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

- çevresinin yabancı kişilerle çevrili olması, 

- Yeni iş bir tür kabiliyet sınavı olduğundan, sinirli 

ve heyecanlı olması, 

- Yeni işin tehlikelerini henüz bilmediğinden çekingen 

davranması, 

- Alışık olmadığı seslerin dikkatini dağıtması, 

- Yeni görevler karşısında kendini küçük bulması, 

- Atölye kural ve sistemlerinden habersiz olması, 

- Yabancı bir fabrikada ne için nereye gidileceğini bil-

nemesi, 

- Başındaki nezaretçinin nasıl bir kişi olduğunu bilmeme-

:ıi. 

Yeni işin ortaya çıkardığı güçlüklerin daha geniş 

>lması. 

Böyle bir ortamda işletmeye yeni gelen işçiye arkadaşça 

)ir tavır takınılmalı, diğer işçilere tanıtılmalı, neyin nerede 

>lduğu öğretilmeli, işletmenin politika ve kuralları konusunda 

reterli bilgi verilmelidir (43). Anlatılması gerekli politikala

~ın bir kısmını şu şekilde özetlememiz mümkündür; tatil hakları, 

icret politikası, şikayet prosedü~ü, terfi politikaları, emniyet 

~uralları, eğitim imkanları, vs •• (44). Bu ve benzeri politikalar 

ıezaretçi tarafından işçiye inandırıcı ve uygun bir şekilde anla

:ılmalıdır. 

43) Alfred R. Latainer and I.E. Levine; Nezaretçinin El Kitabı, Ankara: Ba
kanlıklararası Prodüktivite Merkezi Yayını, 1964, s. 71-74. 

44) Gabe, op.cit., s. 57. 
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Teknik emniyet eğitimi işçiyi korkutmadan yapılmalıdır. 

3unun için her işin geniş çapta bir analize tabi tutulması ve em-

1iyet noktalarının bir liste halinde toplanması gerekir. Her 

Lşçiye başlangıçta verilen yönelgeye dahil edilmesi gereken bu · 

!mniyet noktalarından birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Ne kadar hafif olursa olsun her türlü yaralanmanın der-

ıal rapor edilmesi ile ilgili kurallar, 

- İlk yardım için nereye gidileceği, 

- Her bir işçinin emniyeti üzerinde sorumluluk duyma, 

- Yangın önlenmesi ve fabrikada çıkabilecek durumlarla il-

rili kurallar, 

- "Soğuk şaka" yapmanın sakıncaları, 

- Önemli tehlike noktaları, 

- Maskelerin kullanılması, 

- Emniyet kurallarını çiğneme halinde verilecek cezalar. 

Emniyet kurallarının işe yeni alınan işçiye öğretilmesi 

·u kuralların önemine inandırılarak yapılmalıdır (45). 

Bir işçiyi eğitirken takip edilecek süreç şu şekilde ola-

ilir: 

a•) Eğitimcinin hazırlanması: Eğitimci hem öğretilecek. 

şi ve hem de o işi nasıl öğreteceğini bilmelidir. İşi uygun par

alara bölebilmelidir. Bu sayede tüm perspektifini kaybetmeksizin 

er bir parçayı belli bir zamanda öğretebilmelidir. Bu bir ders 

lanı olur. Her bir parça için arzu edilen bir öğretme tekniğine 

ahip olmalıdır. Yine eğitimci eğitim süreci, araç, gereç, vs. 

~in hazır fiziksel bir işyerine sahip olmalıdır. 

b') İşçinin hazırlanması: Çoğu kişiler bilmedikleri bir 

1e başlarken genelde heyecanlı ve sinirlidirler. Eğitime başla

:ı.dan önce, işçinin heyecan ve siniri yatıştırılmalıdır. Eğitim 

;nasında işçide ilgi uyandırılmalıdır. Bu sayede işçi kendisini 

15) Latainer and Levine; op.cit., s. 77. 
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eğitime daha iyi verebilir. Yine işçiye eğitim esnasında neler 

bildiği konusunda sorular sorulup ara değerlendirmeler yapılarak 

işçide güven duygusu sağlanmalıdır. 

c•) İşlemi sunma: Bir _işlemi sunmanın çeşitli yolları var

dır. Hemen hemen eğiticilerin çoğunluğu açıklama yöntemini kul

lanır. İlave olarak, eğitici gerekli gördüğü noktaları resim ve 

diğer eğitim yöntemlerini kullanarak açıklayabilir. Eğer iş fi

ziksel bir özellik taşıyorsa gösteri yöntemi tercih edilir. Bazı 

eğiticiler tarafından tercih edilen sıra şu şekildedir: 

- Tilm iş sırasını açıklama. 

- İşlemi yavaşça takip etme ve her bir noktayı açıklama. 

- İşlemi yavaşça takip etme ve eğitimcinin yaptığını işçi-

ye açıklama. 

d') Tüm işi işçiye açıklatma: Her bir safhadaki önemli. 

noktalar vurgulanmalıdır. İşlem gösterilirken, eğitici, işçinin 

önünden daha çok yanında durmalıdır. Böylece işçi, eğiticinin ha

reketlerine daha kolay adapte olabilir. İşçinin gerçekten anladı

ğından emin olabilmek için arada sırada sorular sorulmalıdır. 

e' ) İşçinin performansını deneme: İşçiye ara sıra makina 

veya işlemi tatbik sahasına koyması için sorular sorulmalıdır·. 

Bazı eğiticiler özellikle tehlikeli işlerde bu işlemi yapmadan 

önce açıklamayı tercih ederler. İşçi işlemi öğrendikçe eğitici 

daha zor işlemlere geçmeye başlayacaktır. İşçi işe alıştıkça gö

zetim de gittikçe azalacaktır. Devamlı pratik çalışma sonucu iş

çi daha çok bilgi ve yeteneğe sahip olacaktır (46). 

f') Sonucu takip etme: Yönetim prosedürerinin çoğunda son 

safha sonucu takip etmedir. Bu safhada şu noktalara dikkat 

edilir: 

- Sonucu takip etme, bir tür nezaret işi olup, yeni yeti

şen işçinin öğretilenleri harf iyyen takip edip etmediğini kontrol 

etme imkanı verir. 

(46) Flippo; op.cit., s. 204-205. 
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- Takip işlemi öyle yapılmalıdır ki, işçi kendisinin yal

nızca tenkit edildiği hissine kapılmasın. Takip ile ilgili neza

ret görevi sabırla ve yardıma hazır hissi uyandırılarak yapılma

lıdır. 

- Takip devresinde işçinin çalıştığı yere çeşitli vasıta

larla uğramalı, iş kontrol edilmeli, işçinin soru sormasına fır

sat tanımalı ve hassas noktalar aydınlığa kavuşturulmalıdır. 

- Teknik emniyet faktörlerinin önemi vurgulanmalıdır. 

- İşçide cesaret ve güven uyandırılmalıdır. 

Yeni yetiştirilen işçi işini kalifiye iŞçi gibi normal 

nezareti gerektirecek bir seviyede yapabilecek bir duruma geldi

ğinde takip etme sona ermiş sayılabilir. 

İşçiyi hatasız bir şekilde eğitmeyi düşünen nezaretçinin 

işçiye öğreteceği her iş için başlangıçta tam bir kontrol listesi 

veya işi bölümlere ayırma cetveli yapması gerekir. Her iş için 

böyle bir kontrol listesi hazırlandığı takdirde, bunu belirli 

bir iş yerinde adam yetiştirmek gerektiği zaman kullanılmaya 

veya müracaat edilmeye elverişli bir vasıta olarak el al tında 

bulundurulabilir. 

İşi bölümlere ayırma tamamlandıktan sonra sıralanan işlem

lerin işi en uygun şekilde yapmaya elverişli olup olmadığı kont

rol edilir. 

İşçinin işyerini hangi tertipte tutması isteniyorsa 

işyeri o şekilde düzenlenmelidir. Böylelikle, devam ettirmeye zo

runlu olduğu iş yeri şartları hakkında onda ilk izlenim uyandı

rılmış olunur. İşyeri muntazam olursa eğitimden zaman tasarrufu 

sağlanmış olunur. 
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Bundan sonra eğitim için gerekli her tUrlü araç ve gereç 

el altında bulundurulup, kullanılabilecek en iyi yere konulurlar. 

Eğitimde gözetilecek esaslı prensiplerden bir tanesi de 

eğiticinin eğitme işini başarabilmesi için tam ve gerekli bir ha

zırlık yapması ve gerekli zamanı ayırmasıdır (47). 

Toplumdaki ve sanayideki yapısal değişmeler bir yandan iş

sizlik yaratırken öte yandan da yeni meslek ve uğraşılar yarat

maktadır. Eğitim çalışmalarına ayrılan mali kaynaklar ilk bakışta 

tüketime yönelik görünebilirse de, sonuç olarak eğitim, insan gü

cünün üretimdeki etkinliğini artırma açısından en önemli ve en de

ğerli bir yatırım niteliğindedir (48). Nitekim Amerika•nın dünya

ca ünlü Fortune dergisine göre, personeline eğitim veren kuruluş

lar sürekli olarak Amerika•nın en karlı on şirketi arasına giri

yorlar (49). 

7. Eğitim Yöntemleri 

Eğitim programının başarıya ulaşması, geniş ölçüde seçile

cek eğitim yöntemine bağlıdır. Birçok eğitim yöntemi vardır. Her 

bir eğitim yönteminin ayrı ayrı bir değeri vardır. Eğitim yöntem

lerinin uygulanacak eğitim türüne uygun düşmesi zorunludur. Kon

ferans biçimindeki eğitim, belki kültür düzeyi başka deyişle yük

sek öğrenimi olan işgörenler için etkili olabilirse de, aynı yön

temi örgütün daha alt basamağındaki işgörenlere ya da gözetimci

lere uygulamaktan aynı sonuç alınmayabilir ( 50) • Aynı şekilde, 

konferans biçimindeki eğitimi maliyet ve sağladığı fayda açısın

dan düşünürsek, bunun da bir takım avantaj ve dezavantajları ola

bilir. Konferansı bir kişi belli bir zaman içinde geniş bir top

luluğa sunduğu için maliyet açısından düşük olabilir. Fakat bu 

yöntem belli tutum ve davranışları değiştiremiyorsa oldukça fay-

(47) Latainer and Levine, op.cit., s. 89-93. 
( 48) Ferhat Şenatalar (der.) ; Çalışma Ahlakı , çalışma Süreleri, Personel Yô

netimi Politikaları: Pe:rsonel Yönetimi Avrupa Derneği X. Avrupa Kongresi 
<l>rüşmeleri Özeti, İstanbul, 1982, s. 11. 

(49) Tekstil Dergisi, Mart 1985, s. 36. 
(50) aşkun, op.cit., s. 439. 
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dası az bir eğitim yöntemi olabilecektir (51). Grup tartışmaları 

örnek olay çizme, işyeri gezileri vb. yöntemler de duruma göre 

uygulanabilir. Bir yöntemin her zaman aynı sonucu meydana getire

ceği söylenemez. Diğer taraftan eğitim yöntemi sunulurken birçok 

araç ve gereçten de faydalanılabilinir. 

8. Öğrenme İlkeleri 

Öğrenmede güdülemenin büyük bir yeri vardır. Eğitimde gü

düleme ödüllendirme veya cezalandırma ile olabilir. Öğrenmeyi et

kin kılacak unsurlardan bir tanesi de amaçların bilinmesidir. 

Amaçların bilindiği bir durumda çalışmalar daha etkin ve anlamlı 

olur. Eğitim esnasında deneme-yanılma olabilir (52). Öğrenme 

ilkelerini şöylece sıralayabiliriz: 

(51) 
(52) 

(53) 

- Öğrenme basitten karmaşığa doğru olur. 

- Öğrenme halihazırda bilinen birşeye dayanır. 

- Sık sık tekrar gerekir. 

- Öğrenme pratiğe dökülmelidir. 

- Öğrenmede başarı önemlidir. 

- Yanlış alışka.nlıklar değiştirilmelidir. 

- Öğrenme aktarılabilmelidir. 

- Öğrenmede bireysel farklılıklar olabilir. 

- Öğrenme deneyime dayandırılmalıdır (53). 

McGhee and Thayer, op.cit., s. 185. 
H. Paul F.cker, Vernon ll.ıellette arrl John Macrae, Handbook For Supervisors, 
2nd., New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970, s. 95. 
Stokes, op.cit., s. 79-81. 
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III - E~İTİM PLANLAMASI 

1. Eğitim Politikasının Tespit Edilmesi 

Önce, eğitim politikasının amacını açıklamamız gerekiyor. 

Politika, genel anlamı içinde, belli bir amaca varmak için izle

nen yol veya yollar olarak tanımlanabilir. Kuşkusuz bu yollar 

amaçlar doğrultusunda değişik anlam taşımaktadır (54). Günümüzde 

karmaşıklığı gittikçe artan değişik türde örgütlerle karşı kar

şıyayız (55). Bu örgütlerin değişik türde amaç ve hedefleri var

dır. Bu amaç ve hedefler özel ve kamu sektöründe bile değişik 

türdedirler. Bir özel sektörle bir kamu sektörünün eğitim poli

tikaları da farklıdır (56). 

a) Eğitimle gerçekleştirilecek amaçlar 

Eğitim sonunda ulaşmayı istediğimiz amaçların belirlenmesi 

için şimdi bulunulan noktanın tespit edilmesi gerekir. Ancak bun

dan sonra yapılan eğitim çalışmalarının bir değerlendirilmesi ya

pılabilinir. 

b) Eğitim birimleri 

Bugün ileri ülkelerde bile eğitim birimlerinin kuruluş şe

killeri ve hangi makama bağlı bulunmaları gerektiği konusunda 

tartışmalar yapılmaktadır. Aslında bu tartışmaların belli fikir

ler .çerçevesinde toplanmasının imkanı da yoktur. Zira eğitimi, 

eğitim tiplerini ve uygulanacak yöntem ve teknikleri nasıl ihti

yaçlar tayin ederse eğitim birimlerini ve bunların biçimlerini 

~e ihtiyaçlar tayin eder. Bu ihtiyaçlar değişik olduğu müddetçe, 

eğitim birimlerinin kurulmasına ilişkin görüşlerin de birbirinden 

farklı olması normaldir. Bu bakımdan hiç kimse bir eğitim birimi

~in ne yolda kurulması gerektiği konusunda ön yargılarla hareket 

ademez. Referans olarak kullanılabilmesi tabii olmakla beraber 

(54) Kalkandelen, op.cit., s. 63. 
(55) Ross A. Webber; Management, Qıtario: Richard D. Irwin, Inc., 1975, s. 269 .• 
: 56) William H. Brickner and Donald M. Cope; '!be Planning Process, Massachu-

setts :Winthrop Publishers, Inc., 1977, s. 51. 



29 

bir kuruluşun eğitim birimi diğer bir kuruluş için peşin bir mo

del niteliği taşıyamaz (57). 

c) Eğitimde uyulacak ilkeler 

Eğitim çalışmalarının yapılışı sırasında ilgililerce uyul

ması gereken birtakım ilkeler bulunmaktadır. .Bunlardan önemli 

olan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Eğitimde fırsat eşitliği. Aynı koşullar içindeki perso

nele, öncelikle bağdaşır bir ortamda hiç bir ayırım yapmaksızın 

aynı eğitimi vermek gerekir. 

- Eğitimin, personelin kişisel çıkarlarına değil, hizmetin 

~ereklerine uygun olarak verilmesi. 

- Eğitimde kişilere, hizmetlerinin gereği olan bilgiler 

verilmeli. 

- Dilin en iyi şekilde kullanılması. 

- Eğitim ucuza mal edilmeli. Maliyet unsuru gözden uzak 

tutulmamalıdır (58). 

2. Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi 

Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilmesi, gelecekte 

yapılacak eğitim faaliyetlerinin planlanabilmesi için gerekli 

bilgilerin toplanması için yapılan bir araştırmadır. Eğitim ihti

vacı, bir hizmet veya işte çalışan kimseye, işin veya hizmetin 

verine getirilmesinde bilgi, beceri ve alışkanlık bakımlarından 

iuyulan eksiklik veya gerekliliktir. eğitim ihtiyacını tespit et

ne işlemi, programlı bir eğitim çalışmasının ilk kademesini oluş

turmaktadır ( 59) • Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde baş

lıca iki yöntem kullanılmaktadır. İlk aşamada işletmede mevcut 

(57) halit Tanyeli~ Personel ~itimi, Ankara, 1970, s. 178. 
(58) Kalkandelen, op.cit., s. 64. 
(59) Taymaz, op.cit., s. 23. 
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tüm görevlerin veya belirli görev gruplarının eğitim ihtiyaçları

nın neler olabileceği konusunda genel bir inceleme yapılır. 

İkinci aşamada da işletmede mevcut her görev ayrı ayrı incelenir 

ve her görev için gereken bilgi, beceri ve tecrübe tespit edil

meye çalışılır. İki aşamada yapılan bu çalışmalar birbirlerini 

tamamlayıcı niteliktedirler. 

Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinden sonra tüm 

eğitim faaliyetleri içinde hangi eğitim faaliyetlerine öncelik 

verileceğine ve eğitime hangi kademeden başlanacağına karar ver

mek gerekir. Genellikle, eğitim ihtiyacının en yoğun olduğu bö

lümde eğitim çalışmalarına girişilmektedir. 

Belirli bir yoğunluğa ulaşan işletmelerde ayrı bir eğitim 

departmanının kurulması gerekli olmaktadır. Yeni kurulan bu de

partmanın yapacağı ilk iş yapılmış ve yapılmakta olan eğitim faa

liyetlerinin kapsamlarının incelenmesi ve bunların güçlü ve 

zayıf yönlerinin belirlenmesidir. Eğitim faaliyetlerini yürütecek 

yöneticinin başarısı büyük ölçüde işletmenin öteki yöneticilerin

den göreceği ilgi ve işbirliğinin etkinliğine bağlıdır. 

Eğitim çalışmaları işletmenin eğitim için ayıracağı mali 

imkanlarla da bağlantılıdır. İşletme yönetimince genellikle eği

timin gereğine inanılmakla beraber yeterince mali kaynak ayrılma

sı konusunda gereken ti tizlik gösterilmemektedir. Eğitim-yarar 

ilişkisinin yeterli ölçüde açıklığa kavuşmasıyla eğitim harcama

ları için daha fazla kaynak ayrılması mümkün 'Olabilir. Bir işlet

menin yıllık eğitim çalışmaları programı yapılırken bu programın 

yürütülmesi için gerekli mali harcamalar da eğitim bütçesi 

içinde gösterilmektedir (60). 

( 60) şenatalar, op.cit., s. 175-177. 
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3. Eğitim Önceliklerinin Tespit Edilmesi 

İşletmelerde yapılacak hizmet içi eğitim hedefleri, işlet

menin amaç ve politikasına uygun ve tutarlı olacak şekilde 

tespit edilir. Eğitim faaliyetleri planlanırken, niçin, kimler, 

nerede, nasıl ve ne zaman eğitilecek gibi soruların cevaplandı

rılması gerekir. 

"Niçin eğitim yapacağız?" sorusunun cevabı, eğitimin 

hedefleri belirlenerek verilebilir. Hedefler 1 işletme amaç ve po

litikasına uygun biçimde ayrıntılı olarak belirlenebilirse de 

aşağıdaki dört grupta toplanabilir. 

Hizmet içinde bulunan bireylerin yaptıkları işleri, 

hizmet öncesinde öğrenmeleri yerine, hizmetin özelliğine göre 

bir geliştirme ihtiyacının karşılanması. 

- Artan iş hacim ve türlerinin gerektirdiği, geçmişe kı

yasla daha bilgili, yeterlik derecesi yüksek personelin yetişti

rilmesi. 

- Teknolojik yeniliklerin geliştirdiği yeni yöntemler, 

araçlar ve süreçler ile ilgili bilgi ve hünerler kazandırılması, 

bunun doğal sonucu olarak güven duygularının geliştirilmesi. 

- İşletmede bireylerin morallerinin yükseltilmesi, huzur 

ve mutluluk verilmesi, dolayısıyla üretimde nitelik ve nicelik 

artışı sağlanması. 

Kimlere ve hangi tür programlarla eğitim sorusunun cevabı 

için, öncelik sırasını belirlemek üzere, birinci, ikinci, üçüncü 

;ıibi sıralama yapmak oldukça güç, bazı durumlarda imkansızdır. 

gğitimin kimlere, ne zaman ve hangi şartlarda ve ·hangi sıra ile 

ıygulanması gerektiğini belirlemek için, amaçlar birer ölçüt 

::>larak alınabilir. Ancak eğitimde önceliklerin belirlenmesi ve 

ilk eğitim etkinliğinin hangi grup personel veya program olarak 
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tespit edilmesi gereğini ortaya koymaya yarayacak tek bir formül 

yoktur. üretim esas alındığında, eğitime tabandan başlama eğilimi 

ve bunun belirgin iki nedeni vardır. İşletme kademelerindeki ta

bana inildikçe, önce personelin sayısı, sonra personelin işe ve 

üretime katkısı artar. 

Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında, öncelik 

sırasını belirlemede tek bir yol olmadığı hatırda tutularak işe 

başlanmalıdır. Eğitim programlarının hangi alan ve kademedeki 

personel için hazırlandığı önemlidir. Yetiştirme programı tabana 

doğru inildikçe, alanı daralır ve özelleşir, yukarı doğru çıktık

ça alan genişler ve genelleşir. Program seçiminde, konuya uygu

lanacak programın niteliği ile katılacak personel açılarından ba

kıldığında, hangisi daha çok gerekli ise ona öncelik verilir. An

cak çeşitli faktörler öncelik sırasının belirlenmesini etkiler. 

Eğitimde öncelik sırası aşağıdaki yaklaşımlarla tespit edilir. 

- Alt düzeyde çözümleme: Her işletmede alt düzeyde çalışan 

personel daha çok rutin, beceriye yönelik işler yapar ve tabanı 

oluşturur. Bu nedenle ilk defa bu düzeyden başlanarak, işlerin 

öğretiminden daha yukarı düzeylere, daha güçleşen uygulamadan 

çok kurumlaşan eğitime doğru gidilebilir. 

- Orta kademede çözümleme: İşletmede orta kademedeki per

sonel, genellikle işlerin yapımından sorumlu olan gruptur. Bu ka

demedekiler alt taban· gruba yol gösteren, yetiştiren, işlerini 

denetleyen, ürünü kontrol eden personel olduğuna göre, özellikle 

endüstride ilk önce bu gruptakiler yetiştirilerek başarı sağlanır. 

Üst düzeyde çözümleme: Bir örgütün başarısı, örgüt amaçla

rı, politika, plan ve stratejinin uygun bir şekilde hazırlanma

sında, geçerli ve uygulanabilir kararların alınmasına, iyi bir 

yönetim ile denetime bağlıdır. Bu fonksiyonları yerine getiren 

üst kademe personelidir. İşletmede bu fonksiyonlarda aksama görü

lüyorsa, eğitime üst düzeyden başlanır ve alt düzeye doğru gidi

lir. 
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Etken faktörlere göre çözümleme: Öncelik verilecek 

programın seçimi, bir bakıma içinde bulunulan ve karşılaşılan 

şartlara da bağlıdır. İşletme çalışmalarını en çok aksatan işbir

liği, ilişki ve üretim eksiği görülen ünite personelinin yetiş

tirilmesine önem ve öncelik verilebilir (61). 

Eğitim önceliklerinin tespit edilmesinde belli başlı et

menleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

- Kurumun veya işletmenin amaçları: Herşeyden önce kurumun 

veya işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesini etkileyen eğit

sel çalışmaların öncelikle ele alınarak uygulanması gereklidir. 

Bu çalışmalarda işlem konusu personeldir. Bu bakımdan belirtilmiş 

amaçları gerçekleştirmede önemli ve etkili hizmetlerdeki persone

le ilişkin eğitim programlarına öncelik tanınacaktır. 

- Kurum veya işletmenin imkanları: Kuşkusuz ki, her ça

lışma imkanla sınırlıdır. bu bakımdan bir kurum veya işletme, im

kanlarının elverdiği oranda eğitsel çalışma yapacaktır. Bu neden

le eğitim programlarında ilk kez gidermeye muktedir olduğumuz ih

tiyaçlara yer verilmek gerekir. Bu noktada belirtilmesinde yarar 

bulunan bir husus da, eldeki imkanların elverdiği orandaki ihti

yaçlardan ele alınanların ötekilerine kıyasla bizim için çok 

daha önemli bulunmasına ve yarar sağlamasına dikkat ve hassasiyet 

gösterilmesidir. Bu imkanlar çeşitlilik gösterir. Örneğin, para, 

yer, eğitim araçları, eğiticiler vb. Bunların hepsi ~zerinde ay

rı ayrı durulmak gerekir. Kaldı ki bunların teker teker ve var 

oluşu, işimizi yine çözümlemez. Hepsinin, aynı zamanda ve gerek

tiği ölçüde elimizde bulunması zorunludur. 

- Zaman: Bu etmenin de Kurumun veya işletmenin hazırlaya

cağı eğitim programlarındaki önceliğin tespit edilmesinde önemli 

bir yeri vardır. Eğitim faaliyetleri arasında, zaman yönünden, 

gerekli bağ kurulmazsa çalışmalar birbiriyle ilişkisiz kalır ve 

sonucun elde edilmesi imkansızlaşır. 

(61) Taymaz, op.cit., s. 59-60. 
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- Personelin davranışları: Giderilecek eğitim ihtiyaçlarının önceli

inin tespitinde önemli etmenlerden biri de personelin bu çeşit 

alışmalar karşısında takınacağı olumlu veya olumsuz davranışlar

ır. 

Amirlerin teklifleri: Amirlerin, hangi görevlilerin 

ğitimine, örgütürt ve birimlerinin işleri bakımından öncelik ve

ilmesi gerektiğine ilişkin görüş ve teklifleri de öncelik tespi

inde değerlemeye değer nitelik taşımaktadır. 

Eğitim yöneticileri ve uzmanlarının goruş ve teklifle

i: Eğitim ihtiyaçlarının tespiti sırasında eğitimcilerin görüş 

e tekliflerinin de gözönünde tutulmasında şüphesiz yarar bulun

aktadır. 

İşletme yöneticisinin öngörüsü: İşlet~e yönetiminden 

orumlu yönetici veya yöneticilerin kurum veya işletme için önem

i gördükleri ihtiyaçların da öncelik sırasının tespitinde değer

endirilmesi gerekir (62). 

4. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması 

a) Eğitim bütçesi ve önemi 

Bir işletmede eğitimden sorumlu yönetici, yapılacak olan 

jitimin maliyeti hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Plan

ınan eğitim için mevcut olan imkanların yeterli olup olmadığı, 

ltiyaç duyulacak diğer kaynakların belirlenmesi gerekir (63). 

