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!nsan1n i11inde yaiiad1~1 g.a~dafi dlinyada,ozlemini duy~ 

du~ ya9ama seviyesine kavu9turacak olan en btiyiik etken 9ilp

hesi z egitimdi~.~nemli olan di~er bir nokta daha vard1r ki o 

da e~i timin, toplumun sosyo-_ekonomik yap1s1yla yak1ndan ilgi

li olmas1d1r.~zellikle son y1llarda sosyo- ekonominin top

lumlar1 etkilemeye ba9lamas1ndan sonra,egitimin 0nemi ve be-
-

raberinde getirdi~i sorunlar yava9 yava9 on plana gegmeye 

ba!ilam19t1r. 

Ancak rurada sozii edilen, fiUphesiz okul etitimi /Ve7J.a 

·geni~ anlamda bir yeti~kinler egitimi de~ildir. Zira gerek 

okul ~a~1ndakilerin, gerek okul d191 hir e~itime kat1lanla-

r1n genel formasyonlar1 igin harcanan Garalarda helli ~ir 

alanda verimi artt1rma amac1 bulunmamaktad1r. Geni9 anlam1 

ile her Ge9it e~itim faaliyetinin verim kapsam1 iGinde rir 

yeri oldu~unu snylemek mUmkiinse de verim artt1r1c1 "'"'ir ei"i

timden snz ederken ekonomik ~ir amac1n ~erGekle~mesi iGin 

gayretlerini birle~tirmi~ insanlar1n hedef tutulnueunu i~a-

ret etmek yerinde olur, 

F~itim, tek hir stireG olmamakla hirlikte, ki~inin 

ve toplumun sosyal ve ekonomik ~eli~me ve de~i~reelere uya-

bilmesini sa~layan iyi bir araGtir. ~zellikle GB~1m1zda 

teknolojik geli~melerin gerektirdigi hilgi ve receri sevi

yeleri ylikseldikce e~itimin ~eleneksel olan helirli sure-

lerle ve pro~rarnlarla s1n1rland1r1lmas1 zorla~maktad1r. 

~ilrekli olarak hireyin ru degi~ikliklere kendini uynurma-
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si ve degi~e~ veya eklenen e~itim ko9ullar1n1 yerine ~etir

mesi iGin ya~am1n1 e~itim stireci iGersinde geGirmesi ~erek

mektedir. Teknoloji iij hayat1n1, sosyal ve ekonomik ko~ulla~ 

ri degi~tirirken, kaG1n1lmaz hir ~ekilde ki9i ve i~i aras1n

daki ili~kiyi de etkilemektedir. Asl1nda teknolojinin ~unil

mLzde ~~ze Garpan en helirgin 6zelligi '' degi~iklik " keli

mesi ile tan1mlanahilir. Teknoloji sadece eskilerin yerini 

alan yeni ~ir sosyal ve ekonomik ili~kiler sorunu olmay1n, 

yayamak iyin de~i~ikli~i kahul eden ve gittikGe ~rtan hir 

h1zla kendisinin yerini alan ili~kiler sorunuour. 

Ca~1m1zda h1zla ~eli9en hilim ve teknoloji, hirey 

ve toplum ya~ant1s1n1 hUyUk HlGlide etkilemekte, sosyal ku

rumlarin yani ve fonksiyonlar1n1 aa degi~iklite zorlamakta

dir. Sosyal nir sistem olan etitirn, ki~ileri hir yandan 

toplumdaki g,enel ve n~el rolleri iGin haz1rlayarak, toplu

mun sUrrnesini satlamakta oi~er yandan yeni hilqiler ve hil

nerler yaratmak yoluyla da toplumun degi9en ko~ullara 

uymas1n1 kolayla~t1rmaktad1r. 
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1. Tanim 

!~e al1nan hir kimse, nitelikleri ne olursa olsun, 

yeni i9yerinde mutlaka hir eeitim sti.recinden ~ec;er. en az1n

dan kendisine i 9 in ve i9yerinin ozellikleri ile ondan neler 

beklenildi~i iletilmelidir. 'Ffil, hem personelin uyumunu ko

layla9t1r1r hem de i~in dUzenli ve etkili y~irli.mesinde yar

d1mc1 olur.F5yle bir e~itim slireci bazen kendili~inden ola

hilece~i gihi,kimi zaman da 0nceden dikkatle haz1rlanm19 

programlar gerektirebilir. Diber yandan,birka~ saaat ya da 

giinde tamamlanabilecegi gihi,birka~ ay hatta yil da stirebi

lir. 

!~e yeni ba~layanlarin oldu~u kadar i~te eski olan 

personelin de zaman zaman e~itilmesi gerekehilir. ~ilim ve 

teknolojideki geli~melerin endtistriye yans1mas1, i~in nite

li~i ve nicelitindeki de~i~meler ~u tilr etitimi zorunlu k1-

lar. !~~a~inda e&itim ad1 verilen bu silrec; ile personele i9-

leriyle ilgili yeni hil~i ve hecerilerin kazand1r1lmas1 a

mactlan1r. 

t9ha~1 e~itirn,sektnr ay1r1m1 ya-p1lmaks1z1n,gerek tti

zel ve gerekse ozel ~ah1slara ait olan i9yerlerinde,belirli 

bir maa9 ve Ucret karii1l1~1 gorevlendirilmbi ve ctal1~makta 

olan bireyler~ Hzellikle i~inin gerektirdi~i meslekf hilgi, 
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beceri ve tutumlar1 kazand1r1r. ~.~eslek1 ~ e~itimin temel 

gorti9U, c;oe;unlukla bireyi faydal1 bir i~e haz1~lamak snzil 

ile ifade edilehilir. ~u gnrti9, mesleki e~itimden yararlan

m1~ olan bireyin yararlanmam19 olana kiyasla daha iyi hir 

ekonomik gelecee,e ula:iia'hileceeinin dolayl1 hir ifadesidir. 

2. Genel Amagla~1 

Pir et,itim program1 ic;in amac;lar1n1n saptanmas1, 

daha sonra ya~1lacak c;ali~malara yon verece~inden, h.a~lan

g1c; ve c;1k191 helirleyece~inden onem ta~1maktad1r. Amaglar 

genel olarak e~itim program1n1n yap1s1n1, i>ilenecek konula

r1, i~leme yontemlerini, e~itim teknolojisini ve sonunda 

yap1lacak de~erlendirmeyi saptamaya yard1m eaer. ~mac;, ula

~1lmas1 istenilen hedef, gRye veya sonuc; olarak tan1mlanahi

lir. E~itim stirecinde amac;, bireyin davran1~1nda meydana 

~etirilmesi istenilen de~i~ikliktir. ~u nedenle amac; hir 

hak1ma elde edilehilecek, sablanahilecek, sonuG olarak ~~ru

lur. Amac;lar1n ozellikleri a~at1da yaz1l1 ~ekilde ~zetlene-

hilir(l). 

a) E~i timin amac1, kansarn1n tan1mlanmas1 '1eya nze-

tinden qok, kastedilen sonucu tan1t1r. 

h) E~itim pro~ramlar1n1n tli.mline ili~kin amaqlar . , 

c;e~itli ~zel ifadelerden olu~ur. 

(1) F. Ror.ert, 1•;11\.GER., ~t:;retim Amac;lar1n1n Haz1rlanmas1, Cev: 
Sevgi iinal ve Lamiha Tilrel, Ankara, Mesleki ve Teknik 
~tretim T{i tanlar1, No: 1, 1 ~~?, s .24 
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c) En yararl1 ~ekilde tan1mlanan amag,bun• se~en 

kimsenin osretim maksad1n1 iletir. 

d) Amag, o~encinin ne yapaca~1n1 tan1mlayan davra

n1~ terimleri ile ifade edilir. 

Planl1 yap1lacak her etkinlik i~in amaglar1n nnceden 

saptanmas1 gerekmektedir. Amag belirlenmeden,ula91lmas1 iste

nilen hedef ,elde edilmesi arzulanan sonug helli olmadan yap1-

lacak gal1~malar hakkinda karar verilmesi ve sonunda da hir 

de[erlendirme yap1lmas1 olanaks1zd1r.!9ha91 e~itiminin genel 

amaglari saptan1rken a~agidaki hususlar g0z 0nUnde hulundu

rulmal1d1r. 

a) t9ba91 e~itiminin amac;lar1,kurumun amaglar1 igin• 

de yer almal1 ve sistem amaglar1n1 btittinle~tirmelidir. 

b) Pelirlenmi~ olan e~itim amaglar1 kendi iginde ge

li~kili olmamal1,tutarl1l1k gostermelidir. 

c) !9hail e~itimin amaglar1,bireylerin ihtiyaGlar1n1 

da igine almal1 ve kar~1lamal1d1r, 

d) Amaglar- e~itimin sonug ve tirtinlinti ortaya koymall-

e) ~irey gereksinmeleri ve sistem hedefleri ile tu

tarl1 olmal1d1r. 

f) Amaglar geli~tirile~ile~ek ~zellikte olmal1d1r. 

g) Tan1mlad1klar1 davranliilar hak1m1ndan nlgi.ilehi

lecek nitelikte olmal1,elde edilen sonucu kar~1la~t1rmaya 

olanak vermelidir. 

h) !iha91 ef..,itim yolu ile saglanacak davran1~lari 

tan1mlamal1d1r. 

i) ~ireylerin yeteneklerine uygun ve il~ing 

olmal1d1r. 
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i) Var olan 0lanaklarla ula91lahilecek ozellikte ol-

mal1d1r. 

!~ha~1 e~itimin planlamas1na bailamadan ~nee genel 

ama~larin saptanmas1 gerekir. Genel ama~lar,i9ha91 e~itimin 

yan1lacag1 kurumun politikas1na ve ama~larina uy~un olarak 

bir sistem hiitiinlil,-iini.i koruyacak,kendi iGinde tutarl1 ve te

mel gereksinmeleri karli1layacak liekilde saptan1r.tfiha~1 e~~

timin ~enel ama~lar1 s1n1rl1 olmamakla birlikte a§af1daki 

maddeler halinde s1ralanm1~t1r. 

a) ttretilen mal veya hizmetin nitelik,nicelik ve ve

rimlili~inin art1r1lmas1 

b) Daha az kontrol ve denetim gereksinmesi 

c) !9 hata ve kazalar1n1n azalt1lmas1,i~ gtivenliti~. 