::kin bir eğitimin yapılabilmesi için yeterli mali kaynağın bu

ınması gerekir. Bir işletmede eğitim ihtiyaç ve önceliklerinin 

~spitinden sonra, eğitim bütçesinin hazırlanması aşaması gelir. 

jititn bütçesini şu şekilde tanımlayabiliriz. "Eğitim bütçesi, iş

~tmede belirli bir dönemde eğitimle ilgili yapılacak harcamaları 

~spit etmek ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sağlamak 

i2) Kalkandelen, op.cit., s. 79-81. 
i3) Taymaz, op.cit., s. 64. 
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amacıyla yapılır" ( 64). Kısa devreli bütçe hazırlanması, uzun 

ievreli bütçe hazırlanmasına göre daha iyi bir yol olabilir. Şa

vet uzun devreli bir bütçeleme yaparsak, tahmin edemediğimiz 

~azı gelişmelerle karşı karşıya kalır ve eğitim planlamamız bozu

labilir. 

b) Eğitim bütçeleri 

- Proje bütçesi: "Bu bütçe türünde, belirli bir eğitim 

faaliyeti ile ilgili tüm harcamalar bir bütçe içinde gösterilir. 

jrneğin: yöneticilerin geliştirilmesi konusunda tüm işletme yöne

ticilerini kapsayan bir seminer veya bir dizi seminer yapılması 

:>lanlanabilir. Bu bütçe içinde söz konusu seminerlerle ilgili 

tüm harcamalar tahminler yoluyla önceden saptanır. Uygulama sonu

:unda tahminlere oranla sapmalar ~lması halinde sapmaların neden

leri araştırılır ve açıklanmaya çalışılır" (65). 

Fonksiyonel bütçe: Fonksiyonel bütçe uygulaması ise 

~ği tim departmanı içinde fonksiyonel bölümler bulunması halinde 

;öz konusu olabilmektedir. Örneğin: Eğitim faliyetleri ile ilgi

li olarak eğitim departmanı eğitim araç ve gereçleri, uygulama, 

'önetici eğitimi, nezaretçi eğitimi, işçi eğitimi gibi özel 

!ği tim faaliyetleri şeklinde bölümlere ayrılabilir. Bu durumda 

ıer bir bölümün bütçesi ayrı olarak yapılır. Böyle bir uygulama· 

ıarcamaların yapılış yerlerine göre belirlenmesine olanak sağlar. 

~ği tim faaliyetlerinin kapsamının çok büyük olmadığı hallerde 

!ğitim departmanı için tek bir bütçeyle de yetinilebilir (66). 

- Ünite bütçesi: "Eğitim birimlerinin küçük olması halinde 

neydana getirilecek tek bir ünite bütçesi ihtiyaca kafi gelebi

.ir. Ancak çeşitli faaliyetleri içine alan böyle bir bütçe, özel

Likle gelişme halinde ve çeşitli sorumlulukları olan bir eğitim 

>iriminde kontrolün elden çıkmasına yol açabilir" (67). Bu 

'.64) Şenatalar, op.cit., s. 181. 
'65) Ibid., s. 183. 
66) Ibid., s. 183. 
67) Tanyeli, op.cit., s. 178. 
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durumda, birimin özelliğine göre yukarda sözü edilen iki bütçe 

tipinden birine doğru kaymak gerekebilir. 

c) Bütçe hazırlamak 

Bir bütçe hazırlama durumu ile karşı karşıya kalan eğitim 

müdürünün, şayet daha önce bu bütçeye esas teşkil edecek çalışma

lar ve kayıtlar yoksa, bunu bir hayli ürkütücü bulması çok müm

kündür. B durumda yapacağı iş sabit masraflarla değişebilir mas

rafların bir dökümünü yapmaktır. Sabit masraflar umumiyetle 

şunlar olabilir: 

- Ücretler, 

- Vergiler, personele sağlanan diğer imkanlar, 

- Kira, 

- Işık, ısı, telefon ve benzeri masraflar, 

- Kırtasiye ve malzeme, 

- Yardımcı personel masrafları. 

Şüphesiz faaliyetin çeşidine göre bunlara ·ilaveler yapıl

nası, ya da bunlardan bir kısmının hesaba katılmaması gerekebilir. 

Değişken masraflardan birkaçını da şöylece sıralayabiliriz: 

- Eğitim araçları. 

- Filmler. 

- Kitaplar. 

- Bakım ve tamir masrafları. 

- Seyahat masrafları. 

Sağlıklı masraf tahmini ıçın önceki kayıtların bilinmesi 

ıerekir. Bu kayıtlara göre bir tahmin yapılır. Tahminleri yapar

cen en uygun istatistiki tahmin yöntemlerinin çok iyi kullanılma

;ı gerekir ( 68) • 

. 6 8 } Ibid. , s. 1 78. 
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d) Bütçeleme prensipleri 

- Eğitim bütçesi gerçekçi ve programlanan eQitim faaliyet

lerini gerçekleştirecek kapsamda olmalıdır. 

- Eğitim bütçesi üzerinde değişiklikler yapılması söz ko

nusu olduğunda, bu değişiklikler tüm ilgililere yeterince önceden 

duyurulmalıdır. 

- Eğitim bütçesi tahminleri ile fiili harcamalar arasında 

uyarlık sağlamak üzere etkin bir kontrol düzeni kurulmalıdır. 

- Zorunlu değişiklikleri ve güçlükleri tespit etmek ama

cıyla eğitim bütçesi ve yapılan harcamalar belirli dönemlerde 

gözden geçirilmelidir. 

- Eğitimle ilgili öngörülemeyen bazı harcamaları karşıla

yabilmek amacıyla eğitim bütçesi içinde belirli bir kaynak ayrıl

malıdır (69). 

(69) Şenatalar, op.cit., s. 185. 
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IV - EGİTİM YÖNTEMLERİ 

Eğitimde değişik türde yöntemler kullanılmaktadır. Hiçbir 

program veya yöntemin tek başına tüm iş ve bireyler için yeterli 

olacağı söylenemez. Eğitim şekli amaçlar, kurum kaynakları ve 

eğitilecek birey sayısı gibi faktörlere bağlı olarak farklılık 

gösteri~ (70). 

Eğitim amacıyla seçilecek tekniği etkileyen faktörlerden 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz (71): 

- Eğitimin amacı: Örneğin, yeni bir beceri kazandırılmak 

istenen işgörene duyarlık eğitimi uygulanmaz. 

- Eğitileceklerin sayısı: Konferans veya göze-kulağa hi

tab eden teknikler geniş bir kitleye uygulanabilirken, grup tar

tışması gibi teknikler küçük bir kitleye uygulanabilir. 

- Eğitileceklerin kültürel ve beceri düzeyleri: Kişilerin 

bilgi, toplumsal yapı, davranış özellikleri farklı farklıdır. 

Eğitim yöntemini seçerken bu gibi özelliklerin de gözönünde bu

lundurulması gerekir. 

- Eğitime katılanların farklılıkları: Bazı kişiler bir 

yöntemi tercih ederlerken diğerleri bu yöntemden sıkılabilirler·. 

- Kurumun imkanları: Gerçekleştirilecek amacın da dikkate 

alınarak en ekonomik eğitim yönteminin seçilmesi gerekır. Hiçbir 

zaman eğitimle elde edilecek sonuçların sağlayacağı değer, eğitim 

maliyetinden daha az olmamalıdır. 

- Eğitim yönteminin gerektirdiği zaman: Örneğin işletme 

oyunları vaka çalışmalarından daha fazla zaman alır. 

(70) Stephen P. Robbins; Personnel '!he Management of li.ıman Resources, New Jer
sey: Prentice-Hall, Inc., 1978, s. 145. 

(71) Marc J. Wallace, N. Fredric Crandall and Charles H. Fay; Administering 
Human Resources, New York: Random House, Inc., 1982, s. 317-318. 
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- İstenilen yöntemi uygulayabilecek eğiticilerin kurumca 

sağlanabilmesi sorunu. Kurumun elinde her yöntemi uygulayabilecek 

eğitici olmayabilir. Bunlar, ancak belirli konularda_uzmandırlar. 

Bir diğer yöntem kurum için faydalı da olsa bu yöntem uygulanma

yabilir. 

- Eğitim sonunda kurumun sağlayacağı kazanç. 

- Eğitim yapılmadığı takdirde kurumun kaybı. 

Eğitim yöntemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilir. 

Bazı yazarlar eğitim yöntemlerini; iş başında ve iş dışında eği

tim, çıraklık ve alıştırma eğitimi olarak sınıflandırırlarken 

bir kısmı da; bilgi sunma, benzetme ve iş başında eğitim yöntem

leri olarak sınıf landırmışlardır. Eğitim yöntemlerini sınıf lan

jırmada bir diğer yaklaşım ise; muhteva vermeye yönelik teknik

ler, örgütsel süreci geliştirmeye yönelik teknikler ve karma tek-

1iklerdir ( 72). Eğitim yöntemlerini şu şekilde de sıralamamız 

nümkündür (73): Büyük gruplar için yararlı teknikler, küçük grup

lar için yararlı teknikler, seçkin gruplar için yararlı teknik

ler, bireyler için yararlı teknikler, uygunluğu eğitilen personel 

;ayısına bağlı olmayan teknikler. Fakat, ~n çok rastlanan ayırım, 

LŞ başında eğitim yöntemleri ve iş dışında eğitim yöntemleri şek

lindedir. Konunun açıklanmasında biz de bu ayırımı kullanacağız •. 

1. İş Başında Eğitim Yöntemleri 

İş başında eğitim yönteminden kastedilen, eğitime tabi tu

:ulacak elemanı, işletme içinde çalışmakta olduğu işinden ayrıl

ıadan, bir yandan işini yaparken, bir yandan da eğitime tabi tu

:ulmasını sağlayan yöntemlerdir ( 74) • Çoğunlukla kullanılan 

ıği tim yöntemleri iş başında olur. Bunun nedeni basit ve düşük 

ıaliyetli olmasından ileri gelebilir (75). İş başında eğitim yön

eminin yararlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz (76): 

72) Ibid. , s. 30 7. 
73) Kalkandelen, op.cit., s. 123. 
74) Telimen, op.cit., s. 172. 
75) Robbins, op.cit., s. 145. 
76) Miners, op.cit., s. 362. 



40 

- Daha az özel bir dikkat gerektirir. 

- Ek araç ve gerece ihtiyaç duyulmayabilir. 

- İşi yapan kişi öğrenirken üretimde bulunur. 

İş başında eğitim yönteminin sakıncalarını da şöyle 

sıralayabiliriz: 

- Pahalı araç ve gerecin deneyimsiz kişiler tarafından za

rara uğratılma riski. 

- Kaza oranı fazla olabilir. 

- Uzmanlaşmış eğiticiler yoksa öğrenme işi baştan savma 

:>labilir. 

- İşyerinin baskısı etkin bir eğitim için gerekli zamanın 

<ullanılmasını engelleyebilir. 

- Bazı faaliyetlerin öğrenilmesi, makinaların karışıklığı 

ıe belli bir hızda çalışmasından dolayı, zor olabilir (77). 

a) Amir gözetiminde eğitim: 

İşletmelerin en çok kullandıkları yöntemlerden birisidir. 

)zellikle yöneticileri yetiştirmede kullanılan bu yöntemin da

randığı felsefe "yaparak öğrenme"nin iyi yol olduğu ve bir şahsı

!n iyi eğitecek olanın, onun en yakın amiri olduğu fikridir (78). 

Daha çok gayrı resmi tarzda uygulanan bu yöntemin başarı

;ı, hem amire hem de astlara bağlıdır. Bir defa amir, astlarını 

retiştirme arzusu gütmeli, astların problemleri ile devamlı 

ıeşgul olmalı ve bir işbirliği havası yaratmalıdır. Başarı için, 

ıst da kabiliyetli ve hevesli, çalışkan, iyi niyet sahibi, itima

la layık ve kadir bilir bir şahsiyet olmalıdır. Bu metodda asıl 

inemli olan amirin durumudur. Çünkü, eğer amir astının yetişmesi

ıi arzu etmezse, ne kadar iyi resmi programlar hazırlanırsa 

1
77) Ibid., s. 362. 
78) ramer Koç~.l; 11 İşletmec~lik ve Yöneticilik Eğitin'li.nde Kullanılan Metotlar" 

Istanbul Universitesi Işletme Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (Nisan, 
1972), s. 139. 
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hazırlansın, yetiştirme ve geliştirme gayretlerinden istenen ba

şarıyı beklememek gerekir. Zira, en iyi eğitim, ast ile amir 

arasında gerçekleştirilebilir (79). 

Yararları: 

1. Maliyetinin düşük olması. 

2. Geliştirme süresi, astın kişisel yeteneğine göre değiş

tirilebilir. 

3. Ast ile üst arasındaki ilişki artabilir ve çoğu kez 

karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı bir işbirliği kurulabilir. 

4. Ast işi yerinde görerek öğrenir ve öğrendiklerini 

hemen uygulama imkinına sahiptir (SO). 

Sakıncaları: 

1. Üst, yoğun çalışmaları sırasında astını yetiştirmek 

için gerekli zamanı ayıramayabilir, konuya ilgisiz kalabilir 

veya iyi yetiştirdiği takdirde kendi yerinden olacağı korkusuyla 

hareket edebilir. 

2. Bu yöntemle yetiştirme sadece belli bir çalışma yerine 

bağlı kalacağı için işletmenin diğer çalışma yer ve konularında 

ast bilgi edinemeyebilir. 

3. Astın sorumluluktan kaçma, eleştiriden korkma veya ko

nuya ilgisiz vb. zayıflıkları varsa, yöntem başarılı olamaz. 

4. Ast kendine örnek aldığı üst' ünün etkisinde kalarak 

)nun zayıf veya beğenilmeyen kötü davranışlarını da taklit 

~derek alışkanlık edinebilir (81). 

(79) Telimen, op.cit., s. 173. 
(80) Artan, op.cit., s. 114. 
(81) Ibid., s. 114. 
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b) Görme ve İşitmeye Dayanan Eğitim Yöntemi (82): 

Bu araçlar, eğitilenlerin hem gözüne hem de kulağına 

hitap etmektedir. Konferans yöntemine benzemekle beraber, bazı 

yönleriyle farklılık gösterir. Konferans yöntemi bir kez kullanı

lırken bu yöntem birkaç kez ve bir çok yerde daha düşük bir ma

liyetle kullanılabilmektedir. Bu tekniklerin birkaç kez kullanıl

masıyla sağlanan tasarrufla daha etkin eğitim programları uygu

lanabilir. 

Yararları: 

1. Bilgi aktarımı açısından etkin bir yöntemdir. 

2. Maliyeti düşüktür. 

3. Değişik yer ve zamanlarda gösterilebilir. 

4. Sunumu anında ağır çekim, grafiklerle açıklama, 

anında cevap gibi faktörlere yer verilebilir. 

5. İşgörenler bu yöntemi grup halinde olabileceği gibi 

yalnız başlarına da kullanabilirler. 

6. Bilgiyi tazeleme veya konunun anlaşılıp anlaşılmadığın

dan emin olmak için tekrarlar mümkündür. 

Sakıncaları: 

1. Konferans yönteminde olduğu gibi karşılıklı bir etkile

şim yoktur. 

2. Anlaşılmayan bazı noktaiarın a9ıklanması mümkün değil-

dir. 

3. Giyim ve dildeki değişmeler nedeniyle güncelliğini kay

bedebilir. 

(82) Wallace, Crandalt and Fay, op.cit., s. 308-309. 
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c) İş Devri {Rotasyon): 

Sık sık kullanılan yöntemlerden biri de iş rotasyonudur. 

İş rotasyonu bir kişinin, yetiştirilmek amacıyla, planlı 

'ir şekilde değişik işlerde çalıştırılmasını, böylece bu işlerle 

ilgili olarak tecrübe ve maharet kazanmasını ifade etmektedir. 

Başarılı bir yöneticide bulunması gereken en önemli maha

:etin koordinasyon mahareti olduğu genellikle kabul edilmekte

iir. Yani yönetici işletmeyi bir bütün olarak görebilmeli ve çe

?itli departmanların nisbi önemlerini tayin edebilmelidir. İş ro

tasyonu, bu maharetin geliştirilmesinde özel bir öneme sahip ol

naktadır ( 8 3) . 

Uygulanabileceği yerler (84): 

ı. Elemanın az olduğu işler. 

2. Devreli ya da mevsimlik işler. 

3. Yapılması fazla beceri istemeyen işler. 

4. İş basitleştirilmesi sonucu monoton hareketler nede-

1iyle işçiye yorgunluk veren işler. 

5. Üst makamlara terfi ettirilecek işçi ya da yöneticiler 

!ğitimi için. 

6. Genişleyen kurumlarda. 

7. Yeni faaliyet alanlarına yöneleceğinde temel bilgiler 

1ermek için. 

8. Personel devri oranının yüksek olduğu iş kollarında. 

9. Kalifiye işçi bulunması zor işlerde. 

(83) Koçel, op.cit., s. 141. 
(84) Milli Prodüktivite Merkezi, F,ğitim Metotları, Ankara: 1969, s. 33. 
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Uygulanamayacağı yerler (85): 

1. Düz işçilik gerektiren iş kolları (amelelik, normal 

araç şoförlüğü). 

2. Kalifiye işçi bulmanın çok kolay olduğu işler. 

3. Faaliyet alanları niteliği yönünden insan gücü kaynak

ları sabit ve devamlı olan işler. 

4. Monopol olarak çalışan iş yerlerinde. 

5. Çok özel yetenek ve incelik isteyen işlerde. 

Yararları: 

1. İşçiler kendilerinin yetiştirilmesi için özel çaba har

candığına inanır ve moralleri yüksek olur. 

2. İşçiler değişik işlerde çalıştıklarından iş bunalımı 

olmaz. 

3. İşyeri elastiki bir işgücüne sahip olur. 

4. Rastlantı ile meslek veya iş seçmiş elemanlara yetenek

lerini daha iyi kullanabilecekleri işlerde çalışma imkanı sağ

lanmış olur. 

5. Teknik gelişme nedeniyle işçiler işlerinden olursa iş 

devri eğitimine tabi tutuldukları bir işte çalıştırılabilirler. 

6. Özellikle monoton ve basit iş yapan işçilerin morali 

yükselir. 

7. Üst kademelerde çalışmaya hazır bir yardımcı kadrosuna 

sahip olunur. 

8. Elemanlar diğer işler hakkında bilgi sahibi olurlar (86). 

(85) Ibid., s. 33. 
(86) Ibid., s. 34. 
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9. İş rotasyonuna tabi tutulan kişiler arasında rekabeti 

teşvik eder {87). 

Sakıncaları: 

1. İyi bir planlamayı gerektirmesi. 

2. Göreve yeni gelen kişinin eskisi kadar yeterli olmaması 

halinde işletmenin çalışmalarını aksatması. 

3. Sürekli yer ve üst değiştirme sonucu bazı adayların te

dirgin olması. 

4. İş devrine tabi tutulan eleman sonuçta yükseltilmemesi 

halinde hayal kırıklığına uğraması (88). 

5. Yöntemin amacından sapılarak, "elemanı meşgul edecek 

bir iş bulma" vasıtası haline gelme tehlikesi vardır (89). 

d) Gösteri Yöntemi: 

Genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılır. Bir 

işlemin, bir ilkenin eğitilenlerin gözleri önünde eğitici ya da 

yardımcıları tarafından yapılarak gösterilmesidir. Bu yöntemin 

iki özelliği vardır: 

- Salt gösterme, ki burada öğreten bir malzemeyi, bir 

deneyi, veya gerçekten olmuş olayların istatistik bilançosunu ta

nıtır, sunar. Konu, artık soyut ya da spekülatif olamaz, fakat 

çoğunlukla gözle görülebilir ve kolayca tahayyül edilebilir, 

somut bir eleman üzerinde merkezileşmiştir. 

- Uygulama, ki bu deneme sırasında öğrenenler harekette 

bulunurlar, öğreteni taklit ederek yapılacak işi yerine getirir

ler veya sunulan egzersizin çözümlerinin hazırlanması işini 

yapar gibi davranırlar. 

(87) Telimen, op.cit., s. 174. 
(88) Artan, op.cit., s. 175. 
(89) Telimen, op.cit., s. 175. 

I 
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Böylece; öğreten gösterir ve açıklar. Öğrenenler bakar, 

dinler, sonra da yapılacak işi kendileri yerine getirirler (90). 

Yararları: 

1. % 100 göze hitap ettiğinden kolay öğrenimi sağlar. 

2. Özellikle bilinmeyen işlemlerin gösterilmesi dikkat ve 

ilgiyi çeker. 

3. Becerilerin öğretilmesinde kolay öğrenmeyi sağladığın

dan zamandan tasarruf sağlar. 

4. İşlerin aynı standartlarla yapılmalarını sağlar. 

Sakıncaları: 

1. Konuyla ilgili değişik gösterilerin bulunması zor ola-

bilir. 

2. Pahalı malzeme ile ilgili gösteriler gerçek malzeme 

kullanmadan yapılır. 

3. Büyük gruplara uygulandığında herkesin gösteriyi 

izlemesi güçleşir. (Televizyon ve siname bu sakıncayı ortadan 

kaldırabilir) (91). 

e) Amir Tarafından Yol Gösterme (Counseling): 

"Amir tarafından yol gösterme, bir fert veya bir grupla 

ilgili olarak, bir problemin ıslahı, çözümü gayesine yönelmiş 

bulunan ve astın işi ile planlama ve ayarlamaları kapsayan özel 

bir gayreti ifade etmektedir" (92). 

Öğrenen kişinin moralini etkileyen bir faktör öğretenin 

bireysel olarak yol gösterme konusunda istekli olmasıdır. Şayet, 

(90) 

(91) 
(92) 

G. Berger; Yöneticileri Yetiştirme Metotları, 
Gürbaşkan, İstanbul: İstanbul Reklam Yayınları, 
M.E.M., Eğitim Metotları·, op.cit., s. 14-15. 
Telimen, op.cit., s. 173. 

Çev. Süheyl 
1971, s. 22. 
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öğretici derste öğrencilerle tartışmaya girmiyorsa öğrencilerin 

öğretmenin kendileriyle ilgilendiklerine inanmaları zordur. Öğ

renci ile öğretmen ilişkilerinde en önemli faktörlerden biri öğ

retmenin yardıma hazır olması ve bunu istemesidir (93). 

Bu yöntem, daha çok amir gözetiminde eğitim yöntemine ben

zer ve esas itibarıyla ikisi arasında kesin bir ayırım yoktur. 

·Gerek bu yöntemin, gerek yukarıda bahsettiğimiz amir göze

timinde eğitim yönteminin en büyük avantajı, diğer yöntemlere 

)ranla ucuz olmalarıdır (94). 

f) Yetki Devri ve Merkezkaç İdare: 

Eğer işletmede merkezi bir idare şekli varsa, personelin 

rapacağı, sadece üst kademede alınan ve kendine intikal eden ka

~arların icrasından ibarettir. Meseleyi kendi açısından düşünme, 

carar alma, üstleri ile fikir alış-verişi olmadığından, kişi ba

jımsız şahsiyetini geliştiremeyecek ve yaratıcı düşünce sahibi 

>!mayan kişi durumuna düşecektir. 

Amirin astlarına yetki devretmesi, onların yetişme ve ge

.işmesini sağlayan önemli bir usuldür. Bu suretle ast, düşünme, 

:arar verme, fikrini kendi astlarına kabul ettirebilmek için. 

:utum ve davranışlarını değiştirme ve geliştirme zorunda kalacak, 

'ani gelişecektir. Bu nedenle yetki devri, temel eğitim yöntemle

·inden birisidir. 

Merkezkaç idare ise esas itibarıyla, karar alma yetkisinin 

ıl t kademelere devredildiği bir idare şeklidir. Dolayısıyla, bu 

.dare şeklinin başlı başına· bir eğitim yöntemi olduğuna şüphe 

•oktur. Çünkü merkezkaç idare, sevk ve idare edebilmek için, öğ

enme fırsat ve ihtiyacını yaratır. Bu ise, belirli bilgi, kabi

iyet ve maharetlerin geliştirilmesi demektir. Bunun için merkez

aç idare şekli de bir eğitim yöntemi sayılabilir (95). 

93) Wilbert J. McKeahie; Teaching Tips, Massachusetts: D.c. Heats and Company 
1969, s. 158. 

94) Korel, op.cit., s. 139. 
95) Telimen, loc.cit. 
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g) İdareciye Yardımcı (Asistant to): 

İşletmelerde sık sık uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 

yetişmekte olan aday, yanında bulunduğu yöneticinin yardımcısı

dır. Aday, yanında bulunduğu yöneticiye araştırma, yazışma ve in

celeme konularında yardımcı olur. Böylece, bu yardımcının eğitil

mesi amaçlanmaktadır (96). Aday, üste çok yakın olduğu için iş

letmenin sorunları ve çeşitli plan ve programları hakkında geniş 

bir bilgiye sahip olmaktadır. 

Bu yöntem, daha çok yöneticilerin yetiştirilmesinde kul

lanılır. Bu yöntemde, adayın işletmede fonksiyonel bir yetkisi 

yoktur. Kendisine yönetici yardımcısı olarak yetki devredilir, 

fakat sorumluluk yüklenmez. 

Bu yöntemin başlıca yarar ve sakıncalarını aşağıdaki gibi 

özetlememiz mümkündür (97). 

Yararları: 

1. Eğer yönetici yeterli öğretme yeteneğine sahipse ve bu 

konuda istekli ise, aday ihtiyaç duyduğu konularda kısa sürede 

tecrübe kazanabilir. 

2. Dikkatle seçilen görevler ve örneklerle kısa sürede 

adayın önderlik ve karar verme yetenekleri geliştirilebilir. 

Sakıncaları: 

1. Yönetici, yeterli ölçüde yetenekli değilse adayın ihti

faç duyduğu önemli noktaları göremeyebilir. 

2. Eğer yönetici çok otoriter bir kişi olup adayla beşeri 

ilişkileri çok az olursa yine aday tam olarak yetişemez. Bu du

:umda bu yöntemin yetiştiricilik niteliği ortadan kalkar ve 

ıdaya hiçbir yararı olamaz. Yeniden gözden geçirilerek düzenlen

nesi gerekir. 

:96) Koçel, op.cit., s. 140. 
:97) Artan, op.cit., s. 115. 
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2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri 

Bu yöntemde, eleman iş dışında eğitime tabi tutulmaktadır. 

Bu yöntemde, eleman işinden ve işletmeden değil, çalıştığı işten 

eğitim amacıyla belli bir süre ayrılmaktadır. 

İş dışında eğitim yöntemleri işçilerden daha çok nezaretçi 

ve yönetici personel için uygulanır (98). 

a) Anlatım Yöntemi (Lecture): 

Bu yöntemde, konusunda uzman bir kişi belli bir konuyu, 

belli bir topluluğa sunmaktadır. Konunun sunulmasında göze hitap 

eden araçlar da kullanılabilir. Bu yöntemin bir diğer özelliği, 

öteki eğitim yöntemlerinden de yararlanılarak sunulmasıdır. 