nin saglanmasi 

d) Personelin moralinin yUkseltilm~si,gildlillenmesi 

ve isteklendirilmesi 

e) Personel hareketlilibi,devams1zl1k,uyu~mazl1k ve 

disiplin olaylar1n1n azalt1lmas1 

f) Personelin guven duy~usunun geli~tiril~esi,hizrnet 

iGinde ylikselme olana~1n1n saglanmas1 

p;) Personele gerel<li 'hil~i,heceri ve tutumlar1n ka

zand1r1lmas1 

h) Gorevli personelin yeteneklerinin ~elirlenmesi ve 

istenilen yonde geli9tirilmesi 

1) Cok yonltiliik ile ki~iye,i:.ie ve y0nterolere kolay 

uyum 

i) Personelin kurum yararina hilimsel inceleme ve a

ra9t1rma yapma istek ve yeteneklerinin ~eli~tirilmesi 
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j) ~urumun her kademesinde g0rev alahilecek nitelik 

ve nicelikte eleman bulundurulmas1 

k) Yeniliklere ve geliirnelere uyum satlanmas1,i§ u-~ 

sullerinin ~eli~tirilMesi 

1) ~urumun iQinde hulundu~u Gevrede sa~~1n11r1n1n 

art1r1l'Tias1 

m) "Personelin f5zluk haklar1n1 edinmesinde ve gf5reve 

ili~kin dU~ilnce ve duygularin geli~mesinde,~nrev,yetki ve 

sorumluluklar1n bilinmesinin satlanmas1 

n) Kurumda kar~1la91lan anla~mazl1klar1n, glivensiz-

lik ve dengesizliklerin ~iderilmesini satlayacak ili~kileri 

kurma yeterliklerinin kazand1r1lm.as1 

3. 'E~itim Uygulamas1n1n Nedenleri 

~ir kurumda rnal ve hizmet ~eklinde hir ae~erin Ure-

timini etkileyen unsurlardan ha~l1calar1,insan,para,y~netim, 

araq- ~ereG ve pazarlamad1r. f~etim sCrecinde insan emek 

hoyutunu olu~turur. tnsan1n kuru~un amaGlar1n1 gerQekle~tir

mek iizere kendisine verilen gnrevi yerine getirehilmesi 

iQin aran1lan yeterlikte olmas1 ~erekir. ~ir kuru~da i~ha,1 

etitimi gerekli k1lan nedenler Qe~itli olmakla hirlikte 

"'a~l1calar1; 

a) Personelin hizmet oncesi egitiminin y~tersizli~i, 

b) Hizmette de~i~me ve ~eli~melere u~ma zorunlulugu, 

c) Fireysel geli~·me ve yi.ikselme gereksinmesi, 

d) ~az1 hilgi, heceri ve al1~kanl1klar1n ~nrev ha

~1nda kazand1r1lmas1n1n ~erekli olmas1d1~(2). 

(2) Cah it, TU'l'TP,~, "Pers one 1 Yf'net imi, T·"1DA 1E vay1 nlar1 , 
No: 14q , Ankara, in7~, s.1zo 
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Pir kurumda i~ba91 e~itimin gereklili~ini gnsteren 

durumlar s1n1rl1 olmamakla hirlikte a9a~1daki maddeler ha-

1 inde s1ralanm1~t1r, 

a) Kurumda tiretilen mal veya hizmetin saptanan ya 

da beklenen kalitenin, niteli~in alt1nda olmas1, 

b) f~etilen mal v~ya hizmetin ~erekli nicelirin, 

miktarin altina dliimesi, rantahilitenin azalmas1, 

c) f~etimin zaman1nda al1namamas1, ~ecikmesi, slire 

standartlar1na uy~un olmamas1 ve verimlili~in azalmas1 , 

d) f~etim iGin ~ere~inden fazla rnalzeme kullan1l-

mas1, mal zeme zayiat1n1n artmasi , ,--~"-

e) Kurumda hak1m ve onar1m giderlerinin amortisman 

s1n1rlar1n1 a~arak art1~ ~ostermesi , 

f) ·-~al veya hizrnetin uretiminde kusur, hata ve ii;t 

kazalar1n1n artmas1, i~ duzeninin hozulmas1 , 

g) ~ururna yeni al1nan nersonelin ortama ve i~e uyum 

saglamada ra~1 sorunlarla kar~1la~mas1 , 

h) !~ al1m1nda ve yap1m1nda heklenen al~1lama, he

nimseme ve istekle Qal1~malar1n azalmas1 , 

i) 't{urumda ileti._;im, liihirli;'i ve kooroinasyonda 

aksakl1klar1n meydana ~elmesi, ~retimi etkilemesi, 

i) Personel moralinin bozuldugunun gnrtilmesi ve 

gudulenmesi geret,inin duyulmas1, zorunlu hale ~elmesi, 

j) V.urumda ~ali~an personel aras1nda uyu~mazlik ve 

disiplin olaylar1n1n artmas1 , 

k) ~urumda nersonel hareketliliginin, yer oeti~tir

me ve ayr1lmalar1n art1~ ~~stermesi, 

1) ~urumun etkinlik alan1 ile ilgili oe~i9iklik ve 

yenilikleri yUrlitecek elemRn sa~lamada gli~llik Gekmesi , 
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m) Rakip olan diger kurumlarin rekabet prensiplerine 

kar91 personelin uyanik olmas1 gereklili~i, 

n) Kurum iqinde VP. d1~1nda 0rgutiln kazand1g1 say~1n

li~in azalmas1, 

o) Yeni donat1m veya tekniklerin kurulmas1, uy~ulan

mas1, yeni ve geli~mi~ ~ecerilere ~erek du~ulmas1. 

4. E£itimde Dikkat Fdilecek Noktalar 

Fir kurumda qal1~an personel iqin yap1lan e(itim, ku

ruma ve ~ireylere Ge9itli yararlar sa~lar. Asl1nda, amaC. ola

rak tanimlanan yararlar1n sa€lanaca~1na inan1lmazsa ku~kusuz 

e ii tim ki.ilfet ine ~at lanmak ~ere ks i zdir. ! :;>'l°'ao;-1 e ~. i tim, i.:.re-

t imde en 0nemli fakt0r olan insangi.ictinun etkinli~ini artirma 

amacina y0nelik olarak yap1l1r ,,e bu amaca hizmet eder. An

cak bir kurumda kar91lai1lan tilm sorunlarin i~ba~1 e~itim 

yolu ile ~oziimlene~ilecebini, ~ireyde meydana ~etirilen dav

ran1~ aeei~iklitinin her yerde devam ede~ilece~ini dti§ilnmek 

veya heklernek t-ir ,.._ak1!!1a ~ercek ile i.-?tde~maz • . Amac1n ha;val 

ilrJnli olmas1n1 ~nlemek, ~l~lile~ilirlik ve ~erqekle~e~ilirlik 

ilke sine u:vr-:un olmas in1 sa t:.lnmak U zere a~a~1a Rki hususlar1n 

g~2 0n~nde ~ulundurulmas1nda yarar vard1r (~). 

a) E~itim ihtiyac1 ve amac1 septanmadan yan1l1rsA 

yarar saflanamaz. Rtitim ihtiyac1 personelin yeterli~i ile 

beklenen yeterlik aras1ndaki fark1 ortadan kald1rmak uzere 

nlanlan1r. thtiyaG duyulmadan ve amac1 hel~rleameden yan1lan 

e~itimin deLerlendirilmesi olanak d1~1d1r. FXyle ~ir durumda 

( ~) T1--id. , S • 17-1 
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de~erlendirme yap1lamayaca~1na gXre, e~itimin yararl1l1k ve 
c• etkinlik derecesi saptanamaz ve hakk1nda hir yarp;1ya var1la-

maz. 

b) Bireylerin amaq ve ihtiya~lar1 g0z cnilnde bulun

durulmadan yap1lan egitimden olumlu sonu~ al1namaz.Yap1lan 

e~itimde temel ama~ kurumsal verimi art1rmaya y0nelik ola~i

lir. Ancak hirey isteklendirilmeden,ekon-0mik,sosyal ve duy

gusal ihtiyaGlar1 karij1lanmas1n1 saglayam1yan veya kolayla~

t1rm1yan bir eiitim program~n1n diger boyutlar1 ~ok iyi ol

sa da ba:iarl saglanamaz. Et:Jtim prop;ram1na kat1lacak olan 

bireyin "henim hu Gal1~ma sonunda kazanc1m ne olacakt1r? " 

sorusuna kendini az da olsa doyurabilecek ~ir yan1t vere~il-

mesi p;erekir. 

c) E~;i tim program1 ,-oersonelin temel ~ilp;i ve ·,.neceri 

seviyesine uygun d~~ilse ~a~ar1 sa~lanamaz.~~itim pro~ram1-

na kat1lacak yeti9kinlerin 012:renim dereceleri, i~teki 0z~e~

mi~leri ,ya~ gruplar1 ve egitim ihtiya~larl g0z onunde tu-

·tulmadan hazirlanan program1n uy~ulanmas1 olanaks1zd1r.As-

11nda o~renim kademeli olarak basitten zora,yal1ndan karma-

~i~a do~ru yap1lmal1d1r.~u kural dikkate alinmaoan yap1lan 

etitim yararli olmaz. 

d) ~ir kurumdaki or~anizasyon bozuklutundan ~otan 

sorunlar i~ba~1 e~itim yolu ile GHztimlenmez.~ir kurumaa ~r

glit yap1s1 hatal1 olu~turulmu~ ve ~u nedenle ileti~im,i~rir

li~i ve aksakliklar varsa,e~itim yolu ile kazand1r1lan bil~i 

ve necerinin uygulanmas1na olanak sat,lam1yorsa~~eklenen dere

cede yararlan1lmas1 au~tinulemez. 

e) Hatal1 personel uolitikas1,et,itimin yararl1l1k 

derecesini azalt1r. 
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Kurum iginde c;e9it~i kademelere personel atanirken,kurum i

c;inde yetilitirilme ha9ar1 ve yeterlik aurumlar1 e;~z r\ni.lnde 

bulundurulmuyorsa, nersonel in gi.idulenrnesi ve g:_:·ven duyp;usunun 

geli9tirilmesi guc;le~ir.Personel o~renim ~ormesinin ken~ine 

bir yarar satlayacag1na ku~ku ile bakar ve onemsemeyebilir. 

f) Gerelcli notansiyele sahip olmayan hireylere yap1-

lan e~itim ile baiar1 satlanamaz.Etitim,personelin gizli 

kalm19 yetenek:i.erini ve potansiyelini gelioitirir,ancak yeni 

bir potansiyel yaratamaz.~ir hak1ma personel politikas1n1n 

yapisal eksikligi _ile ili~kili olan bu durumlarda,yeti§ti

rilen personelden heklenen ha~ari ve iii verimi sat:,lanama z. 

g) Egitim,kurumda yaln1z bir kademeye yan1lm1~ ise 

reklenen yarar sablanamaz.~~itimden,Qe~itli kademelerde hu

lunan personelin yan3ca~1 i~ veya ~Xrevi ili ilgili hil~i ve 

beceri yan1s1ra ileti~im,i~hirli~i ve koordinasyon teknikle

rini de geliitirmesi beklenir. ~ir alan veya kaaemede Gal1-

:;ianlar1n yeti:wtiril11esi ileti-simin saglamas1na olanak vermez 

ve b11 nedenle de reklenen sonuq ~11namaz. 