Tekniğin uygulanışında, konuşmacının konuşması sırasında 

ve konuşmanın bitiminde dinleyicilere soru sormak için zaman 

bırakılmaktadır. Bu teknik resmi bir hava ta.şır, gruptaki üye 

sayısının 30 1 u geçtiği yerlerde çok daha etkilidir (99). 

Bu yöntemde konuşmacının dikkat edeceği noktalar şunlar

:hr (100): 

l. Hedefin tespit edilmesi. 

2. Dinleyici isteklerinin gözönünde bulundurulması. 

3. Konuyu açık ve anlaşılır bir dille sunma. 

4. Bir anlatımda çok şey kapsama alınmamalı. 

5. Konuya başlarken ilgi uyandırmak. 

6. Sık sık örnekler vermek. 

7. Konu ve dinleyicilere ilgi göstermek. 

8. Konuyu özetlemek. 

'. 98) McGehee and 'Ihayer, op.cit., s. 190. 
99) Kalkandelen, op.cit., s. 124. 
100) D. George Halsey, Training Employees, New York: Harper and Brothers, 

1949, s. 80-85. 
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9. ses tonunu ayarlamak. 

10. Konuşma yaparken bakışları sabit bir yerde tutmayıp 

jinleyiciler üzerinde gezdirmek. 

11. Göze-kulağa hitap eden araçlardan yararlanmak. 

12. Zamanında başlamak ve bitirmek. 

Anlatım yöntemi her yerde kullanılmaz. Ancak; bir gruba 

tamamıyla yeni bir konuyu sunarken, büyük bir gruba bir konuyu 

anlatırken, başka bir eğitim yöntemini sunarken, öğretim süresi 

sınırlı olunca ve başka yöntemle işlenmiş bir konuyu özetlerken 

bu yöntem kullanılabilir (101). 

Yararları: 

1. Aynı anda çok sayıda kişiyi kapsar, dolayısıyla zaman

ian tasarruf sağlar. 

2. Konunun dağılması ve araya başka konuların girme tehli

<esi yoktur. 

3. Katılanların hazırlıklı olmalarını gerektirmez. 

4. Kurum dışından kolaylıkla uzman sağlanabilir. 

5. Konuya doğrudan doğruya girme .imkinı vardır (102). 

6. En doğal teknik olup herkes tarafından kullanılabilir. 

7. Konuların sistemli ve düzenli bir biçimde anlatılmasını 

;ağlar. 

8. Okunan materyalin üzerinde daha fazla durulması ve bu 

)ilgilere eklemeler yapılmasına uygun bir yapıya sahiptir. 

[101) M.E.M. F.ğitim Metotları, op.cit., s. ıo. 
[102) Tanyeli, op.cit., s. 89. 



51 

9. Sonuçların özetlenebilmesi, konuşmaların hafızada tek

rarını sağladığından öğrenmeyi kolaylaştırır. 

10. Diğer yöntemlerle birleştirilerek kullanılabilir (103). 

Sakıncaları: 

1. Konuya hakim konuşmacılar bulmak zor olabilir. 

2. Konuşmacı, her zaman dinleyicilerin anlayıp anlamadık

larını tespit edemez. 

3. Kpnuşmanın uzaması, dinleyicileri yorar ve öğrenme de

~ecesini azaltır. 

4. Dinleyicilerin konuya katılmaları her zaman mümkün ol

nayabilir ( 104) • 

5. Değişik dinleyicilere göre istenen değişiklikler yara

:ılamaz. 

6. Çok iyi hazırlanmayı gerektirir. 

7. Verilenlerin çabuk unutulma tehlikesi vardır (105). 

b) Konferans Yöntemi: 

Anlatım yönteminin bazı sınırlamalarından kaçınmak için 

ındüstri içinde konferans yöntemi büyük bir kullanım alanına 

ıahip olmuştur. Bununla beraber konferans yönteminin tam olarak 

ıe manaya geldiği konusunda bazı tereddiitler vardır. Konferans 

·öntemi, spesifik amaç ve hedefler için dikkatlice planlanan bir 

.oplantıdır (106). Konferans, genellikle bir başkanın yönetiminde 

ıelli bir problem ile bu problemle ilgili grup veya kurumları 

emsil eden kişilerden oluşmaktadır. Yine genellikle başkan 

103) Kalkarrlelen, op.cit., s. 124. 
104) Ibid., s. 124. 
105) Tanyeli, loc.cit. 
106) McGehee arrl Thayer, op.cit., s. 197. 
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:onferans üyelerince seçilmektedir. Başkanın ödevleri'· görüşme 

:onusunu sunmak, görüşmeyi başlatmak, yönetmek, sonuçta görüşme

.erin özetini yapmak ve konferansı kapatmaktır" (107). Eğitimden 

laha çok başka amaçlar için de kullanılabilir •. Ancak daha çok yö
tetici eğitimi, nezaretçi eğitimi, halkla ilişkiler eğitimi, em
dyet eğitimi için kullanılmaktadır ( 108) • Busch tarafından söz 

:onusu edilen kullanım alanlarına ilaveten bu yöntem işçilerin 

:alite, savurganlık ve iş yükleri açısından tutumlarını değiştir-

1ek için de kullanılabilir (109). 

Konferans tiplerini ve amaçlarını şu şekilde sıralayabi

.iriz ( 110) : 

- Personel konferansı: İşletmelerde en yaygın olanıdır. 

'önetici veya nezaretçilerden biri tarafından verilir.. Bunda 

~maç bilgi vermek veya işletmenin politikalarını açıklamaktır • 

. ynı zamanda nezaretçi bu tip konferansla astlarını bir araya 

.oplayıp onlara gerekli talimatları verir. 

Üretim konferansı: İşletme içinde doğan problemleri 

özmek için bir grup lideri, ustabaşı veya bir nezaretçi tarafın

.an sunulur. 

- Komite toplantıları: Genelde problem çözme veya doğruyu 

,ulma için oluşturulur. Bir komite genelde aynı iş grubundan 

luşmayıp daha çok heterojen gruplardan oluşur. İşletmelerde pek 

aygın değildir. 

Eğitim veya öğretim 

ğitim özellikle nezaretçi ve 
ğitimde kullanılır. 

107) Kalkandelen, op.cit., s. 135. 

konferansı: Konferans yöntemiyle 
yöneticiler tarafından hizmet içi 

108) H.M. Busch, Conference Methods in Industry. New York: Harper and Bross., 
1949, s. 41. 

109) Mc Gehee and 'Ihayer, op.cit., s. 198. 
110) Harold P. Zelko; successful Conference and Discussion Techniques, New 

York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1957, s. 51-54. 
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Röportaj: Bu yöntem bir grup içinde bir tartışma süreci 

ile ilgili olarak gerçek anlamda bir konferans değilse de, 

burada karşılıklı iki kişinin konuşması söz konusudur. Röportajda 

grup ilişkilerinden daha çok kişiler arası ilişkiler ağır basar. 

Röportajı idare eden kişiyi bir lider olarakta ele alamayız. 

Geniş ve çok yönlü gündem konferansı: Bu konferans türü, 

belli bir zaman üzerinde, özellikle bir günden daha fazla olarak, 

özel bir grup, bir kurum, mesleki bir topluluk veya bir dernek 

tarafından yapılan bir toplantıdır. 

Buraya kadar değişik türleriyle açıklamaya çalıştığımız 

konferans yöntemi eğitimde olduğu kadar eğitim dışı alanlarda da 

geniş bir uygulama görmektedir. Daha çok politik amaçlarla yapı

lan bir toplantı türüne öteden beri konferans adı verildiği bi

linmektedir. Bizim ise asıl üzerinde durduğumuz eğitim için kul

lanılan konferans türüdür. 

Eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler günden güne 

çoğalmakta ve gelişmektedir. Eğitimle varılmak istenen hedefler, 

eğitimin konusu, eğitime katılanların nitelikleri, zaman, yer ve 

benzeri faktörler kullanacağımız yöntem ve tekniklerin seçiminde 

birinci derecede rol oynarlar. 

Genel olarak konferans yöntemi: davranışların değiştiril

mesi, bir grup içindeki ya da gruplar arasındaki anlaşmazlıkların 

ortadan kaldırılması, özel bir proble~e çözüm yolları aranması, 

herhangi bir soruya özel bir cevap aranmaksızın mevcut imkanların 

değerlendirilmesi için grupların ikaz edilmesi istendiği zaman 

kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak, konferans bir problem üzerinde fikir yürüte

bilecek ve onu analize tabi tutabilecek kimselerin bir araya ge

lerek tartışmaları v'e ortak bir görüşe varmaya çalışmalarıdır. 

Bu bazan bir liderin onlara vereceği yönde, bazan da daha şartsız 
bir ortamda yapılır. 
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Yararları: 

ı. Çalışma alanı üzerinde yaratıcılığı teşvik eder ve 

ilgi uyandırır. 

2. Grup üyelerinin işe katkılarda bulunmalarını sağlar. 

3. Sorumluluk duygusunu geliştirir. 

4. Haberleşme araçlarını ortadan kaldırır, doğrudan iliş

kiyi sağlar. 

5. İşbirliği ruhunu geliştirir. 

6. Ortak uygulamalara imkan sağlar. 

7. Çeşitli eğitim araçlarının kullanılmasına imkan sağlar. 

8. Problemlerin değişik açılardan görülmesini sağlar. 

9. Katılanların, hatalı tutumlarını anlamalarına yardım 

eder. 

10. Moral üzerinde olumlu etkiler yapar. 

11. Analiz kabiliyetini geliştirir. 

Sakıncaları: 

1. Biraz fazla zamana ihtiyaç gösterir. 

2. Katılanların sayısı sınırlıdır. 

3. Her zaman iyi bir konferans lideri bulmak mümkün değil-

dir. 

4. Asıl amaçtan uzaklaşma tehlikesi vardır. 

5. Bazı kişilerin tutum ve davranışları nedeniyle güçlüğe 
uğrayabilir (111). 

(111) Tanyeli, op.cit., s. 96. 
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c) Dinleyici Önünde Yapılan Grup Tartışmaları: 

Şimdi, değişik türde tartışma programları içinde liderlik 

•e üyelik prensip ve yöntemlerini ele alacağız. Ele alacağımız 

:artışma grupları panel, sempozyum ve açık oturumdur. 

a •) Panel: Panelde üyeler, geniş bir kitle karşısında, 

ıaşkan ortada olduğu halde önde bir masada otururlar. Hem başkan 

ıem de tiyeler panel boyunca aynı yerde otururlar. Panel genelde 

rayri resmi bir hava içerisinde geçer. Gayri resmi ( informal) 

:özünden kastettiğimiz nokta, konuşmacıların belli bir plan ve 

ırogram içinde konuşmalarını sürdürmemeleridir. Konu karşılıklı 

:onuşma ve tartışmalarla açıklanır. Fakat yine de tartışmanın ön

:eden hazırlanmış bir plan çerçevesinde sürdürülmesi daha iyi

.ir (112). 

Panel başkanının dikkat edeceği özel noktalar şunlar

.ır (113}: 

1. Konu ve tartışma süresini sunma ve panel üyelerini ta-

ıtmak. 

2. Tartışmayı bir soru ile başlatmak. 

3. Tartışmadan önce üyelerin de bildiği bir plan çerçeve

inde paneli yönetme. 

4. Tüm üyeleri tartışmaya teşvik etme ve rehberlik yapmak. 

S. Genel sorularla tüm grubun tartışmaya katılmasını sağ-

amak. 

6. Konuşmacıların tarafsız, açık ve serbest olarak konuş

alarını sağlamak. 

7. Gerilim ve sert tartışmaları çeşitli taktik ve espri

erle önlemek. 

112) Zelko, op.cit., s. 210. 
113) Ibid., s. 211. 
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8. Ara sıra bazı açıklama ve özetlemelerde bulunmak. 

9. Programın başlayıp biteceği saati dikkate alarak 

programı yürütmek. 

10. Görsel-işitsel, vb. araçlardan yararlanmak. 

11. Tartışma sonunda kısa bir özet sunmak. 

12. Bencillikten daha çok grupçu bir ruh taşımak. 

Panel üyelerinin dikkat edeceği özel noktalar şunlar

dır (114): 

1. Daha önceden tartışmaya hazır olmak ve tartışmaya nere
lerde katılacağını bilmek. 

2. Grupçu! bir tutuma sahip olmak. 

3. Konu dışına çıkılmaması ve belirlenen sürenin dışına 

çıkılmaması konusunda başkana yardımcı olmak. 

4. Tartışma yöneticisinin davetini beklemeksizin gerekli 
yerlerde, diğer konuşmacının sözünü kesmeden tartışmaya katılmak. 

S. Konuşmaları kısa yapmak, özetlerde bulunmak. 

6. İyi bir dinleyici olmak. 

7. Dinleyicilerin işitebileceği şekilde konuşmak. 

8. Öncelikle panel üyelerine, ara sıra da diğer dinleyici

lere doğru konuşmak. 

9. Doğmatik olmaktan daha çok açık fikirli olmak. 

Yararları (115): 

1. Konunun değişik konuşmacılar tarafından incelenmesi ne
leniyle dinleyiciler sıkılmazlar ve ilgiyle konuyu izleyebilirler. 
114) Zelko, op.cit., s. 213-214. 
115) Artan, op.cit., s. 131. 
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2. Konuyla ilgili ve çeşitli görüşler ortaya konduğu gibi 

konu daha iyi bir şekilde incelenmiş olur. 

Sakıncaları: 

1. Konuşmacıların konudan uzaklaşmaları çok kolaydır. Bu 

nedenle istenilen amaca varılmayabilir. 

2. Konuşmacılar arasında uyum sağlanabilmesi ve konunun 

tam anlamıyla dinleyicilere sunulabilmesi için konuşmacıların 

çok iyi hazırlanmış olmaları gerekir (116). 

3. İyi bir panel lideri her zaman bulunmayabilir. 

4. Dinleyicilerin katılma imkanları sınırlıdır. 

S. Önceden iyi bir şekilde hazırlanmayı gerektirir (117). 

b') Sempozyum (Symposium): "2-4 konuşmacının bir yönetici

gözetiminde bir konunun çeşitli yönlerini, belirli süreler 

içinde dinleyici kitlesine sıra ile sunmasıdır. Sempozyum•da 

konuşmacıların bir amacı vardır. Konuşmacılar bu amacı dikkate 

alarak konuyu kendilerine verilmiş olan açıdan incelerler. De~i

şik konuları konuşmacıların dinleyici kitlesine sunması sempozyum 

değildir, bir konuşmalar serisidir" (118). 

Panel ile sempozyum birbirlerine benzemekle beraber arala

rında bazı farklar vardır. Bu farkları şu şekilde sıralayabili

riz (119): 

1. Panelde konuşmacılar dinleyicilerin duyabileceği bir 

ses tonu ile bir meseleyi çeşitli yönleri ile tartışırlar. Konuş

macılar çeşitli anlarda söz alabilirler. 

2. Sempozyum•da konuşmacılar genellikle konuşmalarını din

leyicilere doğru kendilerine ~yrılan belirli bir süre içinde ya

parlar. 

(116) Ibid. 
(117) TU.tum, op.cit., s. 140. 
(118) MP.M. FJ:jitim Metotları, op.cit., s. 126. 
(119) Ibid., s. 126. 
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3. Panelde konuşmacıl~i birbirl~rine soru sorup cevap ve

rebilirler. 

4. Sempozyum•da konuşmacılar birbirleri ile karşılıklı ko

nuşmazlar. 

Sempozyumun yarar ve sakıncaları genelde panelinki gibidir. 

c•) Açık oturum (Forum): "Bir tartışma ya da anlatım yön

teminden sonra dinleyicilerin de görüş ya da sorularıyla tartış

maya katılmalarıdır. 

Genellikle panel, sempozyum, anlatım yöntemlerinden son

ra uygulanır. 

Dinleyiciler konuşmacılara ya da konuşmacılar birbirlerine 

soru sorarlar" (120). 

Açık oturum yöneticisinin dikkat edeceği noktalar şunlar

dır (121): 

1. Dinleyici grubunu soru sormak üzere düşünmeye sevk 

etmek için sorular sormak. 

2. Soruların nasıl sorulacağını ya da dinleyicilerin gö~ 
o 

rüşlerini nasıl belirteceklerini açık oturumun başlangıcında 

dinleyicilere açıklamak. 

3. Sorulan soruları herkesin anlayabileceği ve duyabilece

ği bir şekilde tekrar etmek. 

4. Soruların daha çok dinleyicilerden gelmesini sağlamak. 

5. Açık oturumun sonunda çok kısa bir şekilde özetleme 

yapmak, dinleyicilere ve konuşmacılara teşekkür etmek. 

(120) Ibid., s. 128. 
(121) Ibid., s. 128. 



59 

Açık oturumda konuşmacıların dikkat edeceği noktalar da 

şunlardır (122): 

1. Sorulara cevap verirken bunu herkesin duyabileceği şe

kilde genellikle soru sorana yöneltip diğerlerini de ihmal etme

mek. 

2. soruları cevaplandırmadan önce bir kere zihninde 

tasarlayıp böyle bir sorunun sorulmasının yerinde olduğunu be

lirttikten sonra açıklamayı yapmak. 

3. Cevaplar kısa olmalıdır. 

4. Konuşmacıların her söyleneni çok dikkatle dinlemesi 

gerekir. 

Yararları: 

1. Değişik kültür düzeyindeki kişilerin görüşlerini 

ortaya koyar. 

2. Açık ve serbest tartışmaya imkan verir. 

3. Sorunların genişliğine ve derinliğine inilmek istendiği 
takdirde sağlayacağı yararlar artar. 

4. Kısa süre içinde çok sayıda kişiye hitap eder. 

5. Üyeler çeşitli görüşleri öğrenir ve kendi görüşlerini 

ortaya koyarken fikirlerin gelişimine yardımcı olur (123). 

Sakıncaları: 

1. Üye sayısı çok olduğu için herkes fikrini açıklayamaz. 

2. Sonuç alma, çözüm yolu bulma söz konusu olmadığına 

göre, bazı kimselerce ciddi olarak nitelenemez (124). 

3. Karşıt görüşteki konuşmacıların sert tartışmalarına ne
den olabilir. 
(122) Ibid., s. 129. 
(123) Kalkarrlelen, op.cit., s. 125. 
(124) Ibid., s. 125. 
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4. Üyelerin sayıca çokluğu nedeniyle forum yönetici since 

conuların tanıtılması epeyce zaman alabilir. 

s. Forum üyeleri konudan konuya atlayarak, dinleyicilerin 

>elli konular Uzerindeki ilgisini dağıtabilirler (125). 

d) Rol Oynama Yöntemi (Role Playing Method): 

Eğitim programına katılan adaylar arasından önce belirli 

>ir grup seçilir. Seçilen bu gruptan, işletmede ortaya çıkma ih

:imali olan bir problemi, gerçekte kendileri işletmenin yönetici

.eriymiş gibi ele alıp, çözümlemeleri istenir. 

Bunun için, önceden ayrıntılı bir biçimde hazırlanmış bir 

ılay, tüm adaylara sınıfta anlatılır ve oyunun amacı açıklanır. 

>layda geçen yöneticilik görevleri, seçilen adayların karakter, 

üşünce ve inançlarına uygun olarak dağıtılır. Böylece her aday 

•erçekte o görevde bulunuyormuşcasına içlerinden geldiği gibi dü

;Üncelerini uygulayıp, kararlar alarak kendilerine göre işlet~eye 

n yararlı çözümü getirmeye çalışırlar. 

Sınıf ta 

alanlar ise, 

ortaya konan olayda, rol alan 

dinleyici olarak olayı izlerler. 

adaylar dışında 

oyun bittikten 

onra varılan sonuç ve rol alanların olayda davranışları üzerin-· 

e, bir yönetici gözetiminde eleştiri ve tartışmalar yapılır. 

öylece tüm adaylar konu üzerinde fikirlerini söyleyebilme 

mkanı elde etmiş olurlar (126). 

Bu yöntemi sendikalar daha çok sendika temsilcisi eği ti

inde, çeşitli sanayi işletmeleri ise nezaretçi eğitiminde kul

anırlar (127). 

125) Ibid., s. 126. 
126) Artan, op.cit., s. 124. 
L27) Dale Yoder, H.G. Heneman, John G. Turnbult and c. Harold Stone~ Handbook 

of Personnel Management arrl Labor Relations, New York: Mc::Graw-Hill Book 
Coınpany, Inc., 1958, s. 12-25. 
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Yararları: 

1. Rol oynayan kişiler davranışlarının gerçek nedenlerini 

daha iyi anlarlar. Diğer kişilerle ilişkilerini, zayıf ve güçlü 

yönlerini bu yöntem sayesinde daha iyi görürler. 

2. Bu tip bir eğitimde birçok rol değişik kişilerle bir 

arada yapıldığınd~n problemlere değişik açılard~n bakılabilmekte

dir. 

3. Uygulamalı bir yöntem olduğundan zevklidir. 

4. Bu yöntemle eğitilen kişiler beşeri . ilişkilerde daha 

iyi bir pozisyona sahip olmaktadırlar (128). 

Sakıncaları: 

1. Çok becerikli bir öndere ihtiyaç gösterir. 

2. Toplantı sırasında kararlaştırılan roller hariç olmak 

üzere önceden dikkatle hazırlanmayı gerektirir. 

3. Canlandırılan durumu bilmeyenler için oyun yapmacık gö

rülebilir. 

4. Sonuçların bazı kez karşı tarafça anlaşılması güç ola

bilir (129). 

e) Örnek Olay (Case Study): 

İşgören eğitiminde sık sık kullanılan yöntemlerden birisi

dir. Bir araştırmada anket formuna cevap verenlerin yarıdan faz

lası bu yöntemi nezaretçi eğitimi için kullandıklarını belirt
mişlerdir (130). 

(128) John F. Mee; Personnel Harrlbook, New York: 'ltıe Ronald Press Company, 
1958, s. 1007. 

(129) Kalkarxielen, op.cit., s. 149. 
(130) Wallaoe, Crandall and Fay. op.cit., s. 315. 
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Bu yöntemin esas itibarıyla amacı, işletmede var olan bir 

problemin veya ortaya çıkması muhtemel benzer problemlerin orta

fa çıktıklarında bunları çözebilmeyi işgörene öğretmektir (131). 

3u · problemler işgörene yazılı bir metin halinde verilmektedir. 

İşgören önceden problem üzerinde çalışabilmekte ve tartışmaya ha

ıırlıklı bir şekilde gelmektedir. Tartışma sonucunda varılan 

;ıonuçların doğru olup olmaması çok da önemli değildir. Önemli 

>lan verilen kararların sağlam temellere oturtulmasıdır (132). 

İşçilere spesifik bir bilgi verme ve örgiltsel süreçleri 

1eliştirmek için de kullaılmaktadır. Bireysel olduğu kadar grup 

1eklinde de kullanılabilir (133). 

Yararları: 

1. Analiz kabiliyetini geliştirir. 

2. İnsan davranışlarının gerçek motivlerini bulup çıkara

>ilme yeteneğini olgunlaştırır. 

3. Karara etki eden faktörlerin.aranıp bulunmasını sağlar. 

4. Kendi kendini değerlendirme imkinı verir·. 

S. Başka fikirlere karşı toleransı geliştirir. 

6. İlgiyi ayakta tutan bir niteliği vardır (134). 

7. Adaylara birlikte çalışma alışkanlığı kazandırı~ır. 

8. Aktif bir yöntem olması nedeniyle adayların sınıfa ha

arlıklı olarak gelmelerini ve araştırmaya dönük çalışmalarını 

ıağlar. 

9. Adayların düşüncelerini anlatabilme, başkalarını ikna 

~debilme ve zamanında konuşma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı 

>lur (135). 

131) Yoder, Heneman; Turnbull and Stone, op.cit., s. 12-24. 
132) Artun, op.cit., s. 123. 
133) Wallace, Crondall and Fay. Loc.cit. 
134) 'Tanyeli, op.cit., s. 103. 
135) Artan, loc.cit. 
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Zayıf tarafları: 

1. örnek olay bulmak zor olabilir. 

2. Her zaman iyi bir lider bulunmayabilir. 

3. zaman alıcıdır~ 

4. İyi bir grup oluşturmak gtiç olabilir. 

f) Araştırmalı Vaka Çalışması (Incident Process): 

Bu yöntem, yukarıda bahsettiğimiz örnek olayın değişik 

>ir uygulama şeklidir. 

Bu çalışma Paul ve Faith Pigors tarafından geliştirilmiş

:ir. Amaç pratik problem çözmede etkin bir eğitim sağlamaktır. 

İrnek olayda olayla ilgili veriler detaylı bir şekilde verilirken 

ıu yöntemde, olay kısaca anlatılır ve olayla ilgili veriler grup 

:arafından ortaya çıkarılır (136). 

Örnek olayın iyi yönlerine ek olarak özellikle yönetici

erde araştırma, çözümleme ve yargı verme yeteneklerini fazlasıy

a geliştirir. Ayrıca grup üyelerinin kendilerini değerlendire-

1ilme imkanı da bu yöntemde daha fazladır . (137). 

g) İşletme Oyunları (Business Games): 

İşletme oyunlarını şöyle tanımlayabiliriz: Bir oyun yapı

ının belli sınırlamaları ile birlikte mümkün olduğu kadar piya

a koşullarının yerini tutabilecek oynanan kurallar dizisidir. 

Pratik bir oyun" olarak isimlendirilen bu oyun tipinin karışık 

roblemlerin çözümüne teorik blarak yaklaşan "oyun teorisi" ile 

ir ilgisi yoktur. 

l36) Yoder, Heneman, Turnbull and Stone, loc.cit. 
137) M.P.M., F.ğitim Metotları, op.cit., s. 70. 
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Pratik oyun esas olarak bir taklittir. Bunun için bu oyun 

optimum bir strateji geliştirmekten daha çok deneme-yanılma yo

luyla karar verme çatısını meydana getirir (138). 

Daha çok yönetici yetiştirmede kullanılan bu eğitim türü

nün değişik şekilleri vardır. Bu tip bir eğitimde, eğitilen kişi

ler karar verecekleri bir seri olayla karşı karşıya bırakılırlar. 

Belirli gruplara ayrılan bu kişiler değişik işletmeleri temsil 

ederler, eğitimin amaç ve kendi şartlarına göre kararlar alarak 

işletmelerini yönetirler (139). 

İşletme oyunları, yönetici eğitimi için ilk kez "Amerikan 

Yönetici Cemiyeti" tarafından bilgisayarla kullanıldı. Bugün en 

iyi bilinen işletme oyunlarının birçoğu bilgisayarla kullanılmak

tadır. 