h) ~~revin gerektirditi nitelikte,elemanler ~~revlen

dirilmemi~ ise ha~ar1l1 egitim yapilamaz.B~itim pro~ram1na 

kat1lan yeti~kin,zaman1n deeerlendirilmesini.sarfettiti Ga

han1n kar~1l1t1n1 almak lster.~fitici elemsn ~ere1.cli yeter

liklieri kazanmam1i ise yeti'S'kinin egitilme ihtiyaG- ' 1e arzu

sunu kar~1l1yam1yacak ve etitim istenilen ~Uzeyde olam1ya

cakt1r. 

i) "Pirey e t,i tim in gere kt ii ine inBn1"11;vor ve hen i "IlSe

miyorsa ha~ar1l1 ~ir e~itim yan1lamaz.~ireyin e~itime kar§1 

istek: du;vmas1 ve yarar1na inanmas1 icin somut 0rne1.clerle, 

ha~kalar1n1n ilerlemesine nas1l katk1na hulundugu~u,i~ ~u-
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venlig;i ve gelir saE;:laaig,ini gormesi gerekir. 

i) ~~itim programlar1 deiftrlendirilmemi~ ise yararl1-

l1k derecesinden hahsedilemez.~~itim programlar1n1n etkinlik 

derecesi ile kat1lanlar1n ba~ar1 dereceleri Ge~itli y~ntem~ 

lerle ~lGillii.r ve sonuGlar yorumlanarak hir hilkrne var1l1r.ne

~erlendirme yap1lmaks1z1n ha~ar1 ve amaGlar1 gerGekle9tirme 

derecesi hakk1nda ohjektif hir karar dAgil, sadece ~nrU~ ve 

kanaat belirtilehilir. 



F. E~tTtM !HT!YACTNtN SAPrANMA.SI 

1. !htiyaci Saptaman1n Gereklili~i 

E£itim ihtiyac1n1n saptanmas1, ~elecekte yan1lacak 

etitim faaliyetlerinin planlanahilmesi ic.in gerekli hil~i

lerin toplanmas1 iqin :van1lan hir ara~t1rmad1r. ~bitim ihti

yac1, hir hizmet ~eya i~te qal1~an kimseye, i~in veya hizme-

tin yerine ~etirilmesinde hil~i, heceri ve al1~kanl1k ~ak1m

lar1ndan duyulan eksiklik veya gerekliliktir. ~~itim ihtiya-

c1n1 saptama iilemi, pro~raml1 hir e~itim qal1~mas1n1n ilk 

kademesini olu~turmaktad1r. Pu nedenle nlanlaman1n zorunlu 

hir a~amas1d1r. Pu kademe ~erektigi 9ekilde Boi1lmadan di~.er

lerine ~eGilirse veya hatal1, eksik, geGi~ yap1l1rsa ha~ar1 

sa~:lanmas1 1'eklenemez. F:tjitim ihti:vac1n1n do~.ruluk ve gecer

lik derecesi, ht.tun et,itimsel etkinlikler zincirinin 1<uYveti 

ve kurumlarin amaGlar1n1 ~erqekle~tirici ha~ar1s1n1n ned~ni 

olmaktad1r. ~erqek ihtiyaqlar ve hunlar1n giderilmesine 

y~~elik Qali~malar, ha~ar1l1 sonuca var1lmas1n1n zorunlu 

aiamas1 olmaktad1r(4). 

2. Eg,itim !htiyac1n1n A.c;1k9a ~elli 'Jldu£'U T)urumlar 

t{urumda eti timin zorunlu ol~u['.unu g0steren 1'~1 irti

ler yan1s1ra, a~ar1daki durumlarda ~ereksinme olauru 9~1kca 

~~rilllir ve kar~1lanmas1 iGin ~ir program haz1rlanarak 

(4) Haydar 'rAY'~Az, FizI!let !Gi "li:'~_itim, Ankara, A.~_t.F.1:'. 
Yay1nlar1, ~o: ~-+, Sevin<; i\!:athaas1, 1Q81, s,.2:z; 
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uy~ularnaya ~eGilir. 

a) 'l{uruma Yeni Personel Al1nmas1 : r.e~itli seGme 

yXntemleri uy~ulanarak kuruma yeni uersonel al1rid1(1nda, ~zel-

likle teknik ~il~i ve ~eceri ~erektiren g~revleri ~erine ~e-

tirecek personel iGin ~~revin ~erektirdiLi yeterlikleri ka-

zand1rmak Uzere e~itim uygulamasi yan1l1r. 

b) nersonelin ftst Kadrolara Baz1rlanmas1 : "\urumun ~r-

P-;iit yap1s1nda veya kadrosundaki def,i~iklitin R.'Prel{sinim P:~S-

• . 
terdi~i, nersoneli satlemak Uzere e[itim ~ercekle;tirilir. 

Kurumda cal1~an nersonelin ~aiRr1l1 olmas1 ve kadro olanaklA-

I 

kurum ve nersonelin amaGlar1 aras1nda yer al1r. 

c) '{urumd~ Uretim Fakt()rlerinin T'le~L;·mesi : '-'al veya 

hizmet Uretiminde kullan1lan malzeme, makina ve diter arac-

larda deti~iklik yan1ld1~1nda, nersonelin yPni tPkniklPri uy-

~ulamak Uzere ~erekli yeterlikleri ka~anmas1 icin e~itim uy-

~ulamas1 ~erGekle~tirilir. 

nerlenlerle nersonelin i~ini deti~tirmesinin zorunlu olmas1 

halinde yeni i~e veya g~reve uyum sa~layahilmesi icin ~ir 

e:itim nrogram1u1n uy~ulanmas1na ~erek var~1r. 

3. !htivac1 ~elirlevecek Flemanlar 

Fir kurumda etitim ihtiyac1n1n, kurumun hizmet alan1 

ile ilgili a~artaaki elemanlar taraf1ndan orta~a konulahilece~ 

a) YXneticiler : Kurumun Ge~itli kaoemelerinde yet-

ki ve sorumluluk alan, y0netici nersoneldir. ~orun;lu olduf::.u 
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iini tede insanp;iicUniln ve eme~in ilretime katk1s1n1, eksfk ve 

aksayan y8nfinil ~nrehilecek elemand1r. 

h) Deneticiler : ~urumlarda nezaret~i, denetci, mti

fetti~ gibi tinvanlarla gnrevlendirilen, yap1lan qal1~malar1 

gozleyen, inceleyen, qal19rna plan1 veya olmas~ ~ereken ~ekli 

ile k1yaslayan, eksik ve hatalar1 ~0ren ve zaman1nGa 0.nlPyen 

elemanlard1r. E~,itim eksiklig;ini kola;rl1kla a<;ita kavu:;.turur 

ve onerehilir. 

c) Uzmanlar : ~uru~da Gal1~an personelin e~itim ih

tiyac1 yaln1z i..iretim sureGlerL·,a<;.1s1ndan de~il, diger hoyut

ler1n da gnz onilnde hulundurulmasl ile saptanmal1d1r. ~u 

yakla91mla sorunlara ~ak1ld1t1nda, sosyolo~lar, psikologlar, 

e~itim ve ara~tirma uzmanlar1, e~itim noksanl1~1ndRn ao~an 

sorunlar1 ~nrehilir ve ihtiyac1 saptayahilirler. 

d) uy12;ulay1c1lar : Kurumda GalJ _iian nersonel amaca 

ula~mak ilzere haz1rlanan nro~ram1 uygular. ~u elemanlar i~le

rini yaparlarken yeti~me no~sanl1g1ndan dolay1 kar~ala~t1klar1 

sorunlar i ortaya koyahi 1 irler. Ayr1ca i ;;;leri anal i z e-<l i l<l i gin

de kendilerini kolayl1kla de~erlendirebilir ve eksik ynnlerini 

saptayahilirler. 

e) ·1•ilketiciler : t<:urumun i..irettit;i mal ve;va bizmeti 

sarf eden tilketiciler, kari1l1t1nd0 para ~dedikleri tirGniln 

~ze.llikle ni tel igi hakk1nda gnru~lerini orta;va ko;varlar. ~"al 

veya hizmetin sunulmas1nda insan eme~;inin istenilen dilzeyde 

olmamasi, ~ir hak1ma e(itim eksikli~inin ~ir sonucuaur. ~u 

nedenle daha GOk hizmet Ureten kurum uersonelinin yeti~me 

noksanl1~1 ve et:itim ihti~ac1n1 tUketiciler kola;vl1kla ac1k-

laya1'ilirler. 
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ba~l1calar1; a) ~ayit ve raporlar1 inceleme, h) Srun tonlan

t1lar1 duzenleme, c) G~ruirne-~tilakat yanma, d) Anket uygulama 

e) G0 zlem yanma, f) •t•est uyg_;ularnad1r. 

a) ~ay1t ve Ranorlar1 tnceleme 

Kururalar1n Gal1~~alar1 ile il~ili verilen yaz1l1 kay

naklardan sa~lanahilir. ~ururnlar1n Gal1~malar1na yXn veren 

tilzilk ve y5netmelikler, plan ve nrogra~lar incelenditinde, 

yap1lmas1 ~ti~lin0len ve heklenen etkinlikler gXrLllehilir. ~Xy

lece kururnun amaqlar1 ve nolitikas1 bu kaynaklardan yararla

n1larak helirlenehilir. 

Kurumlar1n i~ alanlar1 de g i~ik olmakla rirlikte, rnal 

ve hizmet ~eklinde kiymet ureterek toplum ~ereksinmelerini 

kar91lar. K1;ymet Uretiminde, uriin iG in gerekli unsurJar1 sat

lama, ilretim iilemlerini yapma ve kontrol etme, ilr~ntin sLlrL

munil yanma ile il~ili kayitlar, verirnlilikte etkili olan fak

t~rleri ve etki le)'T)e d erece lerini saptamada 1\'.ul lan 1lar-i1 ir. ·ue 

rimlili[i etkil~yen uretirn fakt0rlerinden en i-\nemlisi ku~'Lcu

su z ernek, insani;i;Uc u unsurunur. -Pu nedenle, · iiret i m s i5rec leri 

incelenirken kar~1la~1lan sorunlardan han~ilerinin nersonelin 

yeterlik ve yeti~kinli~i ile il~ili oldutunun ~Plirlenmesi 

~erekir. 

·~etime ili~kin kay1t ve raporun, i~ oro~ramlari ve 

uy~ulama sonuqlari k1yaslanarilir. 'Pu ranorlarda i.iretim iGin 

gerekli unsurlar1n sa~_lanmas1, ~rPtim t~knikleri, araclar1, 

kontrol sonuc; 1 ar1 , kar;; i la.y i lan sorunlar, uri.miin r:al olu .;.;u 

fiat1n1 etkileyen olumlu ve olumsuz olgul~r, teknik ~ilvenlik 

ve ar12Rlar, ~eciken i~ler, hRtalar incelenerilir . 