Her işletme oyununda bilgisayardan yararlanmak gerekmez. 

roplu pazarlık oyunlarında iki grup rol oynama yöntemindeki gibi 

Jirbiri karşısında yer alabilir. Bu oyunlar yalnızca, toplu pazar

lık prosesinin anlaşılması gibi örgütsel prosesleri geliştirmek 

ımacıyla değil, bunun yanında "ne tür toplu pazarlık müzakerele

~inin yasal olduğu, umulan ücret trendlerinin ne olduğu ve toplu 

>azarlıkla ilgili diğer faktörlerin neler olduğu?" gibi soruların 

=evaplarını öğretmek için de kullanılmaktadır (140). 

Yararları: 

1. Gerçek hay~tta olmasi muhtemel bazı ipuçları yakalana-

>ilir. 

2. Analiz yapma kabiliyetini gel-iştirir. 

3. Hangi olayların daha önemli olduğu ortaya çıkar. 

138) McGhee and Trayer, op.cit., s. 221. 
139) Gabe, op.cit., s. 77. 
140) Wallace, Crandall and Fay, op.cit., s. 316. 
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4. Uzun dönem strateji ve politika geliştirilmesine 

yardım eder. 

S. Çeşitli departmanlarda karar verme pratikliği kazandı-

rır. 

6. Oyunların dinamik bir yapısı vardır ve zevklidir. 

7. Uzun zaman gerektiren bilgi ve beceriler kısa zamanda 

elde edilebilir. 

Sakıncaları: 

1. Oyunlar tertip edilerek oynandığından yeni yaklaşımlar 

iyi bir sonuç vermeyebilir. 

2. Pahalı bir yöntemdir ve uzun zaman alabilir (141). 

h) İşletme Gezileri (Business Trips): 

Bu yöntemde, eğitime tabi tutulan kişiler, öğrendikleri 

veya tartışmasını yaptıkları problemlerin geçtiği yerleri gör

mekte, buradaki idareci ve diğer kademelerdeki kişilerle tanışıp 

bunların deneyimlerinden faydalanmaktadırlar. Bu yöntem, karşı

laştırmalı olarakta uygulanabilir. Örneğin, benzer işi yapan 

değişik işyerlerinin ziyaret edilmesi, benzer hizmeti gören 

değişik kaynaklı makinaların yerinde incelenmesi gibi. 

Gezilerde, öğrenenler sadece sınıftan dışarı çıkmış sayıl

mamakta, aynı zamanda eğitimle ilgili birincil kaynaktan bilgi 

edinmektedirler. Eğitimin etkinliği açısından, daha somut olan 

bu gibi deneyimler konferans veya bir ders ki tabını açıklama 

gibi soyut tekniklerden daha yararlıdır (142). 

(141) McGehee and 'lhayer, loc.cit. 
(142) McKeachie, op.cit., s. 123. 
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Geziler genelde gruplar şeklinde yapılmaktadır. Fakat eği

timin etkili olabilmesi için gruptaki üye sayısının pek fazla ol

maması gerekir. 

Gezilerin önceden planlanması gerekir. Bu nedenle amaçla

nan gözlem ve bunun yapılış biçimi ayrıntılı olarak programlanır. 

Gezi sonunda, eğitilen kişilerden birer gözlem raporu istenir. 

Yararları: 

1. Bilgi, görüş ve tecrübe kazandırır. 

2. İlgiyi artırır. 

3. Eğitim imkanlarının sınırlı olduğu zamanlarda bilhassa 

yararlıdır. 

Sakıncaları: 

1. Masraflıdır. 

2. Düzenlenmesi zaman ve çabayı gerektirir. 

3. Ziyaret edilen yerde işlerin aksatılmasına neden ola

bilir (143). 

ı) Duyarlılık Eğitimi (Sensitivity or T-Group): 

İnsan ilişkilerine bir yaklaşım olan duyarlılık eğitimi, 

Los Angeles California Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Ensti

tüsü İnsan İlişkileri Araştırma Grubu'nca geliştirilmiştir (144). 

Uygulamada T-Grup eğitimi, O-Grup eğitimi, aksiyon araş

tırması, laboratuvar eğitimi gibi değişik isimlerle kullanılmak

tadır (145). 

(143) Kalkarrlelen, op.cit., s. 150. 
( 144) William B. Wolf, 'lhe Management of Personnel, california: Publishing 

Company, Inc., 1962, s. 348. 
(145) McGhee and 'lhayer, op.cit., s. 204. 
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Bu yönteın, özellikle, yöneticilerin beşeri ilişkilerdeki 

bazı tutum ve davranışlarını değiştirmek için kullanılmaktadır. 

"Duyarlılık eğitiminin dayandığı temel varsayıma göre, or

ganizasyon faaliyetlerinin etkenlikten uzaklaşabilmesinin nedeni 

fertlerin duygusal problemleridir. Bu nedenle etkili bir eğitimin 

de duygusal tekniklere dayanması gerekir. Burada önemli olan öğ

renmenin içeriği değil, öğrenme sürecinin kendisi, dayandığı tek

niklerdir. Duyarlılık eğitimine tabi olan kişiler belirli bir 

zaman için kendi organizasyonlarındaki rollerini bırakıp değişik 

bir ortamda liderlik, grup süreçleri ve kişisel davranış konusun

da karşılıklı etkilere girişirler. Bu ortamda ast-üst ilişkileri 

bir tarafa atılıp karşılıklı etkilerin eşitlik esasına dayandı

rılmasına özellikle dikkat edilir. İştirakçilerin organizasyonda

ki normal rollerini terketmeleri şüphesiz kendilerine güç gelir. 

Ancak bu sayede grup çalışmalarına katılma ve insanları etkileme 

yöntemlerini yeniden gözden geçirip geliştirmeleri . mümkün olur. 

Bir duyarlılık eğitimi grubu genellikle on ila onal tı kişiden 

oluşur. Bu sayıya bir ya da iki eğitimci dahildir. Toplantının 

süresi çok kere birbuçuk ila üç saat arasında değişir" (146). 

Bu eğitimde ne tespit edilmiş sabit bir gündem ne de bir 

tartışma konusu vardır. Konular tart~şma esnasında ortaya çıkmak

tadır (147). Başlarında, daha çok gözlemci rolünde bir lider var~ 

dır. Yönetici ortaya bir konu atar ve eğitime katılan kişilerin 

tartışmalarını sağlar. Yalnız burada amaç belirli bilgilerin öğ

renilmesi değil, katılanların davranışlarını, hislerini, düşünce

lerini şuurlu bir şekilde kontrol ederek, grubun üzerine nasıl 

etki edebildiklerini, grubun kendilerini nasıl etkilediğini, 

grup tarafından belirtilen zayıf taraflarının neler olduğunu 

anlama ve değerleme imkanını elde etmeleridir (148). 

(146) 
(147) 

(148) 

Toker· Dereli, Organizasyonlarda Davranış, İstanbul, 1985, s. 267-268. 
George Strauss and leonard R. Sayles, '!he Human Problems of Management, 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1961, s. 561. 
Koçel, op.cit., s. 149. 
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Yararları: 

1. özellikle yöneticiler için etkin sonuçlar vermektedir. 

2. Üyelere, grupların üyesi olmak alışkanlığını vermekte, 

en kısa süre içinde iç çatışmalardan uzak bir benlik yaratmakta

dır. 

3. Grup üyelerine başkalarını dinleme alışkanlığını kazan

:iırmaktadır. 

4. Düşünce ve duygu alışverişini en yüksek düzeye eriştir

nektedir (149). 

Sakıncaları: 

1. Gruplar karşısında adeta kişiyi ortadan kaldırmaktadır. 

2. Grubu yönetecek aktif bir yöneticiden yoksunluk, grup 

iyeleri arasında tereddüt, kuşku ve korku yaratmaktadır (150). 

j} Oryantasyon Eğitimi (Orientation}: 

"İşletmeye iş için başvuran bir işgören adayının, bu dile

tinin kabul edilmesinden sonra, işletmenin yeni bir işgöreni ola-. . 
~ak işe başlayabilmesi konusunda yapılan eğitime işe alıştırma 

ığiti~i (oryantasyon) denir" (151). Hemen hemen yeni bir işe baş

.ayan her işgören için ilk birkaç gün çok zor ve sıkıcı olabilir. 

ıu gibi durumların olmaması için oryantasyon eğitimi gerekli ol

ıaktadır. 

İşgören geliştirme, seçilmiş oldukları işe yerleştirilme

.eri ile başlar. Bundan sonra bazı oryantasyon teknikleriyle iş

rörenin işe alıştırılması gerekir. İşçi devri, özellikle, işe ye-

149) Kalkandelen, op.cit., s. 132. 
150) Ibid., s. 133. 
151) Aşkun, op.cit., s. 441. 
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L başlama dönemlerinde fazla olduğundan bu dönemde oryantasyon 

jitimi oldukça önemlidir. Oryantasyon eğitimi aynı zamanda işçi 

rin bir deneme dönemidir. İşe yeni başlayan bir işçi bir kısım 

?Çiler tarafından kabul edilirken bir kısım işçiler tarafından 

ı kabul edilmeyebilir. Aynı zamanda, işçi de' bu dönemde işi 

ıbul edip etmeme kararını verebilir. Bu problem, özellikle 

;:ıesifik ve teknik personel arasında hassastır. Bunların teknik 

ıpısı beklentilerini harekete geçirmeye ve çalışma hayatı 

!rçeklerine aykırı olan amaç ve değerlerin üzerinde durmaya mü

ıi ttir (152). 

İşe alıştırma eğitiminin amaçlarını kısaca şu şekilde sı

ilayabiliriz: 

- Yeni gelen işgörende kendine karşı güven duygusu yarat-

ık. 

- İşgörene, içinde bulunduğu şartları tanıtmak. 

Güvenlik kurallarına dikkat etmesinin gerekliliğini öğ-

~tmek. 

- İşgörende kendi şirketindeymiş gibi bir hava yaratmak 

.. s 3) • 

İşe alıştırmayı daha kolay bir hale getirmek, işe uyum dö

~mini kısaltmak ve yeni işçilerin yetişmesini sağlamak için per

>nel yöneticilerinin yapabilecekleri bazı durumlar vardır. Bun

ırı şu şekilde sıralayabiliriz (154). 

- Yeni gelen işgören için bir rehber tayin etme. 

- Kurumun tüm faaliyetlerini açıklamak için bir programın 

Lması. 

- Bireysel tanışmayı teşvik etme. 

- Hoşa giden iş şartları sağlamak. 

- Nezaretçileri beşeri ilişkiler konusunda eğitme • 

.52) Leon c. Megginson, Personnel Management: A fiıman Resources Approach, Qı
tario, 1981, s. 220-221. 

5 3) George D •. Halsey, Harrlbook of Personnel Management, New York, 194 7, s. 
110-112. 

54) Megginson, loc.cit. 
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Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki yollardan faydalanmak 

mümkündür (155). 

- İş başında eğitim. 

- Grup toplantıları halinde eğitim. 

- Her iki imkanı da kullanmak suretiyle yapılan eğitim. 

- Ziyaret ve gözlem yoluyla eğitim. 

Oryantasyon eğitiminde verilmesi faydalı bilgileri şu şe

kilde . sıralamamız mümkündür (156). 

1 - Kurumun bütünü hakkında bilgi: 

- Tarihçe 

- Gelecek 

- Politikalar, teamüller, genel mevzuat bilgisi, eği-

tim vs. 

- Kurum mensuplarına sağlanan imkanlar; grup sigortası, 

sağlık hizmetleri, emeklilik, dinlenme vs. 

2 - Bölge, il teşkilatı veya fabrika hakkında bilgi: 

- Kurum şeması. 

Mevzuat, çalışma şartları, ~zla mesai, disiplin hüküm-· 

leri, ödeme zamanları, tatiller, terfi, iş güvenliği 

vs. 

3 - Elemanın çalışacağı iş alanı hakkında bilgi: 

- Metodlar, teknikler, üretimle ilgili bilgiler. 

- İlgili nezaretçiler. 

- Özel kurallar, dinlenme, iş güvenliği vs. 

- Organizasyon. 

LSS) Tanyeli, op.cit., s. 141. 
L56) Ibid., s. 142. 



4 - Çalışacağı işle ilgili bilgiler: 

- İşin diğer işlerle olan ilişkisi. 

İşin bütün içerisindeki yeri. 

- İlerleme imkanları. 

- İş arkadaşları. 

- Yetki ve sorumluluklar. 

- İşin önemi. 

5 - Çevreyi gösterme. 

- Soyunma, yıkanma yerleri. 
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- Yemek ve dinlenme salonları ve benzeri yerler. 

- Revir, çıkış yerleri, yangın merdivenleri vs. 

6 - Diğer gerekli bilgiler. 

k) Komiteler Yolu ile Eğitim 

Belli görevleri yerine getirmek üzere 

oluşan gruplara komiteler denmektedir ( 15 7). 

az sayıda kişiden 

Pratik çal,ışmalar 

eğitilen kişileri bireysel olarak ele alırken, komiteler küçük 

grupları belli konuları tartışmak ve karar vermek için bir araya 

getirmektediF (158). Komite olarak isimlendirilen bu gruplara iş

letmeciliğin temel ve kapsamlı bir yönünü derinliğine ve genişli

ğine inceleme ve araştırma görevi verilmektedir. Her bir grup yo

yoğun bir çalışma yapmakta, çeşitli işletmeleri ziyaret etmek~e, 

gözlemler yapmakta ve literatürü incelemektedir. Bu çalışmalardan 

sonra gruplar bir rapor hazırlar ve açık bir oturumda bu raporu 

tartışırlar (159). 

(157) Tutum, op.cit., s. 140. 
(158) Gabe, op.cit., s. 78. 
(159) Telimen, op.cit., s. 176. 
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Dab~ Ook yön~tici eğitiminde kullanılari bu yöntem önce ya

pılacak işi bölümlere ve eğitilenleri de grup veya üzerinde ça

lışmasını sağlamak suretiyle uygulanmaktadır ( 160). Yöneticiler 

birbirleriyle karşılıklı bir ilişkiye girdikleri zaman, birbirle

rinden bir şeyler öğrenmektedirler. Böylece işletmeyi bir bütün 

olarak görmek ve işletmenin çeşitli fonksiyonlarıyla ilgili 

görüş ufuklarını genişletmek ve işletmenin işleyişi ile ilgili 

özel bilgi ve beceri kazanmaktadırlar (161). 

Bu yaklaşım, özellikle personel iş fonksiyonları ve genel 

problemlerin analizi gözönünde bulundurulduğunda uygundur (162). 

Yararları: 

1. Grubun yönetim olgunluğu, karar yeteneği ve görgü kapa

sitesini geliştirir. 

2. Adaylarda sorumluluk duygusu meydana getirir. 

3. Adaylar kendi görüş ve önerilerini sunarak işletmenin 

verimli çalışmasına katkıda bulunurlar. 

4. Grup üyeleri arasında birlik ruhunu kurmakta ve geliş

tirmektedi.r ( 16 3) • 

Sakıncaları: 

1. Komitelerin veya grupların kuruluşunda isabetli hare

ket edilmemesi halinde bütünün bir parçasının beklenen sonucu 

vermemesi mümkündür. 

2. Her konu kesin sınırlar içinde parçalara ayrılamaz (164). 

(160) Kalkarrlelen, op.cit., s. 128. 
(161) Wolf, op.cit., s. 353. 
(162) Gabe, loc.cit. 
(163) Zeyyat Sabuncuoğlu, Personel Yönetimi, Eskişehir, 1985, s. 134. 
(164) Sabuncuoğlu, op.cit., s. 135. 
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1) Bekleyen Problemler Yöntemi (Irt-Basket:Method): 

Bu yönteme tepsi eğitimi de denilmektedir. 

Daha çok yönetici eğitiminde kullanılmaktadır. Eğitilecek 

:>lan kişiler sorulan birçok problem üzerinde belirli sürede ka

rar verirler. 

Bu yöntemde önce yetiştirilecek personel grubuna konu ile 

llgili temel bilgiler kazandırılır. Kurumda karşılaşılan veya 

<arşılaşılma ihtimali olan problemlerle ilgili belge ve evraklar 

tutuya konur. Her bir öğrenci için ayrı ayrı evraklar hazırlanır. 

ier öğrenci, üzerinde bir evrak kutusu bulunan masaya oturtulur. 

~vrak yığını ile başbaşa kalan öğrencilerin evrakları inceledik

:en sonra, problemi çözümlemek için gerekli kararları almaları 

re davranış göstermeleri beklenir. Öğrencilere sorunla ilgili 

laha fazla bilgi edinmeleri için danışmalarına veya başka kaynak

.ardan yararlanmalarına izin verilmez. Öğrenciler evrakları ince

.edikten sonra gerekli çalışmaları yapar, bazılarını astlarına 

•eya ilgililere havale eder, iş mektup veya yazılarını hazırlar. 

fer öğrenci evraklar üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan 

:onra, grupta tartışma açılır. Yapılan çalışmalar eleştirilir ve 

lygulamaya ilişkin ilkeler belirlenir (165). 

Yararları: 

1. Gerçek olaylar üzerinde çalışıldığından eğitim iş yeri 

orunlarına göre yapılıyor demektir. 

2. Bir işyerinde uygulandığında eğitilenlerin işyeri hak

ında bilgileri artar. 

3. Eğitilenler eğitime aktif olarak katılırlar. Yalnız 

inleyici durumunda değildirler. 

165) Taymaz, op.cit., s. 145. 
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4. Uygulamalardan ilkelere, ilkelerden uygulamalara dön-

mek mümkündür. 

5. Bütün yöneticilere uygulanabilir. 

6. Yaparak öğrenildiğinden öğrenme daha etkili olur (166). 

Sakıncaları: 

1. Konuyla ilgili örnek bulmak zor olabilir. 

2. Eğitilenler aynı işyerinden değilse işyeri hakkında da 

bilgi verilmesi gerekir. 

3. İnceleme fazla zaman alabilir. 

4. Ödevler arasında uygunluk yoksa uyum sağlanamayabilir. 

m) Özel Projeler Yöntemi (Special Projects): 

Yetiştirilmesi istenen elemanlara çeşitli konularla ilgi

li olarak özel projeler haırlatmayı ifade etmektedir. Eğitilen 

kişiler proje konusuyla ilgili malzeme toplar, değerlendirir ve 

kullanılmaya hazır bir duruma ge~irdikten sonra eğiticiye sunarlar. 

Daha çok yöneticilerin yetiştirilmesinde kullanılan proje 

ödevi yöntemi sık sık kullanılan faydalı ve esnek bir eğitim yön

temidir (167). 

Yararları: 

1. Eğitilen kişilere rapor yazma becerisi kazandırmakta-

:iır. 

2. Eğitilen kişilerde sorunlara çözüm bulmayı geliştirmek-

tedir. 

(166) M.P.M., Fğitim Metotları, op.cit., s. 97. 
(167) Flippo, op.cit., s. 214. 
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3. Elemanları planlama ve organizasyon konusunda geliştir

mektedir. 

4. Analiz yapma yeteneğini geliştirmektedir (168). 

Sakıncaları: 

Bu tekniğin, · bilimsel yöntemlerin yanlış kullanılması, 

toplanan verilerin birbiriyle ilişkilerinin yanlış tespit edilme

·si halinde, hatalı sonuçlar doğurması ihtimali vardır (169). 

n) Özel Okuma Parçaları (Special Readings): 

11 Özel okuma parçaları, yetiştirilecek ve geliştirilecek 

şahsa, planlı ve sistematik bir tarzda hazırlanmış okuma metinle

rinin verilmesi ve bunların okunması suretiyle yetişmesini ifade 

eder. Bu usul çoğu kere "anlatma" metodu ile kombine edilerek da

ha verimli bir şekilde kullanılmaktadır" (170). 

Yararları: 

1. Hazırlıksız gruplara bilgi verir, tartışmalara zemin 

hazırlar • 

. 2. Çekingen üyelerin tartışmalara katılışına yardımcı 

olur. 

3. Kısa zamanda çok sayıda kişiye hitap eder. 

4. Ekonomiktir (171). 

Sakıncaları: 

Yalnızca okuma parçalarıyla yetinilirse kişilerin pratik 

bilgi ve beceri edinmelerini engeller, teorik kalmasına neden 

olur. 

(168) Ibid. 
(169) Kalkarrlelen, · op.cit., s. 140. 
(170) Telimen, loc.cit. 
(171) Kalkarrlelen, op.cit., s. 139. 
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o) Programlanmış Öğretim (Programmed Instruction): 

Öğrenme yöntemlerinden bir tanesi de programlı öğretim

iir. Bu eğitim bazen "Öğrenme rnakinaları" ile kullanılmaktadır. 

3u yöntem, malzemenin bir filmde veya belirli bir madde üzerinde 

:>eşpeşe gösterilmesini gerekli kılmaktadır. Eğitilen kişi, işi 

fapmak için gerekli bilgiyi tam olarak elde etmedikçe belirlenen 

loktadan öteye geçmemektedir. Başka bir deyimle eğitilen kişiler, 

)ir sonraki konuya geçmeden önce eğitim programının_ belli bir bö

lümünü öğrenmektedirler (172). Daha sonra, eğitilen kişilere 

:evap vermeleri için soru sorulur. Şayet eğitilen kişiler doğru 

:evabı verirlerse, ikinci bir soru ünitesine geçilmektedir. 

?rogram, sonucun doğru bir şekilde cevaplandığını not etmekle ge-

1ellikle eğitilen kişiye pozitif bir destek sağlamaktadır. Böyle

:e eğitilenler hem geriye beslemeden (feed back) hem de pozitif 

'ir destekten faydalanmaktadırlar. Soruyu doğru olarak cevaplan

lırmayan kişiden bölüme yeniden çalışması ve gelecek bilgi soru 

initesine geçmeden önce konuyu anlayıp anlamadığından emin 

>lması istenir (173). 

Yararları: 

l. Eğitilenlerin eğitime aktif bir şekilde katılmalarını 

;ağlar. 

2. Eğitilenler kendi durumlarına göre hareket edebilirler. 

3. Eğitilenler doğru cevaplar için anında pozitif bir des

~ek elde ederler. 

4. Nüktelerle ve beklenmeyen cevaplarla program ilgi uyan

iırıcı bir hale getirilebilir. 

5. Programın güncelleştirilmesi, yeniden gözden geçiril

nesi ve değerlendirilmesi mümkündür (174). 

:172) Megginson, op.cit., s. 219. 
'.173) Wallace, Crandall and Fay, op.cit., s. 309. 
'.174) Ibid., s. 310. 
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Sakıncaları: 

Bu yöntem, ancak belli konularda hazırlanabilen programlar 

racılığı ile uygulandığı için yararlanma imkanı sınırlı kalmak

adır. Diğer taraftan bu yöntemle varılan sonuca ki tap, radyo, 

elevizyon gibi imkanlarla daha ucuz bir ~ekilde varılmakta

ır (l 75). 

L 75) Kalkandelen, op.cit., s. 146. 
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V - EGİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ 

Bir eğitim programının uygulanması sonunda sağlanacak ba

şarı, eğitimde kullanılan araç ve gereçler, öğreticilerin kapa

sitesi ve oluşturulan eğitim ortamına bağlıdır. Eğitim sistemin

de, öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmek, kolaylaştırmak ve öğrenci

yi güdülemek üzere araç ve gereçler ile bunların hazırlanması, 

kullanılması ve geliştirilmesine ilişkin süreç ve yöntemler eği

tim teknolojisinin kapsamına girer (176). 

Bugün batı Ülkelerinde ve özellikle Amerikada 200 1 ü aşkın 

görsel-işitsel teknik kullanılmaktadır. Bazı otoriteler bu kay

nakları son derece etkili pedagojik araçlar olarak nitelendirmek

tedirler (1 77). 

Eğitim araçları değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. 

Jrneğin; göze hitap eden araçlar, kulağa hitap eden araçlar, 

şeklinde sınıflandırılırken (178), diğer taraftan; ışıksız ve yü
zeysel araçlar (resimler, afiş, grafik, tablo ve diyagramlar, ka

ra tahta gibi), ışıklı ve yüzeysel araçlar (filmler, film şerit

leri, slaytlar vb.), mekanik ve üç boyutlu araçlar (modeller, ke

;itler vb.) şeklinde sınıflandırma yapılmaktadır (179). Biz 

)irinci tasnif şeklini ele alıp inceleyeceğiz. 

Eğitim araçları şu hal ve zamanlarda kullanılır (180): 

- Objenin kendisi çok büyük veya çok küçük olduğu zaman, 

- Objeyi sınıfa getirmek veya öğrencileri objenin yanına 

ıötürmek mümkün olmadığı zaman, 

- Objenin maddi değerinin çok yüksek olması ve eğitim 

;ırasında bir zarara uğrama ihtimalinin bulunması halinde, 

:176) Taymaz, op.cit., s. 147. 
177) Sabuncuoğlu, op.cit., s. 146. 
178) Kalkarrlelen, op.cit., s. 116. 
179) Tanyeli, op.cit., s. 182. 
180) Ibid. 
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- Eğitim amacı ile objeyi kullanmanın tehlikeli olması 

halinde, 

- Objenin çok girift olması ve bütün halinde kavranmasının 

güç olması halinde, 

- Bir hareketin veya işleyişin, çok ağır olması nedeniyle 

takibinin uzun zamana ihtiyaç göstermesi halinde, 

- Yine bir hareketin veya işleyişin, kavranılması mümkün 

olmayan bir hıza sahip bulunması halinde. Böyle bir durumda o ha

reketin filmde ağırlaştırılmış olarak gösterilmesi daha etkilidir. 

Gözle izlenmesi mümkün olmayan olayların öğrencilere 

gösterilmek istenmesi halinde. Elektrik akımı gibi. 

- Ve nihayet daha etkili bir uyarıcı kullanmanın gerekli 

görüldüğü hallerde. 

1. Göze Hitap Eden Araçlar (Visual Aids) 

Bu araçlar, adından da anlaşıldığı gibi eğitilen kişilerin 

gözüne hitap etmektedir. 

a) Karatahta (chalkboard, blackboard): 

Eğitimde en çok kullanılan araçlardan bir tanesidir. Sun

ta, duralit kontraplak levhalardan ve camdan sabit veya hareket

li olarak yapılır. Rahatça kullanılabilmesi için yerden biraz 

yüksekce olmaktadır. Tek bir yüzeyli yapıldığı gibi, yana veya 

yukarı aşağı sürmeli olarak da yapılabilir. Tebeşir tahtalarının 

yüzeyleri siyah, açık mavi veya yeşil renkli özel boyalarla boya

nır ( 181). 

b) Çuhalı Tahta (Flannel board) 

Çeşitli boylarda hazırlanabilen ve üzeri çuha kaplanmış 

bir nevi yazı tahtasıdır. Ana başlıklar, kilit noktaları ve önem

li sembollerin göze hoş gelen bir biçimde takdimine yarayan bu 

(181) Taymaz, op.cit., s. 148. 
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araç için gerekli olan malzemenin önceden hazırlanması şarttır. 