. ~urumda qal1~an nersonele ili~kin kay1t ve rauorlarda 
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personel nitelikleri,hizmet iGinde devir ve ylikselme durumla~ 

ri, disiplin olaylar1 odilllendirme ve cezaland1rma neden ve 

~ekilleri, devams1zl1k ve ayr1lmalar, i~ gtivenlifi kurallar1-

na uyum derecesi ve sonuGlar1 g,~r0lehilir. 

~urumlard3 etitim ~ereksinmesini SBntamada ~aynAk 

olarak kullan1lan kay1t ve ranorlarin ha 9 11calar1 a~ar1~Aki 

~ek{lde s1ralanahilir. 

- tlgili kanun, tLlztik ve y~netmelikler 

- Teftiij ve dene±im ranorlar1 

- Yoneticilerin d0nem sonu ranorlar1 

- ~ak1m ve onar1m kay1tlar1 

- r~ kazalar1 ve sabllk raporlarl 

- Persoaele ili..,.kin ;vaz1~malar 

- tiiciller, oiikayetler ·ve dilekler 

- ilret im, t Uk et im ve si.irvm raporlar1 

- ;ra~t1rma ve inceleme raporlar1 

- Tonlant1 karar ve tutanaklar1 

- Disinlin ola~ ve kararlari 

- ~as1n ve kamu oyunu ~elirle:ven ~ay1nlar 

Yaz1l1 ka:vna'i;:lar ~enel1 ikle sorunlar' n neAenle'!"ini, 

c~zLlm yollar1n1 ve rneydan3 ~elen de~i9meleri kansa~az. ~~itim 

uzT.!1n1 ranor ve -<:a:v1tlar: incelerk:en '"'uldUfU sorun, ek!"'iklik 

ve noksanl1klardan ha~g,ilerinin nersonel etitimi ile il~ili 

oldut,unu santar. 

Kay1t ve ranorlar incelenerek, nersonelin e ~ itim ~e

reksinmesi aia£1da yaz1l1 ~G a~amada yan1lan cal1~malqrla 

saptan1r. 
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1- !ncelemenin ulanlanmasi : 

a. Yap1lacak incelemenin amac1 ayr1nt1l1 olarak saptan1r. 

b. ~urumun her unitesinde yap1lan i~ler helirlenir. 

c. Onitelerde g~revli personelin niteliklAri helirlenir. 

d. !ncelemede ~ullan1lacak hil~i i~leme formlar1 haz1r

lan1r. 

e. !nceleme nlan1 _haz1rlan1r .. Hanr-:i uni telere -ne zaman 

gidilece~i helirlenir. 

f. tnceleme izni istenir. 

~. !ncelerne yer, zaman ve 9ekli saotanir. 

2- Plan1n uy~ulanmas1 : 

a. 1~ite y~neticisine incelemenin amac1 ve yan,lBcak ca

l1~malar a~1klan1r 

h. nnite qal1~malar1 '1e oersonel ile ilgili kay1tlar s1ra 

ile incelenir 

c. ESitim ihtiyac1n1 ~~~teren kay1tlar teshit edilir. 

a. Kay1t ve ranorlarda ~erekli ~nrlilen k1s1mlar aynen veya 

ozetlPnerek yaz1l1r. 

e. Gerekti~inde durum hakk1nda geni~ hilgi il~ililerden 

~~ru~me yolu ile sa~lan1r. 

3- SonuG Glkart1lmas1 

a. ~ay1t ve rRoorlaraan al1nan veriler analiz erlilir. 

h. ~~itim ihtiyac1 ~~steren veriler ~runlRnd1r1l"r. 

c. ~;itim sorun VP i~ti~ac1 helirlenir. 

a. ~onuya ili~kin ~nrU~ler al1n1r. 

e. ~~itim ihtiyac1n1 helirleyen ranor ya21l1r. 
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h) Grup Toplant1lar1 Dilzenleme : 

~rup toplant1lar1, h.ireylerin tek h.a~larina G~ztimleye 

me~ikleri sorunlara Q~Ztim yolu aramak ilzere i~i veya daha faz-

la ilgilinin ~ir araya getirilerek ~al1~t1r1lmas1d1r. 'Fir 

kuru~da qal1~an ki~ilerde ~Rru~ ve davran1~ de~i~ikligi k1sa 

surede ve ~ahuk olmaz. Kurumlarda yap1lacak de~i~iklik veya 

yenilik iQin ilk ko~ul, ilgililerin istemesi ve inanmRs1d1r. 

Grun toplant1lar1n1n temel amac1, belirli konularda g.run uri.i-

nu elne etmek ve yararlanmakt1r. Grup Gal1~malar1nda kararla.r 

~irlikte al1naca~1ndan ve kar9r silreci nayla~1laca~1ndan or-

tak olarak verilen kararlar1n uygulamas1dR ~olayla~m1~ olur. 

'Fir kurumda mal ve hizmet liretiminile ~0revli ve so
~ 

rurnlu olanlarin hir arnya getirilerek,sorunlar1 analiz etme-

leri ile e~itim gereksinmesi ortaya konulah.ilir.~oplant1ya, 

kurumda yXnetim ve denetim kademelerindeki elemanla~la hir-

likte uzmanlar1n da kat1lmalar1 sa(lanmal1d1r.Grun qal1~mala

r1n1n ba~ar1s1n1 etkiliyen fakt~rler s1n1rl1 olmamakla h.irlik

te, en etkili olan1 yeteri kadar,haz1rl1k yau1lmay1~1d1r.(s). 

Grun toplant1s1na kat1lahilecek olanlar1 davet et~i~ olmak, 

sorunlar1 ~~zumlemek iqin heklenen hir ~ara detildir.Grup GB-
-

11~malar1 planlan1rken, gruha kat1lncak ki~ilerin ton1n~as1n-

dA yarar vard1r. 