Kalın kartonlar üzerine iri ve çeşitli karakter ve renkte hazir

lanan yazılar ile basit şekil ve semboller, arka yüzlerine yapış

tırılmış kalınca zımpara kağıtları vasıtasıyla çuha üzerine 

rahatça tutturulur. Önceden tasnif edilip numaralanmış olan bu 

malzemenin hem kullanılması temiz ve zevklidir, hem de herhangi 

bir unutma ve atlama ihtimalini ortadan kaldırır (182). 

c) Manyetik Tahta (Magnetic board): 

"Sunta veya kontraplak üzerine saç veya paslanmaz çelik 

levha kaplanarak ve bu levhalar siyah veya yeşil renge boyanarak 

yapılır. Boyalı manyetik tahta aynı zamanda tebeşir tahtası gibi 

kullanılabilir. Duvara asılı dik, masa üzerinde eğik veya yatay 

konumda kullanılan bu tahtaların üzerine işlenecek konunun gerek

tirdiği ~laketler veya üç boyutlu modeller yerleştirilerek öğren

cilere gösterilir. Plaket veya modellerin al tına bağlanan mıkna

tıslı metal parçalar saç veya çelik levha yüzeyinde konulduğu 

yerde durmasını sağlar" (183). 

Manyetik tahta özellikle bir firmanın organizasyon yapısı

nın, bir makinanın yapısının, trafik sorunlarının vb. durumların 

gösterilmesinde çok yarar sağlamakta, öğrenmede etkinliği arttır

makta ve zaman bakımından tasarruf sağlamaktadır (184). 

d) Fotoğraflar, Resimler: 

Eğitim aracı olarak kullanılabilecek fotoğraf ve resimler 

çok çok fazladır. Bunlar, değişik şekillerde olabilir. En yaygın 

olanlarına gazeteleri, dergileri, çeşitli acente ve firmaların 

kataloglarını gösterebiliriz. 

(182) Tanyeli, op.cit., ·s. 189. 
(183) Taymaz, op.cit., s. 149. 
(184) Kalkcindelen, op.cit., s. 118. 
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e) Kr.oki ve Afişler: 

Her tür ve boydaki kroki, afiş veya yaftalar, yerine göre 

eğitim araçları olarak kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde, örneğin 

Amerika ve İngiltere•de "duvar afişleri katalogları" yayınlanmak

ta ve bunlardan eğitim çalışmalarında yararlanılmaktadır (185). 

f) Modeller: 

Eğitim aracı olarak kullanılmak üzere çok sayıda ve türde 

modeller vardır. Bu tip modeller özellikle biyoloji, coğrafya, 

natematik vb. bilim dallar~ için daha çok hazırl•nmaktadır. 

g) Basılı veya Teksirli Malzemeler: 

Bu çeşit eğitim araçlarının başında her çeşit kitap ile 

oelli konularda teksir edilmiş notlar, belgeler ve yazılar gel

nektedir. 

h) Haritalar, Atlaslar: 

Değişik konularda ve değişik şekillerde haitalar bulunmak

tadır. Eğitim çalışmalarında zaman zaman bu tür haritalardan ya

rarlanılmaktadır. 

ı) Öğretme Makinaları (Teaching Machines): 

Bu tip makinaların eğitim çalışmalarındaki önemi gün geç

tikçe artmaktadır. "Buna programlı öğretme veya programlanmış öğ~ 

retme makinası da denilmektedir. Bunun çok çeşitleri bulunmakta

jır. Makinaya, herhangi bir konuda öğretilmek istenen bilgiler, 

sorular ve cevaplar halinde takılmaktadır. Makina, ilgili düğme

sine basılınca konu ile ilgili iki veya daha çok cevapvermekte

jir. Yapılacak iş doğru olduğu düşünülen düğmeye basmaktır. Eğer 

(185) Ibid., s. 118. 
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isabet edilmişse bir sonraki soruya geçilmekte, yanlış düğmeye 

basılmışsa, cevabın yanlışlık nedeni açıklanmaktadır" (186). 

i) Tepegöz (Overhead Projector): 

Eğitimde sık sık kullanılan araçlardan birisi de tepegöz

dür. Bu araç saydam bir malzeme üzerine işlenmiş şekillerin bir 

ekran üzerine yansıtılmasına yarar. 

Yeterli miktarda malzemenin hazırlanabilmesi açısından 

kara tahta ve beyaz tahtanın (white board) bazı sınırlamalarını 

önlemesi (187), odanın karartılmasına gerek duyulmaması, eğitici

nin hemen yanı başında ve yüzü öğrencilerine dönük bir şekilde 

kullanılabilmesi bu eğitim aracının belli başlı avantajlı taraf

larıdır (188) • 

j) Slayd Makinaları (Slide Projectors) 

Resimli bir film parçası olan, diya ve diyapozit adı ve

rilen slaytlar 35 mm.lik film şeridinin resimleri ayrı ayrı ke

silerek ve 50x50 mm.lik çerçeveler içerisine yerleştirilerek 

yapılır. Metal, plastik veya karton çerçeveler içine takılan 

slaytların kullanılması, kutulanması ve muhafazası kolay olur. 

Sl~yt projektörüne 30-36 adet slayt konularak çalıştırıldığınd.a 

resim veya şekiller perdeye aksettirilere~ gösterilir (189). 

k) Opak Projektörleri (Opaque Projectors): 

Bu eğitim aracı, tepegöz tertibinde çalışır. Saydam olma

yan malzemenin de ekrana yansıtılmasına imkan verir (190). Eği

timci küçük bir resmi, kitaptaki herhangi bir parçayı kolaylıkla 

ekrana yansıtabilir. Bu tür araçlar normal bir fiyatla herhangi 

bir kamera dükkanından veya bir kırtasiyeden elde edilebilir 

(191). 
(186) Ibid., s. 118. 
(187) Gabe, op.cit., s. 82. 
(188) Tanyeli, op.cit.,s. 186. 
(189) Taymaz, op.cit., s. 150. 
(190) Kalkarrlelen, op.cit., s. 120. 
(191) Stokes, op.cit., s. 87. 
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2. Kulağa Hitap Eden Araçlar· (Aural Aiqs) 

Bu araçlar, eğitilen kişilerin kulaklarına hitap etmekte

iir. Bunların başında radyo, teyp ve pikaplar gelmektedir. Bun

ların herbirinden değişik şekillerde ve amaçlarla yararlanılabi

lir. 

3. Göze ve Kulağa Hitap Eden Araçlar (Audio-Visual Aids) 

a) Televizyon: 

Eğitimde özellikle son yıllarda kullanımı artan bir araç

tır. Büyük ve değişik yerlerde bulun~n öğrenci gruplarına öğretim 

yapmak üzere açık devre televizyon sisteminden yararlanılmak

tadır. Belirli programlarla bir yerde küçük gruplara yapılacak 

eğitimde kapalı devre televizyon (closed circuit television) sis

temi kullanılmaktadır (192). 

b) Video-Teyp: 

Gün geçtikçe yeni yeni beceriler sağlayacak eğitim araç 

ve gereçleri araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Bu araçlardan 

günümüzde sık sık kullanılanlardan bir tanesi de video-teypler

dir. Eğitilen kişinin başarısının yeniden gözden geçirilmesi 

istenilen bir durumdur. Başarının yeniden gözden geçirilmesi bir 

video' nun kullanılması veya basit bir kapalı devre televizyon 

ile sağlanabilir. Eğitilen kişinin başarısı bir kamera ile resim

lendirilebilir ve hem sesli hem de görüntülü bir şekilde video'da 

gösterilebilir. Bundan sonra teyp yeniden oynatılıp kişinin 

kendi çaba ve düşüncesini açık bir şekilde izleyebilmesi sağl~

nır. Değerlendirmede kendi kendini eleştiri yaklaşımı (self

critical approach) özellikle faydalıdır ve bu gibi araçlarla sağ
lanabilir (193). 

(192) Taymaz,· op.cit., s. 152. 
(193) Gabe, op.cit., s. 81. 
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c) filmler: 

Sesli veya sessiz, renkli veya siyah-beyaz şeklindeki 

cilmler, hareket halinde beyaz bir perdeye yansıtılmak suretiyle 

1em göze, hem de kulağa hitab etmesi sağlanabilir. 

Genelde eğitimde kullanılan filmler 16 mm. lik boyutta

hr (194). 

d) Teyp-Slayd Projektör Karması: 

"Bu, bir slayd projektörle ses alma aygıtının 

1e eşgüdüm içinde kullanılması ile oluşmaktadır. Bu 

işbirliği 

işbirliği 

JÜrdürülürken bir yanda slayd projektör çalıştırılarak belli bir 
~ograma göre sır•ıanmış resimler ekrana yansıtıl~rken öte yan

lan ses alma · aygıtı, banda alınmış bulunan sesi resimlere uygun 

>larak vermeğe başlar. Birincinin gösterdiği resimin gösteri 

;üresi içinde banddaki açıklamayı ses alma aygıtı verir. Bu 

;uretle işbirliği sağlanmış olur. Aslında bu bir projektör 

leğil, iki makinanın bir hedefe çevrik olarak çalıştırılmasıdır. 

~irinin verdiği görüntüyü öteki sesi ile tamamlamak suretiyle; 

ıem göze, hem de kulağa hitab etme imkanı olmaktadır" (195). 

194) Ibid., s. 80. 
195) Kalkan:ielen, loc.cit. 
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~l - EGİTİM FAALİYETLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Bu konuyu incelerken sık sık karşılaşacağımız "ölçme" ve 

"değerlendirme" kelimelerine bir açıklık kazandırmak zorundayız. 

Bu kelimeler bazen, ayrı ayrı, bazen de birlikte kullanılmakta

dır. Temelde bu iki kelimenin değişik anlamları olmakla birlikte, 

birbirini tamamlayan yönleri de vardır. 

Ölçme, "bir deOişkenin miktarını veya derecesini saptama, 

veya tıen, boy, hacim, silre gibi nicelikleri kendi cinslerinden 

seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirt

me .. olarak tanımlanmaktadır (196). Değerl~ndirme tıeğitim sonuçla

rı ile eğitim çabaları ve harcamaları arasında bir karşılaştırma 

yapmak; elde edilen sonuçların gösterilen çabalara ve yapılan 

harcamalara değip değmediğini tespit etmektir". Kısaca değerlen

dirme, eğitim sonuçlarıyla eğitim çabalarının ortaya koymayı 

amaçladığı değerleri karşılaştırmaktır (197). 

Ölçme sonunda elde ettiğimiz veriler, belirli sorunlara 

bakarak değerlenmedikçe fazlaca bir anlam taşımazlar. Buna göre, 

değerleme işlemi, bir ölçme işlemine dayanmadıkça geçerli ve ger

çekçi bir nitelik kazanamaz. Bu durumda bu iki işlem birbirini 

tamamlamaktadır (198). 

Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi şunları gerekli kılmak

tadır (199). 

- Eğitim öncesi iş başarısı durumunu gösteren bir ölçilt 

saptanmalıdır. 

- Eğitimle gerçekleştirilmek istenen amaçlar ve standart

lar açık bir biçimde saptanmalıdır. 

(196) Ti.irkçe Sözlük, T.D.K. No: 247, Ankara, 1966. 
(197) Lynton K. Caldwell, Improving The Public Service 'lhrough Training, 

Washington: USAID, 1962, s. 82. 
(198) Kalkanielen, op.cit., s. 99. 
(199) ~an canman; Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Fqitim Ölçme ve Değerlen

dirme, TODAİE Yayınları No: 181, Ankara, 1979, s. 14. 
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- Eğitim sonuçlarının ölçülmesinde her türlü uygun yöntem

den yararlanmalıdır. 

- Ölçme işleminde eğitim sonuçlarının tümü dikkate alın

malıdır. 

- Eğitim sonuçlarının ölçülmesinde "karşılıklı denetim" 

yönteminden yararlanılmalıdır. 

Değerlendirmenin, yukarıdaki tanımdan ayrı olarak, bir 

başka tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Değerlendirme, eğitim 

programının etkinliğinin belirlenmesidir (200). Fakat bu tanımın 

"hangi yönde" sorusu cevaplanıncaya kadar çok az bir anlamı var

dır. Değerlendirme, gelecekteki programların geliştirilmesi ve 

etkili olmayan programların artık düzenlenmemesi için gereklidir. 

Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlndirmeyi zorunlu 

kılan nedenleri şöyle sıralamak mümkündür: Herşeyden önce eğitim 

giderleri bir yatırım harcaması riiteliğinde olduğundan, her 

yatırım sonucunu olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya koymak 

akıllıca bir zorunluluk olmaktadır. Ayrıca, yapılan yanlış

lıklar ve aksayan yönler, sonuçları tespit etmekle ortaya çıkarı

lır; bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için gerekli önlemle

rin alınmasına imkan kazandırmış olur. Bunun yanında, değerlen

dirme işleminden elde edilecek bilgiler, eğitim önceliklerinin 

tespit edilmesinde ve amaç sorununun belirlenmesinde güvenilir 

bir kaynak oluşturmaktadır (201). 

Çoğu işletmelerde üst yönetim genelde eğitimin faydasına 

inanmamaktadır. Bu kısır düşüncenin nedeni, kısmen personel 

departmanlarının amaçlara ulaşmak için eğitim programlarının 

değerini yönetime tam olarak anlatamamalarındandır. Fakat gunu

müzde işletmeler hızlı · bir şekilde eğitime yönelmekte ve bunun 

(200) n>nald L. Kirkpatrick; "Evaluation of Training", Training am Develop
ment Harıll:>ook, Robert L. Craig am lester R. Bitte! (eds), American 
Society for Training and Developnent Publications, New York: ~Graw-Hill 
Book Company, 1967, s. 88. 

(201) canman, op.cit., s. ıs. 
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gereklili~ine inanma-ktadırlar. Eğitim proqram:ı. di.b:enleyen f irrita

ların da büyük bir çoğunluğu değerlendirme işlemi yapmaktadır. Yap

mış olduğumuz bir çalışmada anket formuna cevap"veren küçük ve 

orta firmaların % 90'ı, büyük firmaların i~e % l00 1 ü değerlendir

me işlemi yaptıklarını belirtmişlerdir. Buradan, değerlendirme 

işleminin işletmeler için önemi açık bir şekilde görülmektedir. 

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde genelde beş 

temel ölçüt vardır: Başarı (performance). tepki (reaction), öğ

renme (learning), davranış (behavior), sonuçlar (results). 

Bu ölçütleri gpzden geçirirken her bir ölçüt için gerekli 

konuları (değerlendirmeyi yapacak kişiler. değerlendirme teknik

leri ... gibi) ayrı ayrı ele alıp incelemeyeceğiz. Bunları ilk 

olarak ele alacağımız performans değerlendirmesinde inceleyip, 

diğer ölçütlerde ise atıfta bulunup, gerekirse kısa bir şekilde 

belirteceğiz. 

1. Başarı (Performance) Değerlendirm~ 

a) Performans Değerlendirmesinin Rolü 

İşçi veya işverenler genellikle aynı biçimsel (formal). 

~eya biçimsel olmayan (informel) performans değerlendirmeleri 

<:ullanmaktadırlar. İşçiler, performans değerlendirmesini, diğer 

ırkadaşlarının işlerini nasıl yaptıklarını tartıştıkları zaman 

<:ullanırlar. Yöneticiler ise, bir işçiyi övdükleri veya tenkit 

!ttikleri, maaş düzenlemeleri yaptıklarında veya terfilerde 

cullanırlar. 

a') Performans değerlendirmesinin artan önemi 

Birçok işveren işçi performans, büyüme ve gelişmesini de

jerlendirmek için biçimsel programlar geliştirmiştir. Bu, aynı 
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-- · - - - -·· 

~amanda sık sık kullanıl~n tekniklerd~n biridir. Bureau of Nati-

>nal Affairs•in yapmış olduğu bir araştırmaya cevap veren firma

l arın % 93 1 ünün değerlendirme programları yaptıkları görülmüştür. 

~u firmaların yöneticilerinin yalnız % 10 •u bu değerlendirme 

>rogramlarının etkin olduğunu belirtmişlerdir (202). 

b') Performans değerlendirme çeşitleri 

Performans değerlendirme: bir işverenin istenilen işin ya

ıılıp yapılmadığını belirlemek için kullandığı bir pros~sdir. 

~unları şu şekilde sıralamamız mümkündür: liyakat değerlendirmesi 

merit rating), yeterlilik değerlendirmesi (efficiency rating), 

ı izmet değerlendirmesi (service rating) ve işçi değerlendirmesi 

employee rating) dir (203). 

c•) Performans değerlendirmesinin işleyişi (204) 

Şayet üretimin ölçülme imkanı varsa işçi değerlendirmesine 

aha az bir ihtiyaç vardır. Mevcut üretime göre her bir kişi hak

ında belli bir karara varılır. Bununla beraber, şayet yapılan 

ş ölçülemezse, istenilen davranışa yönelik kişisel karakterler 

e artan performans değerlendirilmelidir. 

Performans değerlendirmesini aşağıdaki şekille daha iyi° 

nlayabiliriz. Bu tabloda, ilk sırada işçilerin sahip oldukları 

ireysel özellikler yer almaktadır. Bunlar işçiyi belirli hare

etlere yöneltmektedir. Bu durum iş performansında sonuçlanmak

adır. Böylece, bu durumu yönetici değerlendirebilmekte ve perso

el faaliyetlerine karar verebilmektedir. 

Teorinin dayandığı varsayım şudur: Mevcut kişisel yetenek 

e vasıflar belirli davranışlara yönelmektedir ve bu davranışlar 

202) Megginson, op.cit., s. 310. 
203) Ibid., s. 310. 
204) Ibid., s. 311. 
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da bir performansla ~onuçlanmaktadır. Bunlar görülebilmekte, 

ölçülebilmekte ve değerlendirilebilmektedir. 

Performans değerlendirmesinin işleyişi 

Yetenekler Aksiyon Başarı Değerlendirme Ödül 

Melekeler İlişki Çıktı Ölçme Transfer 

'l\ıtumlar Fonksiyorı Verimli- Oranlama Terfi 

ilgiler Hareket ~ 
lik 

Eğitim -'> .. ..,. 
Bilgi Cevap Karier geliş-

Güdüler mel eri 

Değerler 

1. Kişisel 2. ±ş 3. İş 4. Değerlendirme 5. Personel 
vasıflar davranış- Perfor- Faaliyetleri 

ları mansı 

b) Değerlendirmelerin Yapılış Amaçları 

Değerlendirmeler; ya idari kararlar almak ya işçi mes

leki planlama ve gelişmesi ya da güdüsel amaçlar için yapılmak

tadır. Değerlendirmelerin amacı şunları belirleyecektir: 

- Karşılaştırma için temel unsurlar. 

- Kullanılacak teknikler. 

- Nezaretçinin rolü. 

- Değerlendirmeleri yapılacak eğitim • 

. a') İdari amaçlar için (Administrative purposes) 

İdari amaçlar için kullanıldığında değerlendirmenin şu 

fonksiyonları ortaya çıkar. 

- Rasyonel bir ücret sistemi oluşur. 
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- - Trans~er ve- -terfi --sisteminde kişileri seç·meye yardim 

eder. 

- İşgören eğitim ihtiyaçlarını belirler. 

- İşgücüniln azaltılması için bir temel sağlar. 

Bu amaçlar içiri yapıldığında, değerlendirme bir işgörenin 

iiğer bir işgörenle karşılaştırılmasına dayanır. Nezaretçi ve di

,er yöneticilerin rolü işgörenin performansına karar vermek

l:ir (205). 

b 1
) Geliştirme amaçları için (Developmental purposes) 

Performans değerlendirmelerinin başlıca amaçlarından bir 

:anesi işgörenin performansını geliştirmektir. Performans değer

.endirmeleri sonucunda hangi alanlarda geliştirmeye gerek duyul

luğu ve bunun nasıl başarılacağı görülür. Performans değerlendir-

1elerinin geliştirme kullanımları, işgörenler arasındaki karşı

.aştırmalardan daha çok standardlara göre gerçek performansın 

:arşılaştırmasını gerektirir (206). 

c•) Güdüsel amaçlar için (Motivational purposes) 

Değerlendirme sistemi işgören üzerinde güdüsel bir etkiye 

ahiptir. Değerlendirme, sorumluluk duygusunu geliştirmede, kişi 

e kurum amaçlarını başarmada işgörenin çabasını arttırmaktadır. 

erformans değerlendirme, işgörene iş sorumluluğunu daha iyi an

ama, birlikte çalıştığı kişilerle iyi ilişkiler kurma ve onların 

ğitime olan ihtiyaçlarını tespite yarar. 

205) Ibid., s. 312. 
206) Wallace, Cramall ani Fay, op.cit., s. 469. 
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c) Değerlendirmeyi Yapacak Kişiler (207) 

a') Mevcut nezaretçiler (Immediate supervisor) 

İşgörenin üstleri tarafından değerlendirilmesi geleneksel 

ve sık sık kullanılan bir yaklaşımdır. Gerçekte bu, tüm yönetici

lerin kaçınamayacakları bir durumdur. Aynı zamanda, nezaretçiler 

iş araç ve gereçlerini bilmede, işgöreni gözetlemede ve işgören 

~akkında iyi bir yargıya varmada uygun bir pozisyondadırlar. 

b') Aynı pozisyondaki diğer kişiler (Peers) 

Bu sistem daha çok "karşılıklı dereceleme sistemi" olarak 

adlandırılmaktadır. Gerçekte herbir işgören iş grubundaki diğer 

<işileri gizli oyla değerlendirir. 

c') İşgörenlerin bizzat kendileri (Employees themselves) 

Yeni bir trend, üstlerin, özellikle yöneticilerin kendile

:-ini değerlendirmeleridir. Bu yöntem şahsi mesleki planlamayı 

:eşvik etmektedir. 

d') Astlar (Subordinates) 

Bazı firmalar ast 

\stlar vasıtasıyla üstleri 

Llişkisini geliştirmek için 

~eri ilişkileri geliştirmek 

Lıdır. 

değerlendirmeleri kullanmaktadır. 

değerlendirmektedirler. Bu, ast-üst 

iyi bir tekniktir. Aynı zamanda, be

isteyen nezaretçiler için daha fayda-

d) Değerlendirmelerin Yapılması 

Değerlendirmelerin yapılmasında kullanılan sistemlere en 

>ilyük tenkit, performansın nasıl değerlendirildiğinin anlaşılma

ıının eksik olmasıdır. 

207) Megginson, op.cit., s. 313. 
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a • > - - Diğer işgören.ıerıe - katşııaştırrria yaparak fBy comparing 

with other employees) 

Bu sisteme, sıralama yöntemi (ranking method) de denmekte-

dir. 

Değerlendirmeler idari amaçlar için kullanıldığında bir 

işgöreni diğerleriyle karşılaştırma arzu edilen bir yoldur. Bu, 

değerlendirmeciye zor kararlar almasında yardımcı olur. 

İşgörenleri diğer işgörenlerle karşılaştırdıkları için, 

tasnif sistemleri idari amaca daha uygundµr. Bunlar: geliştirme 

için oldukça kolaydırlar. Birbirine uyan sonuçlar meydana geti

rirler ve anlaşılmaları çok kolaydır. Bu sistemler, henüz spesi

fik davranışları değil yalnızca performansı ölçmeye yöneliktir. 

Bunlar, işgörenlere iş standartlarına uygun olara~ iyi veya kötü 

yaptıklarını söylemez. Bundan dolayı bunlar, işgörenemesleki 

planlama ile ilgili olarak çok az anlamlı bir geriye besleme sağ

larlar (208). 

Alışılagelen yöntemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1. Basit sıralama ( simple ranking): Değerlendirmeci bu 

yöntemi kullanırken, işgörenleri bazı performans boyutlarına 

göre en iyiden en kötüye doğru bir sıralamaya koyar (209.). 

2. Çift taraflı karşılaştırma (paired comparison): Bu yön

temle her işgören, gruptaki diğer işgörenle karşılaştırılır. Bun

dan sonra nezaretçi, her çiftteki, iki astın hangisinin firma 

için daha yararlı olduğuna karar verecektir. Bu prosedür, her 

bir kişinin diğer kişilerle mukayese edilinceye ve her birinin 

nisbi olarak diğerlerine göre derecesi belirleninceye kadar 

devam eder. Bu sistemin en büyük dezavantajı kompleks ve iş hac

minin büyük olmasıdır. Halihazırda araştırmalar bu yöntemin 

basit tasniften daha güvenilir olduğunu göstermektedir (210) 

(208) Ibid., s. 315. 
(209) Ibid., s. 315. 
(210) Ibid., s. 315. 
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3. Zorunlu dağıtım (Forced distribution): Bu yöntemde, sı;.. 

lıflandırmayı yapan kimse, işgörenleri performanslarına göre bir

caç grup içinde yerleştirmeye zorlanır. 

Bu yöntem, bireylerin grup performans veya potansiyel açı

undan gerçek olarak normal bir dağıtımını temsil etmezse iyi 

>ir değerlendirme yapılamaz. 

Bu yöntemin avantajı, tüm değerlerin bir derece sonunda 

Tığılmamasıdır. Bunun yerine, üyeler en iyiden en kötüye doğru 

>ir eğri üzerinde dağıtılmaktadır. Aynı zamanda, birkaç işgörenin 

>erformansı yaklaşık olarak aynı olduğu zaman bu yöntem faydalı

lır ( 211). 

b') Meydana getirilen iş standartlarıyla karşılaştırma 

Geliştirme amaçları için, meydana getirilen iş standartla

·ına göre işgörenlerin performanslarını degerlendirmeye yönelik 

•ön temleri kullanmak daha iyidir. Bu yöntemleri kullanmada, de

ıerlendirmeyi yapan kişi her bir kişiyi birkaç spesifik kaleme 

ıöre değerlendirir. Bu kalemleri: özellik, davranış, beceri, bil

ri, iş tutumu veya iş sonuçlarıdır. Böylece her bir şahsa, bütün 

ıerformans üzerinde değil spesifik bir kalem üzerinde işi ne de

·ece iyi yaptığı söylenir. 

Bu yöntemin en çok kullanılan türlerini aşağıda sıralaya-

!ağız: 

1. Geleneksel değerlendirme cetvelleri (Traditional 

ating scales) • Bu yöntemde, değerleri negatiften pozitife 

loğru derecelendirme eğilimi vardır. Orta nokta, ortalamayı gös

ermelidir. Bununla beraber, ortalama olan herhangi bir şeye ne

atif bir anlam verme eğilimi 9lduğunda, kişileri tam bir cetvel 

zerinde derecelendirmekten daha çok ortalama veya bunun biraz 

stü arasında derecelendirme yönünde devamlı bir baskı vardır. 

211) Ibid., s. 315. 
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Bu yöntemin bazı dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz: 

- Derecelendirmeyi yapan kişi, derecelendirilenin bazı ki

şisel özelliklerine karşı olabilir. 

- Derecelendirilen kişinin tahmin edilen yeteneğini bel

li bir cetvel veya sayıya çeviremeyebilir. 

- Bir nokta üzerindeki veya sayılardaki ön yargıları yan

sıtamaz. 

2. Davranışsal bazlı değerlendirme cetvelleri ( Behavioraly 

anchored rating scales): Bu yöntem, davranışlara dayalı bir de

ğerlendirme aracı olarak kullanılmak üzere ortaya konmuştur. Bu 

amaçlara ulaşmak için gerek duyulan gerçek iş davranışlarını 

kesin bir şekilde belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Bu 

davranışlar en zayıf performanstan en yüksek performansa doğru 

sıralanır. 

Davranışsa! bazlı değerlendirme cetvelleri, işgören ile 

nezaretçileri arasında olan küçük grup toplantılarında geliştiri

lir. İlgili iş boyutları. ortaya konulur. Bundan sonra işin 

gerçek performansı gözlenir. Bu toplantı ve gözlemlerden ağırlık

lı noktalar hazırlanır. 

Davranışsa! bazlı değerlendirme cetvelleri, amaçlara göre 

yönetim sistemleri içinde planları geliştirmede oldukça faydalı

dır. Bunlar, amaçlara ulaşmak için gerekli davranış raporlarının 

hazırlanmasını sağlarlar (212). 

3. Zorunlu seçimli değerlendirme cetvelleri (Forced-choice 

rating method) : İşgöreni değerleyen yöneticiye her faktör için, 

olumlu ve olumsuz nitelikli tanımsal cümlelerden oluşan çok al

ternatif bir form verilir ve değerlemeci bu alternatif cümleler

jen işgörene en uygun düşenini zorunlu olarak seçer ve işaretler. 

(212) Ibid., s. 316-319. 
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Pratik- bir yöntem olmasına -ragnien, değerlemeyi yapan kişf:... 

lere zorunlu seçım yaptırması nedeniyle başta değerlemeciler 

tarafından olmak üzer~ belirli tepki ve eleştirilere konu olmuş

tur ( 213). 

c' ) Amaçlara göre yönetimi kullanarak ( MBO: Management by Ob
jectives). 

Amaçlara göre yönetim terimi ilk defa 1954 de Peter 

Drucker tarafından kullanılmıştır. o zamandan beri endüstride 

bir yönetim sistemi olarak çok yaygın bir şekilde kullanılmakta

iır (214). 1978 1 de yapılan bir araştırmaya cevap veren firmaların 

{arıdan fazlası değerlendirme sistemi olarak amaçlara göre yöne

timi kullanmışlardır (215). 

Amaçlara göre yönetim kavramı ile ilgili olarak yerleşmiş, 

izerinde anlaşılmış bir tanım yoktur. Uygulamadaki yaygınlığına 

~ağmen, yöneticilerden bilim adamlarına kadar bu konu ile ilgili 

ıerkes kendine göre bir tanım geliştirmekte ve kullanmakta

lır. Bunun sonucu olarak da amaçlara göre yönetim her amaca 

ıizmet eden bir terim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Amaçlara göre yönetim kavramını açık bir şekilde tanım

.amayı güçleştiren bir diğer faktör de "sonuçlara göre yöne

:im", "sonuçların yönetimi", "istisnalara göre yönetim", "amaç..: 

.ara ve sonuçlara göre yönetim" gibi ifadelerle adlandırılan ve 

!Sas itibarıyla amaçlara göre yönetim ile aynı anlamı içeren 

:avramların ileri sürülmesi olmuştur. 

Amaçlara göre yönetim ile ilgili bu tanım karışıklıklarına 

ağmen aşağıdaki gibi genel bir tanım yapılabilir: "Amaçlara gö

e yönetim bir organizasyonda üst ve astların amaçlarını birlikte 
1elirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları 

213) Sabuncuoğlu, op.cit., s. 163. 
214) Ivor K. Davies, '!he organization of Training, London: Mc:Graw-Hill Book 

COmpany, 1973, s. 25. 
215) Megginson, loc.cit. 
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birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve 

sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri 

bir süreçtir" (216). 

1. MBO'nun temelleri: MBO şu fikirlere dayanır; 

- Bir amaca ulaşmak isteyen yöneticiler .bu amaca ulaşmak 

için diğer kişilerden daha fazla bir çaba sarfederler. 

- Olabilece~i tahmin edilen bir şey için her tÜJ:'.lÜ · çaba 

harcanır. 

Astlar, gerçek olacağını sezdikleri bir kriter ve 

ulaşılması mümkün olan standartlara göre değerlendirilmeyi tercih 

ederler. 

Bu yöntemde astlar, amaçlara ulaşmak ve kendilerini 

ieğerlendirmek için kullanılacak bir kriterin tanımlanmasına iş

tirak ederler. Amaçların bir kısmı kan ti tatif terimlerle (satış 

1acmi, üretim hacmi, masraflar ve karlar gibi) ölçülebilir. 

)iğer bir kısmı ise kalitatif olarak (müşteri ilişkileri, pazar~ 

Lama planı veya işgören geliştirme gibi) tayin edilebilir (217). 

2 .. MBO'nun işleyiş şekli 

Üst yönetim, örgütsel amaçlar oluşturur. 

- Bu amaçlar, daha alt seviyelerdeki yöneticiler tarafın

lan özel amaçlara çevrilir. 

- Alt seviyedeki yöneticiler bu özel amaçları geliştirir

.er ve bunların uygulanıp uygulanamayacağını ve nasıl başarıla

:aklarını tartışmak için kendi üstlerine sunarlar. 

216) Tamer Koçel, İşletme Y'ôneticiliği, İstanbul, 1984, s. 347-348. 
217) Megginson, op.cit., s. 320. 
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- Belli b~r dönem sonunda -oenelde Uç aylik ve bir yıllık

her bir alt yöneticinin gerçek performansı daha önce tanımlanan 

amaçlarla karşılaştırılır. 

- Yöneticiler, gerçek performansa göre değerlendirilir. 

- Bu değerlendirme yöneticilerle tartışılır ve yöneticiler 

amaçlara ve elde etmiş oldukları gelişme miktarına göre ödüllen

dirilir. 

- Bu proses gelecek dönemde yeniden başlar (218). 

3. Yararları: 

MBO hiyerarşik organizasyon yapılarına canlılık getirir. 

- Planlama ve kontrol fonksiyonlarını daha işler hale ge

tirmektedir. 

- Yöneticilerin kendi kendilerini kontroluna imkan sağlar. 

- Amaçların belirlenmesindeki ortak çalışma dolayısıyla 

ast ve UstUn birbirlerinden ne beklediklerini açık ve seçik 

olarak belirlemelerini sağlar. 

- Yöneticileri planlama yapmaya zorlar. 

- Sorunların daha kolay ve zamanında teşhisini sağlar (219). 

4. Sakıncaları: 

- MBO'nun başarısı büyük ölçüde tepe yönetimin katkı, des

tek ve isteğine bağlıdır. 

- Amaçları belirlemedeki açıklık MBO'nun başarısını etki

leyen diğer bir faktördür. 

(218) Ibid., s. 320. 
(219) Koçel, op.cit., s. 362. 
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- MBO bazı örgütsel ve yönetimsel değişiklikleri öngörmek-

tedir. 

- MBO amaçlara aşırı önem verip, bunlara nasıl ulaşıldı

ğını ve uzun vadeli kararlar almayı ikinci plana itebilir. 

- MBO ile ilgili olarak en çok öne sürülen sakınca yazış

ma ve raporların artışıdır. 

- MBO maddi ve manevi açılardan masraflı bir sistemdir. 

- Son olarak, yöneticilerin sürekli olarak MBO amaçlarına 

göre değerlenmesi, ödüllendirilme ve cezalandırmanın amaçlara 

ulaşma derecelerine bağlanması yöneticiler üzerinde bir çeşit sü

rekli baskı yaratmaktadır (220). 

2. Tepki Değerlendirme (Reaction Evaluation) 

Bir eğitim kursuna katılan bir kişi, bir veya birkaç kez 

tepki değerlemesine tabi tutulur. Tepki değerlendirmesi, "Özel 

bir eğitim programı konusunda eğitime katılan kişilerin hisleri

nin basitçe bir analizidir" (221). Eğitilenlerin tepkileri eği

tim programı hakkında sahip oldukları duygu ve tutumlardır. 

Eğitilen kişinin tepkisinin ölçülmesi, eğitim programlarını de

ğerlendirmek için çok sık kullanılan bir kriterdir. Tipik olarak 

tepkilerin ölçümü eğitim programları esnasında veya hemen prog~ 

ramdan sonra elde edilir. Bu ölçümler genellikle, eğitime katılan 

kişilerin eğitimin faydalı olduğunu düşünüp düşünmediğini, eği

timcinin programı başarı ile yürütüp yürütmediğini ortaya çıkar

maya uğraşır. Eğitime katılan kişilerin program hakkında pozitif 

iüşüncelere sahip olmaları çok önemlidir. Şayet bunların tepkile

ri olumsuzsa muhtemelen diğer işgören eğitim programlarına katıl

nak istemeyecektir (222). Bu değerlendirme tipi, diğer değerlen-

(220) Ibid., s. 362. 
(221) Calvin P. Otto and Rollin o. Glaser; '!he Management of Training A Hand

book for Training and Development Personnel, california: Addison-Wesley 
Publishing Company, 1970, s. 154. 

'.222) Wallace, Crandall and Fay, op.cit., s. 319. 
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dirme tiplerine göre programın etkinliği konusunda pek fazla bir

şey ifade e~mez. Bu değerlendirme tipi basitçe, eğitime katılan 

kişilere programı açık bir şekilde kabul etmelerinin seviyesini 

gösterir. Açık bir şekilde diyoruz. Çünkü, eğitime katılan kişi, 

fikrini söylemesiyle ilerde işletme ile ilgili şanslarının teh

likeye düşmesi korkusuyla gerçek hislerini söylemekten kaçına

bilir (223). 

a) Tepki Değerlendirmesi Konusunda Tavsiyeler 

- Ortaya neyin çıkarılmak istendiğinin belirlenmesi, 

- Ortaya çıkarılması istenen hususların bir formla yazılı 

bir şekle getirilmesi. 

- Form, tepkilerin sıralanabileceği ve miktarının belirti

lebileceği bir şekilde hazırlanmalıdır. 

- Formlara isim yazılmasının ve doğru cevaplar verilmesi

nin istenmesi. 

- Programa katılan kişilere, formda sıralanması ve mikta

rının belirlenmesi için düzenlenen soruların haricinde ilave tav

siyeler yazmalarına milsade edilmesi {224). 

b) Tepki Formunun Oluşturulmasında Takip Edilecek Yol 

- Herşeyden önce, eğitilen kişiden beklenilen tepkinin ne 

>lduğuna ve alınan bilgilerin nasıl kullanılacağına karar vermek. 

Soruları buna göre tertip etmek. 

- Formun, cevapların (responses) kolaylıkla cetvellenebi

Leceği ve değerlendirilebileceği bir şekilde oluşturulması. 

- Eğitilen kişinin, program konusunda tüm fikirlerini ifa

ie edebilmesine fırsat sağlayacak açık uçlu sorular sormak. 

223) otto and Glaser, loc.cit. 
224) Kirkpatrick, loc.cit. 
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lıklı bir tepki ihtimalini ortaya çıkarır) (225). 

c) Tepki Konusunda Sonuçlar 
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(Bu durıfril sağ-

Değerlendirmede ilk adım eğitim programina olan tepkinin 

ölçülmesidir. Devam ettikleri programlar hakkında iştirakçilerin 

ne düşündüklerini belirlemek önemlidir. Üst düzeydeki yönetici

ler, kararlarını belli bir programa katılan kişilerden elde et

tikleri açıklamaların esasına göre alırlar. 

Bir eğitim programından hoşlanan kişiler muhtemelen ondan 

maksimum faydayı elde edeceklerdir. Spencer•e göre "maksimum bir 

öğrenme için ilgi ve gayrete sahip olmak gerekir". 

Etkili bir değerlendirme için eğitim direktörleri işe eği~ 

tim programlarına katılanların his ve tepkilerini iyi bir ölçme 

yaparak başlamalıdırlar. 

Elemanlarını dışarıdaki kurum ve konferanslara gönderen 

şirketler bu programlara olan tepkileri ölçmelidirler. Elemanla

rını üniversite veya diğer eğitim kuruluşlarındaki programlara 

gönderen firmalar, bunların tepkisini ölçüp gelecekteki program

lar hakkında bir fikre sahip olmalıdırlar (226). 

3. Öğrenmenin Değerlendirilmesi (Learning Evaluation) 

Öğrenme; programı takip eden kişiler tarafından anlaşıla

cak ve sindirilecek prensipler, gerçekler ve teknikler olarak 

tanımlanabilir (227). Öğrenme bu prensiplerin işbaşında uygulan

masını gerektirmez. 

Bir programa olan iyi bir tepkinin öğrenmeyi kesinkes sağ

layacağını söyleyemeyiz. Çoğu kimse, eğitimi veren kişinin - büyük 

bir gayret sarfettiği, görsel-işitsel araçlar kullandığı ve sunu-

(225) Otto and Glaser, op.cit., s. 155. 
(226) Kirkpatrick, op.cit., s. 92. 
(227) Ibid., s. 96. 
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şunu gruba _kabul ettirmek . için değişik örneklerde bulunduğu prog

ramlara katılmıştır. Fakat bu programın dikkatli bir analizi, 

eğitimcinin bu programı çok iyi yürüttüğünü, fakat pratik olarak 

hiçbir değeri olmadığını ortaya koyacaktır. 

Öğrenme değerlendirmesi, özel bir eğitim dönemi esnasında 

ortaya çıkan öğrenmenin kalite ve miktarını belirlemek için 

basitçe bir girişimdir. Eğitilen kişi programdan hoşlanmamış 

olsa bile, bundan mutlaka birşeyler öğrenmiştir. Yukarıda da bah

settiğimiz gibi öğrenmenin, yeni bilginin işte ne derece uygula

nıp uygulanamayacağı veya herhangi bir davranış değişikliği baş

la tıp başlatamayacağı konusunda yapacağı birşey yoktur. Bir öğ

renme olayının miktar ve kalitesinin değerlendirilmesi, bilginin 

eğitim kadrosu tarafından planlandığı gibi iletilip iletıımediği

ni basit bir şekilde ortaya çıkaracaktır (228). 

a) Öğrenme Değerlendirmesinde Tavsiyeler 

Öğrenmenin değerlendirilmesinde· şu prosedürün takip edil

nesi tavsiye edilir. 

- Kantitatif sonuçların açıklanabilmesi için programa ka

tılan her bir kişinin öğrenme derecesi ölçülebilmelidir. 

- Öğrenmenin programla ilişkilendirilebilmesi için "önce 

ıe sonra yaklaşımı" (betore and after approach) kullanılmalıdır. 

{ani, eğitimden öneki ve sonraki öğrenme derecesinin gözönünde 

'ulundurulup karşılaştırılması gerekir. 

- Öğrenme, mümkün olduğu kadar objektif ölçülmelidir. 

- Mümkün olduğunca, programa kat·ılan bir deney grubuyla 

~arşılaştırma yapmak için bir kontrol grubu kullanılmalıdır. 

:228) Ibid., s. 96. 
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.... son -o-lara-k, öğrenmenin korelasyon veya güven seviyesiyle

ilgili olarak ispat edilebilmesi için değerlendirme sonuçları is

tatis~iki olarak analiz edilmelidir. 

Bu tavsiyelerden, öğrenme değerlemesinin tepki deOerleme

sinden daha zor olacağını anlamaktayız. Örneğin, burada, çok iyi 

bir istatistik bilgisi gerekebilir. Çoğu zaman eğitim bölümleri 

değerlendirmenin yapılması, verilerin analizi ve sonuçların 

yorumlanmasında bir istatistik uzmanından yararlanmaktadır (229). 

Genelde öğrenme, sözlü performans testleri veya yazılı 

testler ile değerlendirilir. Aşağıda, bunları geniş bir şekilde 

açıklamaya çalışacağız. 

b) Testler 

Test, bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenle

nen ve onu alan herkes için aynı olan sorular ya da işlerden olu

şan bir ölçme aracıdır. Bu araçlarla elde edilen bilgiler teme

linde, bireyler ya da bireyin farklı özellikleri birbiriyle kar

şılaştırılabilir. Başka bir deyimle test, kapsadığı sorulara, 

daha geniş anlamda uyarıcılara verilen cevaplara ya da gösterilen 

tepkilere dayanılarak, bireyler ya da bir bireyin değişik özel

likleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çık~rma iş

lemidir (230). 

Bir testin hazırlanması şu sıra dahilinde olmalıdır (231). 

- Test açıklamaları açık ve tam olmalıdır. 

- Şayet gerekli ise, test formunun testin içeriği konusun

da optimal performansı engellememesi için eğitilen kişilere 

pratik örnekler verilmelidir. 

(229) Kirkpatrick, loc.cit. 
(230) Halil Tekin; F4itimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, 1979, s. 82. 
(231) David A. Payne, The Specification and Measurement of Learning Oıtcomes, 

Waltham, Mass: Blaisdell Publishing Company, 1966, s. 40-45. 
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- Testin yapılacağı daha önceden duyurulmalıdır. 

- Testin yapıldığı salon dikkati dağıtmayacak şekilde ha

zırlanmalıdır. 

- Cevap verme hızı önemli bir değişken değilse, tüm öğren

cilere gerekli zaman verilmelidir. 

- Testteki maddeler en kolaydan en zora doğru sıralanmalı

dır. Bu durum, başarı konusunda öğrenciyi güdüler. 

- Teste hazırlanma ve testin tipi konusunda öğrencilere 

bilgi verilmelidir. 

Aşağıda dört test türü sayacağız: 

a') Sözlü testler (Oral tests) 

Bu tür testler, öğrencinin bilgisini hatırlama, tertip ve 

tanzim ederek söz ile ifade etme yeteneğini ölçmek amacıyla kul

lanılır. Ayrıca, soruları cevaplarken tutumu ve hareketleri, 

'roblem çözümlemede yararlandığı teknikler, konuşma tarzı, belir

li konular ile ilgili fikir, görüş ve eğilimleri belirlenir (232). 

Sözlü testlerin avantajları: 

- Soru anlaşılıncaya kadar tekrar edilebilir. 

- Öğretici, öğrencinin bilgisini derinlemesine araştırabi

.ir ve şüphe içinde kalmaz. 

- Sözlü testlerin hazırlanması daha kolaydır, daha az za

ıan alır. 

Sözlü testin dezavantajları ise şunlardır: 

Öğreticinin karar vermesi büyük değişmelerle karşı 

arşıyadır. 

232) Taymaz, op.cit., s. 161. 
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- Bazı sözlü testler zaman alıcı olabilir. 

- Öğretiinin soruyu sorması değişik yöntemleri kullanmayı 

gerektirir (233). 

Sözlü testin hazırlanmasında yardımcı prensipler (234): 

- Sözlü sınavların sadece uygun oldukları zaman kullanıl-

ması. 

- Sınavda örneklenecek malzemelerin geniş bir özetinin çı

karılması. 

- Sınavdan önce, öğrencilerin performans kayıtlarının na

sıl tutulacağı ve çeşitli faktörlere verilecek ağırlıkların tes

pit edilmesi. 

- Kurs veya programın amacıyla ilgili soruların sorulması. 

- Soruların, öğrencilerin en kolay anlayabileceği· şekilde 

sorulması. 

- Öğrencileri genel görünüşlerine göre değil, sınavda gös

termiş oldukları performansa göre değerlendirmek. 

- Benzeri bir sınavdan geçen öğrencilerin cevaplayabilece~ 

)i zorlukta soruların sorulması. 

- Belli bir mantıksal sıra içinde hem genel hem de özel 

;oruların sorulması. 

- Eğer birkaç kez istenilen cevap alınamıyorsa, başka bir 

~onuya geçilmesi. 

- Sorular sorulurken arkadaşça bir atmosferin oluşturul-

ıası. 

233) otto and Glaser, op.cit., s. 157. 
234) Payne, loc.cit. 
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i:)ğ:r:encinin notunun s:ı.nav:gan hemen sonra verilmesi. 

- Öğrencilere, genişce düşünüp doğru cevap vermeleri için 

bolca zamanın verilmesi. 

- Sınav esnasında öğrenciyle tartışma yapılmaması. 

b•) Yazılı testler (Paper-and-pencil tests) 

Çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bazı eğitim 

kuruml.arında standardize olmuş testler bulunur. Öğrenme değerlen

dirmesinde bu gibi testlerden yararlanılabilir. 

Standart bir şekle getirilmiş testler aşağıdaki şekilde 

kullanılmalıdır: 

- Testler, programdan önce tüm iştirakçilere verilmelidir. 

- Şayet mümkünse, testler, deney grubu ile karşılaştırma 

yapmak için kontrol grubuna da verilmelidir. 

- Bu ön testler iki yaklaşıma göre analiz edilmelidir • . 
İlk planda her bir şahsın toplam puanı tablo halinde gösterilme-

lidir. İkinci olarak her bir şıkka olan cevaplar doğru ve yanlış 

iurumuna göre tablo haline getirilmeiidir. Bu ikinci tablolar sa

iece eğitimcinin programı değerlendirmesini kolaylaştırmaz, ayn~ 

~amanda programdan önceki grubun bilgi ve anlayış derecesi üzeri-

1e bazı ipuçları da ortaya koyar. 

Program sona erdikten sonra aynı veya benzeri test 

)rograma katılanlara ve kontrol grubuna verilmelidir. Bu şekilde 

>nceki ve sonraki testlerin daha iyi bir karşılaştırması yapıla

>ilir. Bu verilerin istatistiki bir analizi, programın etkinliği

ıi ortaya çıkaracaktır. 

Önemli bir.durumu belirtmek zorundayız. Standardize edil-

1iş hazır testler, kendilerine has bazı özellikleri olan her bir 

ıği tim programına göre hazır lanamayabilir. Bu durumu göz önünde 

~lunduran birçok eOitim direktörü veya eQitimden sorumlu diQer 
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ki~ile-r, k-endi programl-arrndaki öğretırneyi değerlendirmek için 

kendileri özel yazılı testler geliştirirler (235). 

c') Klasik testler (Essay tests) 

Eğitim programları kısa süreli ve sınırlı amaçlı yapıldı

ğında, genellikle yazılı yoklama, kompozisyon veya essay tipi 

adı verilen bir ölçme tipi kullanılır. 

Avantajları: 

- Klasik estler öğrenciye kendi organizasyon ve sunuş sti

li içinde cevap vermelerine imkan tanır. 

- Klasik testler öğreticiye, öğrencinin mantığını kullan

masını görmesine fırsat tanır. 

- Sebep-sonuç ilişkileri, prensiplerin uygulanması, sonuç

ların çıkarılması, yöntemlerin açıklanması, fikirlerin değerlen

dirilmesi gibi öğrenme sonuçları en iyi bir şekilde klasik test

lerle ölçülebilir (236). 

Dezavantajları: 

- Puanlama, öğreticiden öğreticiye çok değişebilir. 

- Puanlama yapma zordur. 

- Konuyla ilgisiz şeyler anlatılabilir. 

- Soru miktarı, program içinde öğrenilen bilgileri örnek

.emeye yeterli olmayabilir. 

q•) Performans testleri 

Yetenek kazandırmaya yönelik eğitim programlarında meydana 

·elen öğrenmenin ölçülmesi nisbeten kolaydır. 

235) Kirkpatrick, op.cit., s. 97-99. 
236) ot~o and Glaser, op.cit., s. 159. 
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_ --------- --s-ö-z-ı-ü---ve yazrı-r ---eestıerl.n ___ aJ.CsTne -- performans testleri ka-

~anılan beceri ve yeteneğin gerçekte gösterilmesini gerektirir. 

~ğitilen kişi, konuşmaktan veya yazmaktan daha çok kendisine 

iaha önce öğretilenleri fiilen yaparak ortaya koymalıdır (237). 

Öğrenme değerlendirmesi, belirli programlar içinde ortaya 

~ıkarılabilir. Şayet bu, iyi bir şekilde organize edilip uygula

ıırsa eğitim direktörü, gerçekleşen öğrenme miktarının objektif 

>ir ölçümünü elde edebilir. Eğitim direktörü bunu yaparken "önce 

·e sonra yaklaşımını" kullanmalıdır. 

c) Öğrenme Konusunda Çıkarılan Sonuç 

Öğrenmenin ölçülmesi, bir programa olan tepkinin ölçülme

inden daha zordur. Değerlendirme prosedürünü planlama, elde 

dilen verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama epeyce zor 

ir iştir. Mümkün olduğunca, eğitim direktörlerinin kendi yöntem 

a tekniklerini kendilerinin planlayıp meydana getirmeleri öneri

ir. Prensip ve gerçeklerin öğretilmesinin amaç olduğu program

ırda yazılı testin kullanılması tavsiye edilir. Uygun hazır 

tandart testler bulunabilirse bunları kullanmak daha kolaydır. 

ınunla beraber, standart testleri bulmak mümkün olmazsa, eğitim

L kendi ölçü aletini meydana çıkarmak için yetenek ve yaratıcı 

icünü kullanmalıdır. 

Şayet eğitim yöneticisi programının tepki konusunda 

. duğu kadar öğrenmede de başarılı olduğunu ispat edebilirse da

sonraki programlarını beğendirmede, şirketteki pozisyon ve 

atüsünü artırma konusunda objektif bir veriye sahip olacak

r (238). 

37) Ibid., op.cit., s. ısa. 
38) Kirkpatrick, op.cit., s. 100. 
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4. Davranış { }3ehaviorJ ])j;!_ğerlendirme_ 

Çok kimse, sınavlarda üstün başarılar gösterdiği halde 

gerçek hayatta başarılı olamayan fertlere rastlanmıştır. Bir 

kişi işçilerin nasıl motive edileceği hakkında konuşabilir, 

fakat kendi alt gruplarını etkilemeye gücü yetmeyebilir. 

Eğitimin amacı davranışların bir standarda uydurulması

:iır. Eğer biz bu tanımı kabul edersek, sınavdaki·. geçer derece 

bize eğitilen kişinin kendisine öğretilenleri öğrendiğini göste

~ir. Bir kişi bilgi, tutum veya davranışsa! yetenekleri öğrene

oilse dahi bu öğrenmyi işbaşında uygulayacağına dair bir garanti 

(Oktur. 

Davranışlar genelde performans değerlendirme sistemleriyle 

Hçülebilir. 

Davranışları ölçen özel testler işgörenleri test edildik

.eri anda istenilen şekilde hareket etmeye sürükleyebilir. Fakat 

levamlı ölçümler pek muhtemelen gerçek eğitim sonuçlarını yansı

:ır (239). 

Robert Katz bir makalesinde, iş davranışını değiştirmek 

steyen bir kişi için beş şartın gerekli olduğunu söylemektedir. 

•Unlar; 

- Davranışını değiştirmek istemelidir. 

- Zayıf taraflarını bilmelidir. 

- Serbest bir ortamda çalışmalıdır~ 

- İlgili ve yetenekli bir kişiden yardım görmelidir. 

- Yeni fikirleri deneme imkanına sahip olmalıdır. 

239) Wallace, Crandall.and Fay, loc.cit. 



109 

- İşbaşı a-a-v-ranışının··· değerı-ena-±rrtmesi tepıcr ve··· öğrenme ae
ğer lendir meler inden daha zordur. Bunun için daha bilimsel bir 

yaklaşıma ihtiyaç vardır ve birçok faktör de göz önünde bulundu

rulmalıdır. 

Davranışların değerlendirilmesinde aşağıdaki tavsiyeler 

ileri sürülebilir: 

- Önce ve sonra prensibine göre işbaşı performansının sis

tematik bir değerlemesi yapılmaiıdır. 

Performans değerlemesi aşağıdaki gruplardan bir veya 

birkaçı tarafından yapılmalıdır. Bu gruplar; 

Eğitime katılan kişi 

Üst veya üstler 

Astlar 

Emsaller (peer) veya performansı bilen diğer kişiler. 

- Önceki ve sonraki performansla karşılaştırma ve eğitim 

'rogramlarında meydana gelen değişmelerle bir ilişki kurmak için 

.statistiki analizler yapılmalıdır. 

- Eğitim sonrası değerlemeler üç aylık veya daha fazla ya

ıılmalıdır ki eğitilen kişiler öğrendiklerini uygulama f ırsati 

>ulsunlar. 

- Eğitilen kişilerin dışında bir kontrol grubu bulunmalı

ır (240). 

5. Sonuçlara Göre Değerlendirme (Results Evaluation) 

Eğitim programlarını sonuçlara göre değerlendirmek en 

deal bir yoldur. Sonuçlara göre belirli program türlerini değer

endirmek imkansız olmasa bile çok güç ve karmaşık birçok faktör

e karşılaşılabilir. Bunun için genelde eOitim direktörlerine 

240) Kirkpatrick, op.cit., s. 101. 
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tepkJ., -Öğrenme ve- -davr-an-ış-a- göre- -d-eğer-lend±rme --ya-pmalcır-ı - ı:-a-vslye

edilmektedir. 

Eğitim programlarının amacı işçi devrinin azaltılması, 

maliyetlerin düşmesi, verimliliğin artması, şikayetlerin azalma

sı, kalitenin düzelmesi, üre.timin artması, · moralin yükselmesi, 

çözülmesi gereken problemlerin azaltılması, firenin azaltılması, 

yönetimin karar vermesinin geliştirilmesi gibi sonuçları elde et

nektir. 

Amaçların genel ·veya özel oluşu, somut ya da soyut oluşu 

ieğerlendirme sürecini etkiler. Belirli türde eğitim programları

n sonuçlara göre değerlendirmek nisbeten kolaydır. Örneğin bir 

:;ekretere etkili bir daktilo yazma öğretiliyor sa, bunun sonucu 

)nceki ve sonraki durumu gözönünde bulundurularak değerlendirile

>ilir. Yine şikayet veya kazaların azaltılması amaçlanıyorsa 

>unu da önceki ve sonraki durumları gözönünde bulundurarak değer

.endirebiliriz (241). Fakat bunlara karşılık yönetici geliştirme 

>rogramlarının sonuçlarını kestirmek daha güçtür. Bu değerlendir-

1elerde önemli olan eğitim payının ortaya çıkarılmasıdır. Gerçek

:e ortaya çıkan sonuçlar eğitimin mi, yoksa ücret artışı, çalışma 

ıartlarının düzeltilmesi gibi etkenlerin sonucu mudur? Değişik 

·öntemler uygulanarak bu soru cevaplanabilir. 

241) Ibid., s. 106. 
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VI-I -- ARAŞTIRMA SONUCU ELDE EDİLEN SİLGİLERİN DEGERLENDiRİLMESİ 

Bu başlık al tındaki araştırma sonuçları düzenlenen anket 

formundaki sıraya göre açıklanacaktır. 

Araştırma 30 işletmede yapılmıştır. Bu sayının gerçek bir 

örnek kütle teşkil edeceği iddia edilemez. Fakat, çalışma yUzyüze 

görüşmelerle derinlemesine mülakatlara dayandığından az bir sayı . 
olmadığı da söylenebilir. Bu yüzyüze görüşmeler sonucu anket for-

mundaki sorular daha genişçe tartışılmıştır. Böylece işletmelere 

ve bize kapalı kalabilecek bazı noktalar da ortadan kaldırılmış

tır. 

1. Kurum Adları 

Kurum adları Ek-l'de sıralanmıştır. 

Çalışma alanına giren 30 işletme büyük-orta-küçük şeklin

:ie üç gruba ayrılmıştır. Bu ayrıştırmada gözönünde bulundurulan 

~riter, o işletmelerdeki toplam işgören sayısı olmuştur. İşgören 

sayısı 600 1 dan az olan işletmeler küçük, 600 ile 1500 arasındaki

ler orta ve 1500 'den fazla işgörene sahip işletmeler de büyük 

1rubauna göre değerlendirilmişlerdir. 

2. Bağlı Oldukları İş Kolları 

İşletmelerin bağlı oldukları işkolları belirtilirken 2821 

;ayılı Sendikalar Yasasının tasnifi gözönünde bulundurulmuştur. 

Tabloda görüldüğü gibi çalışma altı iş kolun.da yapılmıştır. 

roplam işletmeler içinde en büyük payı metal iş kolu (% 40) ve 
Jıda iş kolu (% 17) almaktadır. 



112 
TABLO: 1 

İşletmeler-
Büyük Orta Küçük Toplam 

İş Kolları Sayı Sayı Sayı Sayı % 

Gıda 2 1 2 5 17 

Metal 5 5 2 12 40 

Kimya 1 3 4 13 

Petrol, lastik 1 2 3 10 

Dokuma 2 2 4 13 

Çimento, toprak ve cam 1 1 2 7 

TOPLAM 10 10 10 30 100 

3. Kurumda Çalışan Kişi Sayısı 

Tl\OLO: 2 

İşletmeler 
Büyük Orta KtiçÜk Toplam 

İşgören Cinsi Sayı % Sayı % Sayı % Sa~ı % 
İşçi 22.329 90 9.246 90 4.064 88 35.639 90 

Orta kademe 
yönetici (Şef, 
ustabaşı vs.) 1.890 8 794 8 644 10 3.328 8 
Üst kademe 
yönetici (Mtidür, 
ndür yrd.) 563 2 244 2 202 2 1.009 2 

24. 782 100 10.284 100 4.910 100 39.976 100 

İşletmelerin hemen hemen hepsinin· işçi, orta kademe· yö
netici ve üst kademe yöneticilerinin oranları arasındaki büyük 

benzerlik tabloda açık şekilde gözükmektedir. Büyük, orta ve kü
çük işletmelerin toplam işgörenlerinin yaklaşık olarak % 90 'ını 

işçiler, % 8 1 ini orta kademe yöneticiler ve % 2•sini de üst kade
me yöneticiler meydana getirmektedir. 

·4. Eğitim Faaliyetlerinin Ne Zamandan Beri Yürütüldüğü 

Yaptığımız çalışmada, eğitim faaliyetlerine başlama tarih

leri arasında büyük, küçük işletmeler açısından hiçbir ayırt edi

ci özellik göremedik. İşletmelerde eğitim konusunun ele alınması 
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-------------

daha--çokiist-y'ô-n-e~inr-veya Tşletme safiTpTe-rlri~in Insfyatifine kal-

mış görünmektedir. Fakat şurası bir gerçek ki işletmeler hızlı 

bir şekilde eğitime kaymaktadırlar. Hızlı teknolojik gelişme ve 

değişmeler ister istemez eğitim konusunu gündeme getirmektedir. 

s. Kurumlardaki Eğitim Birimlerinin Adları 

Büyük ve orta işletmelerin sekizinde eğitim birimi bulu

nurken küçük işletmelerin ise beşinde bulunmaktadır. 

Tüm işletmelerde 11 Şeflik" türündeki eğitim birimleri 

;oğunluktadır. Bunu "müdürlük" türündeki birimler takip etmekte-

iir. Diğerleri ise "Uzmanlık 11
, 

11 Asistanlık", 11 Servis" şeklinde 

irgUtlenmektedirler. 

Tüm işletmelerde şefliklerin adedi 9 (% 30), müdürlüklerin 

> (% 20), uzmanlıkların 2 <% 6), diğerlerinin ise birer adedi bu

lunmaktadır. 

6. Eğitim Birimlerinin Bağlantı Yerleri 

Tüm eğitim birimleri arasında "Personel müdürlüğü"ne bağ

.ı olanlar% 30 (9'adet) ile çoğunluktadır. Bunu Genel Müdürlük 

; 10 (3 adet) ile takip etmektedir. Diğerleri bir veya iki adet 

•larak Pazarlama, Satış, İmalat ve Teknik İşler Müdürlüklerine 

ıağlıdır. 

7. Eğitim Biriminde Çalışan Personel Sayısı 

Büyük işletmelerde eğitim birimlerinde çalışan eleman 

ayısı diğerlerine nazaran bir hayli fazladır. 

Büyük işletmelerde eğitim bir~mlerinde çalışan eleman sa

ısı iki ile onbeş kişi arasında değişirken, bu sayı orta işlet

elerde bir ile· beş ve küçük işletmelerde ise bir ile üç kişi 

rasında değişmektedir. 
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Tüm işletmelerde hemen hemen ortak özelliklere sahip bu 

rörevleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi. 

- Eğitim programlarının hazırlanması. 

- Eğitim programlarının yürütülmesi. 

- Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi. 

- Yeni elemanlara oryantasyon eğitimleri yapmak. 

- Yurt içi ve dışı düzenlenen seminerleri takip etmek, ge-

ekli olanlara elemanları seçip göndermek. 

- Şirket içi seminerleri düzenlemek. 

- Teknik, sosyal, kültürel konularda eğitim yapmak. 

- Aksaklıkları giderici eğitim yapmak. 

- Eğitim mülakatları yapmak. 

- Eğitim sonuçları hakkında yöneticilere bilgi vermek. 

- Stajyer eğitimlerini yürütmek. 

- Yerli ve yabancı yayınları takip etmek. 

- Kitaplık yönetimi. 

- Yeni teknolojiye göre eğitim notlarının düzenlenmesi. 

- Eğitim kuruluşları ile ilişkide bulunmak. 

9. Mezun Olunan Eğitim Kurumu 

Küçük işletmelerde lise mezunu bir kişi görülmüş, diğerle

i ise yurt içi işletme ve iktisat tipi fakültelerden mezun ol

uş kişilerdir. 

Orta işletmelerde eğitim yöneticisi olarak mühendislikten 

ir kişi olup diğerleri ise sosyal alanla ilgili fakül tel erden 

ezun olmuşlardır. Dışarda bir yabancı fakülte bitirip eğitim yö

eticisi olarak görev yapan yönetici sayısı üçtür. Yurt içindeki 

~syal alanla ilgili fakültelere örnek olarak Edebiyat Fakültesi, 

şletme Fakültesi, EOitim Enstitüsü ve İlahiyat Fakültelerini 

rnek olarak verebiliriz. 
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Büyük işletmelerde .ise iki mühendislik mezun'1-, diğerleri 

ise sosyal alanla ilgili bir fakülteden mezun olmuşlardır. 

10. Eğitim Yöneticilerinin Eğitimci Olarak Çalışma Süreleri 

işletmelerin tümünde bir ile yirmiyi aşkın yıl içinde 

1örev yapanlar bulunmaktadır. 

Eğitim yöneticilerinin daha çok bir ile dört yıllık 

1örevleri vardır. 

Aşağıdaki tablo, belirlenen yıllar içinde kaç eğitim 

röneticisinin halihazırda görev yaptığını göstermektedir. 

~ABLO: 3 

işletme 

Süre Büyük Orta Küçük 

1 yıldan az 1 

1-4 yıl 2 3 3 

5-9 yıl 3 1 2 

10 yıl ve fazlası 2 4 1 

11. Eğitim Programlarında Uygulanan Yöntemler 

Uygulanan yöntemler önem sırasına göre sıralanmıştır. 

ABLO: 4 

~üyük_·_·------------~-------Orta ----------------------
nlatım yöntemi Anlatım yöntemi 
mir gözetimirrle eğitim Görsel-işitsel yöntem 
~rsel-işitsel yöntem Oryantasyon ğitimi 
~nferans yöntemi Amir gözetiminde eğitim 
ryantasyon eğitimi Konferrans yöntemi 
rnek olay <t>steri yöntemi 
:>steri yöntemi Panel · 
,ı oynama İş devri 
~ devri Rol oynama 
mel örnek olay 
,ıetme oyunları Sempozyum 
~ık oturum Açık oturum 
ıyarlık E;)itimi Duyarlık eğitimi 
~el okuma parçaları özel okuma parçaları 
ımpozyum İşletme oyunları 

Küçük 

cı> r s e 1-işitsel yöntem 
Anlatım yöntemi 
Oryantasyon eğitimi 
Amir gözetiminde eğitim 
Konferans yöntemi 
Rol oynama 
Sempozyum 
cı>steri yöntemi 
örnek olay 
İş devri 
İşletme oyunları 
Panel 
Duyarlık eğitimi 
Özel okuma parçaları 
Sempozyum 
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-ıraı:>ıodan--a-a-aç1k- ·hır ·-şe-l<iT<re·-9Cirüldüğü g.i.k>f işletmelerin 
ıüyüklüklerine göre eğitim yöntemlerini kullanmada aralarında 

ıüyük bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sadece açık oturum 

·e konferans yöntemi gibi bazı yöntemler iki işletme grubu tara

ından aynı önem derecesinde kullanılmaktadır. Fakat di~er 

şletme grubu da aynı yöntemleri bunlara yakın bir önem derece

inde kullanmaktadır. 

Tüm işletmeler tarafından en çok kullanılan yöntemler; 

nlatım yöntemi, görme ve işitmeye dayalı eğitim, amir gözetimin

e eğitim (işbaşı eğitim kastedilmekte) , oryantasyon eğitimi, 

onferans yöntemi, örnek olay, rol oynama, gösteri yöntemi, iş 

evri vs. gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler birbirlerine yakırt 

nem derecelerinde tüm işletmeler tarafından kullanılmaktadır. 

Yine tablodan açık bir şekilde görüldüOü gibi üç işletme 

rubu tarafınqan en az kullanılan yöntemler ise; sempozyum, iş-

9tme oyunları, özel okuma parçaları, duyarlık eğitimi, açık 

turum vs. gibi yöntemlerdir. 

Biz burada, üç işletme grubunun en çok ve en az kullanmış 

Ldukları yöntemleri fayda ve sakıncalı yönleriyle bir analize 

ıbi tutmayacağız. Bu yöntemlerin faydalı ve sakıncalı yönleri_ 

ıha önceki 11 Eğitim yöntemleri" başlıklı konuda genişçe tartışıl

~ştır. 

İşletmeler, eğitim yöntemlerini seçerlerken bazı kriter

!ri gözönünde bulundururlar. Bu kriterlerin analizi 11 Eğitim yön

ımlerinin seçiminde gözönünde bulundurulan faktörler" başlıklı 

ıragrafta ele alınacaktır. 

12. Eğitim Programlarında Kullanılan Araç ve Gereçler 

Kullanılan araç ve gereçler önem sırasına göre sıralanmış-
r. 



rablo: s 

myük Ck"ta Küçük 
~'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l'epegöz Bas1lı veva teksirli Basılı veva teksirli 
malzemeler malzemeler 

)layt makinaları 
Cara tahta 

Slayt makinaları Slayt makinaları 
Kara tahta Kara tahta 
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;uhalı, keçeli fanileli 
tahta 

Televizyon, film ma- Televizyon, film maki-

~sılı veya teksirli 
malzemeer 

t.'elevizyon, film 
makinaları 

~otoğraflar, resimler 

ladyo, teyp, pikap 
~oki ve afişler 
>pak projektörleri 
~retme makinaları 
lodeller 
ıanyetik tahta 
laritalar 

kinaları naları 
Tepegöz Tepegöz 

Kroki ve afişler 

çuhalı, keçeli, 
f anileli tahta 

Fotoğraflar, resimler 
Opak projektörleri 
Manyetik tahta 
Modeller 
Radyo, teyp, pikap 
Haritalar 
Öğretme makinaları 

Kroki ve af işler 

çuhalı, keçeli, 
fanileli tahta 

Fotoğraflar, resimler 
Radyo, teyp, pikap 
Opak projektörleri 
Ö}retme makinaları 
Haritalar 
Modeller 
Manyetik tahta 

Eğitim araç ve gereçlerinin kullanımında dikkati çeken en 

inemli nokta, tablodan da açık bir şekilde görüldüğü gibi küçük 

·e orta gruptaki işletmelerin bu araç ve gereçlerin sekiz tanesi

ıi aynı önem derecesinde kullanmalarıdır. DiOer araç ve gereçleri 

le birbirlerine yakın önem derecelerinde kullanmaktadırlar. 

Büyük işletmeler de, orta ve küçük işletmelerin aynı önem 

erecelerinde kullandıkları sekiz adet araç ve gerecin altı ta

.esini önem sıraları değişik olmakla birlikte ilk sıralarda kul

anmaktadırlar. 

Üç grup içindeki işletmelerin en az kullanmış oldukları 

raç ve gereçler: öOretme makinaları, modeller, haritalar, manye
ik tahta vs. gibi araç ve gereçlerdir. 

13. Eğitim Yöntemlerinin Seçiminde Gözönünde Bulundurulan 

Faktörler 

Gözönünde bulundurulan faktörler önem sırasına göre sıra
anmıştır. 



~ABLO: 6 

ıüyük Orta KÜÇÜk 
....::..~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

ijitimin amacı . Fqitimin amacı Kültürel ve yetenek 

:ültür ve yetenek seviyesi 

ğitilecek kişi sayısı 

ağlayacağı fayda 

urumun mali yapısı 

eterli kapasitede 
eğitimci 

aman 

:!tireceği zarar 

Kültür ve yetenek 
seviyesi 

Fğitileecek kişi sayısı 

Sağlayacağı fayda 

Zaman 

Yeterli kapasitede 
eğitimci 

Kurunnın mali yapısı 

.Getireceği zarar . 

seviyesi 

Fqitimin amacı 

Sağlayacağı fayda 

1.aman 

&}itilen kişi sayısı 

Kurumun mali yapısı 

Yeterli kapasitede 
eğitimci 

Getireceği zarar 
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·Tüm işletme gruplarında yönte~ seçiminde gözönilnde bulun

ırulan faktörler arasında çok yakın bir ilişki var. 

Yöntem seçiminde en önemli faktör eğitimin amacı ve eğiti

!n kişilerin kültürel ve yetenek seviyeleridir. Yöntem seçiminde 

ı az gözönünde bulundurulan faktörler de; eğitim sonunda meydana 

!lebilecek zarar, kurumun mali yapısı ve yeterli kapasitede eği

.mci gibi faktörlerdir. 

14. Uygulanan Eğitim Programı Türleri 

BLO: 7 

:>gram Tiirleri 

1eticilerin 
Ltimi 

~i eğ-itimi 

>LAM 

İşletmeler 

orta Küçük Büyük 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Toplam 
Sayı % 

9 90 8 80 8 

10 100 8 80 6 

19 16 14 

80 25 51 

60 24 49 

49 (Jf) 

Toplam sayısal değerin, soruları cevaplayan 30 işletmenin üstürrle bir ra
. kam olması işletmelerin birden çok program türünü işaretlemiş olmaların
dandır. 
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ığ iti mi yapmaktadır. Bu işletmelerin yöneticilerini daha çok han

Ji konularda eğittikleri "Yöneticilerin eğitildikleri konular" 

>aşlıklı paragrafta ele alınacaktır. 

İşletmelerin % 49 1 u da işçi eğitimi yaptıklarını ~elirt-

1işlerdir. İşçi eğitimi gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. 

)zel işletmelerde yapmış olduğumuz çalışma bu önemi yukarıdaki 

:abloda açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Genelde maliyet et

::in ve verimliliğe dönük çalışmayan işletmeler işçi eğitimini 

laima bir yük ve masraf unsuru olarak görmüşlerdir. Verimli 

relişmesini ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

İnqiltere qibi birçok ülkede işçi eğitimi yasalarca 
:eşvik edilmektedir. Ülkemizde de böyle bir yasanın öncelikle çı

::arılması eğitime gereken önemin verilmesini sağlayacaktır. 

ülkemizde işçi eğitiminin günün şartlarına uymayan 3457 

ıayılı kanunla İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılması öngö

~ülmektedir. Bu yasanın gereken fonksiyonu yerine getirmediği gö

~illmektedir. 

15. Yöneticilerin Eğitildikleri Konular 

rABLO: 8 
İşletmeler Toplam 

Conular BÜ yük Orta Küçük Sayı % 
mdüstriyel ilişkiler 8 6 7 21 17 
3evk ve idare 10 8 8 26 21 
fuhasebe ve finansman 6 5 4 15 12 
?azarlama 5 5 8 18 ıs 
jretim 9 5 5 19 15 
?ersonel 8 4 5 17 14 
(dneylem araştırması 3 o 5 8 6 
l'OPLAM 49 33 42 124* 100 

:ıd Toplam sayısal değerin, soruları cevaplayan 30 işletmenin üstünde bir ra
kam olması işletmelerin birden çok program türünü işaretlemiş olmaların
dandır. 
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Yöneticile-ri--n eğitildikl1!ri konulardan- n-sevlc Ve -±aare" 
programının % 21 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci 

sırayı ise "Endüstriyel İlişkiler"% 17 ile almaktadır. Endüstri

yel ilişkiler, sevk ve idare konularına tüm işletmeler yaklaşık 

~larak aynı önemi vermektedirler. Muhasebe ve finansman dalında 

ise büyük işletmelerden küçük işletmelere doğru azalan bir oran 

iikkati çekmektedir. 

Tüm işletmelerin en az önem verdikleri konu ise "yöneylem 

iraştırması"dır. 

16. "Kalite Çemberleri" Çalışması Yapıyor musunuz? 

'ABLO: 9 

Büyük Orta Küçük Toplam % 
~vet 1 3 3 7 23 

ıayır 6 4 5 ıs 50 

>üşünüyoruz 3 3 2 8 27 

~OPLAM 10 10 10 30 100 

Japonya' da, ABD ve Avrupada uygulanan bu teknik aslında 

.şyerinde kalite ve işle ilgili sorunları işçiyi bilfiil işin 

.çine katarak çözmek için uygulanan bir yöntemdir. Bu programa 

:atılan işçiler analitik düşünce, neden sonuç analizleri ve sis

;ematik karar verme gibi konuları öğrendiklerinden kişi olarak 

relişmekte ve yaratıcı güçlerini ortaya koymaktadırlar. Bu prog

·amdan amaç, kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi konusunda di

·ekt olarak işçilerin fikirlerinin alınmasıdır. 

Büyük, 

,ayır dediği 

orta ve küçük işletmelerden kaçının evet veya 

ve kaçının da düşündüğü tabloda açık bir şekilde 

·örülmektedir. 

Kalite çemberleri'ni tüm işletmelerin % 23 1 ü uyguladıkla

ını, % 27 1 si düşündüklerini ve % 50'si de uygulamadıklarını be

irtmişlerdir. 
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TABLO: 10 

Toplam 
Büyilk orta Küçük Sayı % 

Evet 

Hayır 8 6 9 23 77 

İlerde olabilir 2 4 1 1 23 

TOPLAM 10 10 10 30 100 

Tablodan çok açık bir . şekilde görüldüğü gibi halihazırda hiçbir iş

letme sendikalarla ortak bir eği ti.m programı uygulamamaktadır. 

Bu üç grup işletmeden sadece % 23 'ü ( 1 adet) ilerde böyle bir 

programın olabileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışma barışının daha iyi sağlanması, işçinin yaptığı 

işi bilerek yapması, iş kazalarının asgariye indirilmesi, işçinin 

aidiyet hissinin artırılarak motive edilmesi vs. gibi durumlar 

için işçi ve işveren taraflarının ortaklaşa eğitim programları 

1üzenlemeleri çokça istenen bir durumdur. 

Bu ortaklaşa eğitim çalışmaları sosyal, kültürel, teknik, 

sportif faaliyetler gibi birçok alanda olabilir. Yeter ki bunun 

~nemini iki taraf da anlayabilsin. 

18. Kurumunuzda Gösterilen Eğitim Çabaları Yetkili Kişilerin 

İlgi ve Desteğini Görüyor mu? 

rABLO: 11 

ram desteğini gorur 

Jldukça desteğini görür 

qiç desteğini görmez 

rOPLAM 

Büyük 

1 

3 

10 

Orta 

5 

5 

10 

Küçük 

6 

4 

10 

Toplam 
Sayı % 

18 60 

12 40 

30 100 
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:işilerden tam destek sağladıkları görülmektedir. Kısmen destek 

ıağlayanların ise oranı % 40 tır. 

Eğitim faaliyetlerine yetkili kişilerden en büyük desteğin 

~yük işl~tmelerde olduğu görülmektedir. 

Müşahede edilen bir başka durum, eğitim faaliyetlerinin 

yi bir şekilde yürütüldüğü işletmelerde, işletme sahiplerinin 

enelde yüksek tahsilli kişiler olmasıdır. Bu durum bize eğitim 

aaliyetlerinde kül tür düzeyinin ne kadar önemli olduğunu açık 

ir şekilde göstermektedir. 

19. Eğitim Programlarını Hangi Amaçla Uygulamaktasınız? 

Eğitim programlarının uygulandığı amaçlar önem derecesine 

öre sıralanmıştır. 

Bu sorudaki şıkları tabloda rakamla göstereceğimiz için 

er bir şıkkın başına numaralarını yazacağız. 

l) Bir üst göreve hazırlamak 

2) İşgörenlerin tutum ve davranışlarını değiştirmek 

3) Halihazı~ görevlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlamak 

4) İşgörenlerin öğrenme ve kendilerini geliştirme isteklerini 
tatmin etmek 

5) Kuruma somut yararlar sağlamak. 

~BLO: 12 

Büyük Orta Küçük 

3 3 3 
1 5 2 
2 2 1 
5 4 5 
4 1 4 
6 6 6 
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Bu __ tabl.odan. da-görüldüğü-g-ibi-, _!•hal-ihazı-r-g~revl~rini-da.

ha iyi yerine getirmelerini sağlamak" amacı en önde gelen amaç 

olarak zikredilmektedir. 

Yine işletmelerin fazlaca önem verdikleri diğer iki amaç 

"bir üst göreve hazırlamak" ve "işgörenlerin tutum ve davranışla

rını değiştirmek"tir. Eğitim, işgörenleri bir taraftan bir üst 

~öreve hazırlarken diğer taraftan işgörenin çalıştığı kuruma, ça

lışma arkadaşlarına ve işine karşı tutumunu değiştirmeyi de amaç

lamaktadır. 

İşletmelerin eğitim sonucu en az amaçladıkları konunun 

Lse "Kuruma somut yararlar sağlamak" olduğu görülmektedir. Bunun 

1edenini özel işletmelerin eğitim faaliyetlerine başlamadan önce 

!ğitim ihtiyaçlarını gerçekçi bir şekilde tespit etmelerine ve 

)unun sonucunda ise yararını mutlaka göreceklerine inanmadıkları

ıa bağlayabiliriz. 

20. Kurumunuz Açısından Yılın Hangi Ayları Eğitim İçin En 

Uygundur? 

Yaptığımız çalışma, işletmelerin eğitim için en uygun gör

lükleri zamanın bahar ve kış ayları olduğunu ortaya koymuştur. 

ıirkaç işletme hariç, kurumlar yaz aylarında çok az eğitim yap~ 

:ıklarını ifade etmişlerdir •. Bunun nedeni, ülkemizde kanuni 

.zinlerin genelde yaz aylarında kullanma isteğinin büyük oluşu 

·e hatta bazı işletmelerin, işyerlerini yaz aylarında revizyona 

ıokarak toplu izin kullandırmalarına bağlanabilir. 



21. Önümüzdek4- ·Yı-1 İ.çin Planladığınız Eğitim -Giderleri Ne

Kadardır? Bir Yıl Öncesine Göre Yüzde Kaç Artış 

Düşünüyorsunuz? 

TABLO: 13 

Büyük Orta 
Planlanan Artış % Planlanan Artış % 
{000 TL) {000 TL) 

7.000 20 

10.000 40 

60.000 150 

40.000 30 

5.000 100 

20.000 50 

10.000 50 

Küçük 
Planlanan Artış % 
(000 TL) 

5.000 40 

12.000 35 

23.000 35 

10.000 20 

11.000 18 

3.600 60 
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Eğitim giderleri konusundaki anket sorumuzu cevaplayan iş

letmelerden altı adedi büyük, altı adedi küçük ve bir adedi de 

~rta büyüklükteki bir işletmeye aittir. Araştırma sahamıza giren 

30 işletmeden 17 tanesi eğitim giderlerini planlamadıklarını 

ancak personel giderleri içerisinde düşündüklerini belirttikle

rinden bir rakam verememişlerdir. 

~ğitim gideri olarak en yüksek planlamayı büyük işletme

lerin yaptıkları görülmektedir. Bu işletme. grubunda planlanan en 

{Üksek rakam 60 milyon TL olmuştur. Büyük işletmelerin bir yıl 

:incesine göre planladıkları eğitim giderlerinde ortalama % 6 7 

>ranında bir artış tespit edilmiştir. 

Küçük işletmelerde planlanan en yüksek rakam 23 milyon TL 

re en düşük rakam ise 3, 6 milyon TL dir. Küçük işletmelerin bir 

rıl öncesine göre planladıkları eğitim giderlerinde ise ortalama 

' 35 oranında bir artış tespit edilmiştir. 
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- 22; Eg--ıtı-m Programlarını~ oüzeriTerken Personelin Eğitime olan 

~ABLO: 

:vet, 

ıs men 

ayır 

OPLAM 

.İhtiyacını ve Öncelik Verilecek Eğitim Türlerini Gerçekçi 

ve İsabetli Bir Şekilde Tespit Ediyor musunuz? 

14 

Toplam 
Büyük orta Küçük Sayı % 

tamamen 7 5 6 18 60 

3 5 4 12 40 

10 10 10 30 100 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, personelin eğiti

e olan ihtiyacını ve öncelik verilecek eğitim türlerini ve isa

etli bir şekilde tamamen tespit ettiklerini belirten işletmele

in oranı % 60 1 dır. Kısmen tespit edildiğini belirten işletmele

in ise oranı % 40 tır. Tespit etmeyen bir işletmeye ise rastla

ılmamıştır. 

23. Eğitim Programları Sonucunda Amaçların Gerçekleşme Dere

cesini ve Meydana Gelen Değişmeleri Tespit Etmek İçin 

Değerlendirme İşlemi Yapılmakta mıdır? 

\BLO: 15 

Büyük 

Evet 10 

Hayır 

TOPLAM 10 

Orta 

9 

1 

10 

Küçük 

9 

1 

Toplam 
Sayı % 

28 93 

2 7 
10 30 100 

Tablodan da görüldüğü gibi tüm işletmelerin % 93 'lük bir 

·anla büyük bir çoğunluğu eğitim programları sonucunda bir de

~rlendirme yapmaktadır. 
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-Üç işletme qru-bunda d-a -değerlendl:rme -- ış-ıEfmi yapan lŞletme

ler büyük çoğunluktadır. 

Büyük işletmelerin tümü değerlendirme yapmaktadırlar. Or

ta ve küçük işletmelerden ise birer işletme değerlendirme yapma

iıklar ını söylemişlerdir. 

24. Eğitim Faaliyetlerinin Sonuçlarını Değerlendirmede Aşağı

daki Araç ve Göstergelerden Hangilerinden Yararlanmakta

sınız? 

rABLO: 16 
Toplam 

Büyük Orta Küçük Sayı % 
>ınavlar ya da testler 4 4 3 11 30 

:ğitim istatistikleri 6 3 3 12 32 

>er son el kayıtları 7 3 4 14 38 

'OPLAM 17 10 10 37 100 

Tablo' da görüldüğü gibi, eğitim faaliyetlerinin sonuçla

ını değerlendirmede en çok yararlanılan araç personel kayıtla

ıdır. Eğitim istatistikleri, sınavlar ya da testlerde de, perso

el kayıtları kadar olmasa da oldukça sık yararlanıldığı görül

ektedir. 

Bu sayılan araçlar dışında bir kısım işletmelerin belir

ikleri başka araçları da burada kısaca şöyle özetleyebiliriz. 

Anketler'', "gözlemler", "değerlendirme formları", "eğitime katı

anların düşünceleri", "zarar, ziyan", "kalite kontrolü", "kişi

el temaslar'', "performans raporları", "davranış kıyaslaması". 

25. Değerlendirme İşleminde Aşağıda Sayılan Tekniklerden Han

gilerini Uygulamaktasınız? 

Bu sorudaki şıkları tabloda rakamla göstereceğimiz için 

~r bir şıkkın başına numaralarını yazacağız. 
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---

( l) Programın oaşırıcıa. ve- sonürid-a bir<,ıı ciereceierinin sınavlarla 

ölçülmesi. . 
(2) Performansın başta ve sonda karşılaştırılması 

(3) Programın, işyerindeki insan davranışları üzerinde ne gibi 
değişikliklere yol açtığının ortaya konması amacıyla özel 

gözlem ve izleme yöntemlerinin uygulanması 

(4) Somut sonuçların ortaya konması (kalitenin düzelmesi gibi). 

TABLO: 17 

Seçenekler 

1 

2 

3 

4 

Büyük 

4 

7 

7 

4 

22 

Orta 

3 

5 

5 

3 

16 

TOPLAM 
Küçük Sayı % 

3 10 18 

6 18 32 

6 18 32 

3 10 18 

12 56 100 

Tablodan da açık bir şekilde görüldüğü gibi, işletmele

rin% 32 1 sinin eğitime katılanların önceki ve sonraki performans

larını ölçüp bir karşılaştırma yaptıkları anlaşılmaktadır. Yine 

işletmelerin % 32 1 sinin, programın işgören üzerinde meydana 

;1etirmiş .olduğu davranışları izledikleri ve gözledikleri görül

nektedir. İşletmelerin% 18'i, programın başınd~ ve sonunda işgö

renlerin bilgi derecelerini sınavlarla ölçmektedirler. Yine iş

letmelerin % 18 'i değerlendirme işleminde kalitenin düzelmesi, 

naliyetlerin düşmesi, üretimin artması gibi somut sonuçların 

>rtaya çıkmasını gözönünde bulundurmaktadırlar. 

Dikkati çeken bir diğer nokta orta ve küçük işletmelerin 

:üm seçenekleri aynı oranda uyguladıklarıdır. 
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-- ---- GENEL DE~ERLENDİiME; KARŞILAŞILAN GilÇLÜKLER VE ÖNERİLER 

ülkemiz sanayıının en büyük sorunlarından biri eğitilmiş 

leman eksikliğidir. Batılı ülkeler bu eksikliği Sanayi Devrimin

en hemen sonra hissetmişler ve gerekli önlemleri almışlardır. 

u ülkeler eğitim maliyetinin, eğitilmemiş elemanların meydana 

etirecekleri zararların maliyetinden çok daha düşük olacağının 

~rkına varmışlardır. 

Ülkemizde ise hala eğitimin faydalı olup olmayacağı 

ırtışma konusu olabilmektedir. Bu durum belki de toplumumuzdaki 

~nel eğitim düzeyinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gö

işümüzü doğrulayacak bir sonuca özel işletmelerde yapmış olduğu

ız bir araştırma ile varmış bulunmaktayız. Düzenli bir eğitim 

ılışması yapan işletmelerin sahiplerinin genelde yüksek tahsilli 

.şiler olduğu gözlemlenmiştir. 

İçinde bulunduğumuz çağ hızlı teknolojik gelişme ve değiş

lere sahne olmaktadır. İşletmelerimiz bu hızlı değişmelere is

r istemez ayak uydurmak zorundadırlar. İşletmelerin değişen bu 

vreye ayak uydurabilmeleri, uyum sağlayabilmeleri ve uluslar

ası platformda başarılı bir şekilde rekabet edebilmeleri için 

görenlerini modern yöntemlerle eğitmeleri kaçınılmaz bir durum-_ 

r. 

Eğitim faaliyetlerini yürüten işletmelerin karşı karşıya 

lundukları bazı sorunları vardır. Bunlar hem işletme içinden, 

n de işletme dışından kaynaklanmaktadır. Bu sorunların bir an 

::e çözümlenip işletmelerin eğitim faaliyetlerini en etkin bir 

cilde yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Bu sorunun çözümlenme

ıde işçi-işveren-devlet üçlüsüne büyük görevler düşmektedir. 

Çalışmanın bu son kısmında karşılaşılan sorunlar sıralanıp 

ıların çözümlenmesi için bazı önerilerde bulunulacaktır. 
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İ-şletmelerin -karşrlaşm·:nr olduklari · scfrün1arı ı<isaca şöyle 

sıralayabiliriz: 

1. Uzun vadeli bir yatırım olan eğitim konusuna gereken 

~nemin verilmemesi. 

2. Üst yönetimin eğitime gereken önemi vermeyişi. 

3. İstenilen düzeyde eğitim birimlerinin oluşamaması ve 

>u biriml~rde görev yapabilecek elemanların sağlanamaması. 

4. Eğitim ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde tespit edi

.ememesi ve sadece yapmış olmak için eğitim faaliyetine girişil

ıesi. 

5. Eğitim için gerekli zamanın sağlanamaması •. 

6. Eğitimin plansız ve bilinçsiz bir şekilde yapılması. 

7. Modern eğitim araç ve gereçlerinin bulunamaması. 

B. Değişik türde eğitim yöntemlerini uygulayabilecek eği

imci bulma güçlüğü. 

9. İşletmelerin ve personelin genel durumunu gözönünde bu

undurmadan paket programlar sunan özel eğitim kurumlarının ye_

E?rsiz olması. 

10. Eğitim programlarının uygulanacağı salon sıkıntısı. 

11. Eğitime katılan kişileri teşvik etmek için somut ya

ırların sağlanamaması. 

12. Toplu eğitimlerden istenilen yararın sağlanamaması. 

13. İşletmeleri eğitime teşvik edici ya da zorlayıcı bir 

lSanın olmayışı. 

14. 

mayışı. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin istenilen düzeyde 



130 

.Eğitim-·- faaliyetlerinin ····-yürütülmesinde- · işletrrrere·r-in Tear.Şi :.···-

1 aşmış oldukları bu sorunlara aşağıda sıralayacağımız çözüm yol

ları önerilebilir. 

1. Uzun vadeli bir yatırım olan eğitim, kısa bir zaman 

içerisinde üretimin artması, moral yükselmesi gibi bazı somut ya

rarlar ortaya koyamadığından üst yönetimce şüphe ile karşılanmak

tadır. Bu şüphenin kısmen de olsa, kısa zaman içerisinde gözle 

~örülebilir bazı sonuçların ve iştirakçilerin olumlu tepkilerinin 

lst yönetime iletilmesi yolu ile giderilmesi mümkündür. 

2. Eğitim yöneticileri üst yönetimin kendilerini anlayama

iıklarını, eğitimi bir masraf unsuru olarak gördüklerini belirt

nektedirler. Eğitim yöneticilerinin bu konuda sabırlı olmaları, 

ığitimden önceki ve sonraki performansları dikkatlice analiz 

ıdip~ Üst yönetime sunmaları ve üst yönetimin bu konudaki ön yar

rılarını değiştirmeye uğraşmaları gerekir. 

3. Birçok işletme ister istemez kısmen de olsa eğitim faa

.iyetlerinin içine girmektedir. Bu durumu çoğu zaman şartlar zo

·unlu hale getirmektedir. Fakat purilara rağmen işletmelerin ço

runluğunda düzenli bir eğitim birim ve kadrosu yoktur. Sistemli 

ıir eğitim kadrosunun yapacağı işleri personel müdürlükleri 

ürütmektedir. Yine de birtakım güçlükler ortadan kaldırılamamak~ 

adır. Bunun için bir an önce eğitim birimlerinin kurulması ve 

u birimde devamlı bir şekilde görev yapacak ~ersonelin tedarik 

dilmesi gerekir. 

4. Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeden eğitim faaliyetine 

aşlamak eğitimin olumsuz sonucunu baştan kabul etmek demektir. 

ğitim ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde tespit edilip progra

arın buna göre yürütülmesi gerekir. 
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runlardan bir tanesi zaman faktörüdür. Eğitimciler, işgörenleri 

eğitmek için gerekli zamanın kendilerine verilemediğinden yakın

naktadırlar. Üst yönetim işgörenin işinden ayrılıp eğitim prog

ramlarına katılmalarını pek kabullenmek istememektedir. Bunun için; 

işgörenleri ya iş başında ya da mesai saatleri dışında eğitmek 

1erekmekedir. İş başı eğitim işletmelerde yaygın olarak kullanıl

naktadır. İş başı eğitim üst yönetimin de memnuniyetle kabul 

~debileceği bir eğitim türüdür. Mesai saati dışındaki eğitimlere 

Lse işgörenler pek katılmak istememektedirler. Bu olumsuz durumu 

>rtadan kaldırmak için işgörenlere fazla mesai ücreti verilerek 

~ğitime teşvik edilebilirler. 

6. Eğitim programlarının belli bir plan çerçevesinde yürü

:ülmesi gerekir. Plansız olarak yapılan hiçbir işten umulan 

onuç elde edilemez. Planlama işi de güçlü bir eğitim kadrosunu 

·erektirmektedir. 

7. İşletmelerin eğitim programlarını daha etkin bir 

ekilde yürütebilmeleri için modern eğitim araç ve gereçlerine 

ahip olmaları gerekmektedir. Bu araç ve gereçler Avrupada 

elirli kurumlar tarafından ödünç olarak verilmektedir. İşletme

erimizin bu araç ve gereçleri bu ülkelerden kiralamaları için 

ğitime büyük bir ödenek ayırmaları gerekir. Bu durum çoğu işlet

emiz için çok güç bir durumdur. Bunun yerine, devletin de deste

i ile bu gibi kurumların ülkemizde oluşturulması daha akılcı 

ir yoldur. 

8. İşletmelerin eğitim konusunda karşılaştıkları güçlük

erden bir tanesi de değişik türde eğitim yöntemlerini uygulaya

ilecek nitelikte eğitim uzmanları eksikliğidir. Bunların ya biz

at işletme tarafından yetiştirilmeleri veya değişik türde eği

im kuruluşlarından sağlanması gerekmektedir. 
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hazırlamış oldukları programları uygulamaktadırlar. Bu kişiler 

işletmenin yapısını tam olarak bilemediklerinden eğitim program

larından da istenilen sonuç alınamamaktadır. Bu sakıncalı durumun 

ortadan kaldırılması için daha önceden işletme eğitim ihtiyaçla

rının ve öncelikle eğitilmeleri gereken işgörenlerin tespit edil

mesi gerekmektedir. 

10. Eğitimciler için programların yürütüleceği bir salonun 

sağlanması gereklidir. Salon, eğitimcilerin karşılaşmış oldukları 

önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu iş için ya özel eğitim 

salonları oluşturulur veya bazı otel vs. gibi yerlerin salonları 

kira ile tutulur. Devlet desteği ile bu gibi salonlar oluşturula

bilir. 

11. Eğitime katılanların ilgi ve desteğini artırmak için 

kendilerine bir takım somut yararların sağlanması gerekir. 

3unları: ödüllendirme, yurt dışına göndermede öncelik hakkı 

tanıma, terfilerde öncelik verme, vb. önlemler olarak sıralamamız 

nümkündür. 

12. Toplu eğitimden çok özel eğitim programları uygulamak 

laha gerçekçi bir yoldur. Eğitim programları hazırlanırken işlet~ 

1enin ihtiyaç ve amaçlarıyla eğitime katılacakların genel kültür 

•e yetenek seviyelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Toplu 

!ği timde, eğitime katılanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin 

·arklı olması eğitimde istenilen amaca ulaşmayı engell~mektedir. 

13. İşletmeleri eğitim konusunda teşvik edici ya da zorla

ıcı bir yasanın çıkarılması işletmeleri bu olayda canlandıracak 
t. 

e harekete geçirecektir. 6rneğin, devlet eğitim yapan işletmele-

i değişik şekillerde ödüllendirebilir. 
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)ir tanesi de üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz oluşudur. 

3u konuda üniversite ve işletmelere olduğu kadar devlete de bü

(Ük görevler düşmektedir. Üniversitelerde teknik, ekonomik ve 

;osyal alanlarda belirli akademik kariyerlere gelmeden önce öğre

tim üyelerinin sanayide belirli bir müddet çalışmaları sağlanma

lıdır. Bunun gerçekleşmesinde, öğretim üyelerine üni ver siteden 

ılmış oldukları maaşlara ilave olarak ek bir ücretin ödenmesi 

:eşvik edici bir yoldur. Yerli ve yabancı kaynakları tarayıp 

Teni teknolojik konulardan haberdar olan üniversite elemanlarının 

>u teorik bilgilerini sanayide pratiğe dönüştürmeleri ülkemiz 

lÇısından çok yararlı sonuçlar meydana getirecektir. 

Buraya kadar saymış olduğumuz bu sorunların üstesinden 

ıelmek için işçi-işveren ve devlet kesimine büyük görevler düş

:üğünü tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülkemizde eğitim so

·ununun çözümünü bu üçlü birliğin ortaklaşa çalışmalarında gör

ıekteyim. 
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İŞLETME ADLARI 

1. BAKIRSAN A.Ş. 

2. BİRLİK PAZARLAMA A.Ş. 

3. PFİZER İLAÇLARI A.Ş. 

4. WYETH LABORATUVARLARI A.Ş. 

5. BP PETROLLERİ A.Ş. 

6. GENERAL ELEKTRİK T.A.Ş. 

7. ERCİYAS BİRACİLIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

8. THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD. 

9. TOROS GÜBRE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

10. KALEPORSELEN ELEKTROTEKNİK SANAYİİ A.Ş. 

11. RENAULT - MAİS A.Ş. 

12. TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYİİ VE A.Ş. 

L3. VAKKO TEKSTİL HAZIR GİYİM A.Ş. 

L4. MOBİL - OİL A.Ş. 

LS. NASAŞ ALİMİNYUM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

LG. ANADOLU GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş • 

. 7. TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş • 

. 8. TOPKAPI ŞİŞE SAN. A.Ş • 

. 9. BAHARİYE 

!O. RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR VE MAMÜLLERİ A.Ş. 

:1. ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

:2. ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 

3. BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 

4. OTOMARSAN OTOBÜS VE MOTORLU ARAÇLAR SANAYII A. Ş .' 

5. UNİLEVER-İŞ TİC. ve SAN. TÜRK LTD. ŞTİ. 

6. NETAŞ 

7.'.AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. 

8. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.ş; 

9. PEG A.Ş. - PEMKO A.Ş. 

O. A~ARKO HOLDİNG 
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İŞGÖREN EGİTİMİ ANKET FORMU 

l. Kurumun adı: 

2. Bağlı Olduğu İş Kolu: 

3. Kurumunuzda kaç kişi çalışmaktadır? 

işçi . . 
Orta kademe yönetici (Şef, ustabaşı, vb.): 
Üst kademe yönetici (müdür, müdür yrd.) : 

TOPLAM 

ı. Eğitim faaliyetlerini ne zamandan beri yürütmektesiniz? 

'• Kurumunuzdaki eğitim biriminin adı nedir? 

'• Kurumunuzdaki eğitim biriminin bağlantı yeri neresidir? 

Kurumunuzdaki eğitim biriminde çalışan eğitim personelinin 

sayısı nedir? 

. Kurumunuzdaki eğitim biriminin görevleri kısaca nelerdir? 

• Mezun olduğunuz eğitim kurumu hangisidir? 

O. Eğitim yöneticisi olarak çalışma süreniz? 

1. Eğitim programlarında hangi yöntemleri uygulamaktasınız? 
(Önem sırasına göre) 

( ) Amir gözetiminde eğitim 

( ) Görme ve işitmeye dayanan eğitim yöntemi 
) İş devri 

( ) Gösteri yöntemi 
( Anlatım yöntemi 

Konferans yöntemi 
( ) Panel 

( ) Sempozyum 

136 



137 

( ) Açık-oturum 

( Rol oynama 
Örnek olay 

( İşletme oyunları 

( ) Duyarlık eğitimi 

( Oryantasyon eğitimi 
) Özel okuma parçaları 
) Başka: 

l2. Eğitim programlarında hangi araç ve gereçleri kullanmaktasınız? 

(Önem sırasına göre) 

( ) ·Kara tahta 
( 

( 

) Çuhalı, keçeli, fanileli tahta 
Manyetik tahta 

) Kroki ve af işler 
) Modeller 

) Basılı veya teksirli malzemeler 
( ) Haritalar 

( ) Öğretme makinaları 

( Tepegöz 

( ) Slayt makinaları 

( Opak projektörleri 

Radyo, teyp, pikap 

) Televizyon, film makinaları. 

3. Eğitim yöntemlerinin seçiminde hangi kriterleri gözönilnde 
bulunduruyorsunuz? (Önem sırasına göre) 

) Eğitimin amacı 

) Eğitilecek kişi sayısı 

( ) Eğitilecek kişilerin kültürel ve yetenek seviyesi 
( ) Yeterli kapasitede eğitimci 
( ) Kurumun mali yapısı 
( ) Zaman 
( ) Kuruma sağlayacağı fayda 



l r -Küruma -getlr-eceğ.i zarar 

( ) Başka: 

14. Hangi tür eğitim programları uygulamaktasınız? 

) Yöneticilik eğitimi 

( ) İşçi eğitimi 

Başka: 
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15. Yöneticilerinizi aşağıdaki konulardan hangilerinde eğitmekte

siniz? 

( ) Endüstriyel ilişkiler 
( ) Sevk ve idare 

) Muhasebe ve finansman 
( ) Pazarlama 
( ) Üretim 
( ) Personel 

( ) Yöneylem araştırması 
( ) Başka: 

l6. "Kalite çemberleri" çalışması yapıyor musunuz? 

( ) Evet ( ) Hayır ( ) Düşünüyoruz 

- Yapıyorsanız, bundan ne gibi yararlar sağlamaktasınız? . 

L7. Sendika ile ortak bir ~ğitim programı uyguladığınız oluyor mu? 

( ) Evet ( ) Hayır C ) İleride olabilir. 

.8. Kurumunuzda gösterilen eğitim çabaları yetkili kişilerin 

ilgi ve desteğini görüyor mu? 

( ) Tam desteğini görür. 

( ) Oldukça desteğini görür. 

( ) Hiç desteğini görmez. 
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19~--EgT tim- --programlarını hangi amaçla uygulamaktasınız? (Önem 

sı, rasına göre) 
( Bir üst .göreve hazırlamak. 

) İşgörenlerin tutum ve davranışlarını değiştirmek. 
( ) Halihazır görevlerini daha iyi yerine getirmelerini 

s~ğlamak. 

İşgörenlerin öğrenme ve kendilerini geliştirme istek
lerini tatmin etmek. 

( Kuruma somut yararlar sağlamak (maliyetin düşmesi, 
kalitenin iyileşmesi gibi) 

( ) Başka: 

20. Kurumunuz açısından yılıti hangi ayları eğitim için en uygun

dur? 

21. Önümüzdeki yıl için planladığınız eğitim giderleri ne kadar
dır? Bir yıl öncesine göre yüzde kaç bir artış düşünüyorsunuz? 

• • • • • • • • • • • • TL + % •••••••••••••••••• 

22. Eğitim programlarını düzenlerken personelin eğitime olan ih
tiyacını ve öncelik verilecek eğitim türlerini gerçekçi ve 

isabetli bir şekilde tespit ediyor musunuz? 

( ) Evet, tamamen ( ) Kısmen ( ) Hayır 

23. Eğitim programları sonucunda amaçların gerçekleşme derecesini 
ve meydana gelen _ değişmeleri tespit etmek için değerlendirme 
işlemi yapılmakta mıdır? 

( ) Evet ( ) Hayır 

~4. Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmede aşağıdaki 

araç ve göstergelerden hangilerinden yararlanmaktasınız? 

( ) Sınavlar ya da testler 

( ) Eğitim istatistikleri 

Personel kayıtiarı 
( ~aşka: 
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ıs. Değer-lendirme i-şıeminae - aŞagiôa -siiyilan tekniklerden hangile

rini uygulamaktasınız? 

( ) Eğitim programının başında ve sonunda bilgi derecele~ 
rinin sınavlarla ölçülmesi. 

( ) Eğitime katılanların çıkardıkları işin (görev perfor
manslarının) başta ve sonda karşılaştırmalı olarak 
ortaya konması. 

( ) Programın, işyerindeki insan davranışları üzerinde ne 
gibi değişikliklere yol açtığının ortaya konması ama
cıyla özel gözlem ve izleme yöntemlerinin uygulanması. 

( ) Program uygulamalarının gözle görülebilen nitelikteki 
sonuçlarının ortaya konması (maliyetin düşmesi, 
kalite iyileşmesi, üretim artışı gibi) 

( ) Başka: 
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