( c;) 'T'urhR.n ")GU2"\A.~, <";rup Mlinal{a9as1 H"l T\i tah.1, ft:l.kU Yay1nlar1 
Ankara, 1~?0, s. 2R 
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1- Toplant1n1n planlanmasi : 

a. Tonlant1 amac1 helirlenir, gilndemi haz1rlan1r ve il~i

lilere duyurulur. 

h. Kurumun egitim Gal1~malar1 ile ilgili veriler sa~lana

rak kolayl1kla sunulacak hale getirilir. 

c. Tonlantiya kat1lacak il~ililerle 0nceoen informal ~~-

rt:..;rrie yan1l1r. 

a. Egitim ihtiyac1n1 saptamaya yariyacak sorunlar ve somut 

nrnekler relirlenir. 

e. Toplant1 yerinin, ortam1n1n iyi olmas1 iqin ~n haz1r-

11klar yap1l1r. 

2- Planin uy~ulanmas1 : 

a. Daha Bnceden yanilan e~itim etkinliklerinin sonuclar1 

BGlklanir. 

h. Kurumda kar91la~1lan sorunlar1n ~eya aurumun saptanma-

s1, :vap1l1r. 

c. Kar~1la~1lan sorunu olu~turan nedenler helirlenir. 

d 1"<"-'t' • '-'[..1. .1.TTJ yolu ile qozJmlenehilecek sorunlar anBliz edilir 

e. Etitim gereksinmesini helirleyen durumlar maddeler ha-

linr3e yaz1l1r. 

f. Etitim sonundaki heklentiler,araq ve XlqUtler saptanir. 

~. Yap11acak etitimin zaman1,yeri ve suresi ~ekli karara 

rat,lan1r. 

h. Tonlant1 tutanafl yaz1l1r ve kat1lan liyelere imza etti-

rilir. 

a. Tonl8nt1 tutana~1 incelenir. 

r. Ftitime ili~kin karar ve ~neriler helirlenir. 

c. Gerekli inceleme ve. r.:0ri.i-.meler yan1l1r. 
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d. Gereksinme ~nerileri liste haline getirilir -ve ;vorum-

e. REitim ~ereksinmesi ranor halinde yaz1l1r. 

c) GXrfi~me- ~Ulakat Yapma 

Bir kurumda e~itirn ihtiyaci, e~itimi -planlamada g~-

rev algnlarla il~ililerin kar~1l1kl1 konu~mas1 ile santana

rilir. Millikat, helirli hir amaca y5nelik olarak iki ki~inin 

yliz yilze gelerek yapt1klar1 ~Xril~me ve -konuimad1r. !ki ki~i~ -

nin aras1nda ili~kinin kurulmRs~nda ve relirli konularda ril-

gi satlamada yararlan1lan ~iri~imlerden hiri ve s1k ~ullan1la-

n1 mlilakat ad1n1 ~erdi~imiz hireysel ~nru~medir. ~u teknik 

uy~ulan1rken g~rli~en, sorular1 cevanla;van ki~inin ~e reksinim-

lerini kar91layahilrneli, g0ril~me sonunda cevanlar 0zetlenmeli 

heklenenlerle snylenenler arasinda ili§ki kurulmal1d1r(6). 

G0rtiime amac1na ula~mak [)zere ~e rekli hil~ileri ce-

vap olarak sa~layacak sorular1n tiuine ~~re Uc k:sma ayr1l1r. 

Kurumda yap1lm1~ veya YC?Pllacak e~itill']e ili_-skin ola-

rak ilgililerin ~Brli~lerinin al1nmas1 istenditinde, amRG he-

lirlenir ancak konuya iliykin soru listesi haz1rlanmaz. Go
rti~ulen ki~iye m~l;kat1n amac1 aq1klan1r ve soh~et ieklinde 

ser~est konu~mas1 sa~lantr, ~onu~m3 s1ras1n4a ~erektitinae 

sorular sorulur ve BG1klama yanmas1 istenir. Etitim gereksin

~esine ili~kin ~~ril~ler rir hata :vanmamak icin ~encisine 

tekrar ettirildikten sonra keynedilir. 

(6) Kamher Mt:Gf~ ve A:vsel "Rt<~!\N, 'Personel Y~~neti:ni:-ioe •1ru1a1rnt 
ve Teknikleri, b.nkBra, "Pa~""'akanl1k nevlet r-'ersonl'>l nairesi 
~o: 24, ig~7, s. 2~ 
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- ~~1K u~lu sorularla yapilan ~~rli~me : 

~~itim ihtiyac1n1 saotama amac1na ula~mak icin hek

lenen verileri elde etmeye yar1yaca~ sorular haz1rlan1r. G~

ril~menin amac1 a~1kland1ktan sonra, konunun normal i§leni~ 

s1ras1na konulan sorular s1ra ile sorulur ve al1nan cevanlRr 

yaz1l1r veya 0zel izin al1nara~ hanta kay1t edilir. ~u.arana 

verilen cevan, yan hil~ilerin elde edilmesini gerekli ~il1-

yorsa arada sorular yXneltilir. 

- Yar1 kapal1 UGlu sorularla yan1lan g0ru~me 

u~rliime amacina ula~mak uzere ~erekli hil~ileri sat

layacak sorular haz1rlan1r. ~u sorulara v~rilebilecek cevan

lar1n hir k1sm1 Hnceden kestirileriliyorsa, maddeler halinde 

saptanir. Her sorunun alt1ndn u~ veya d~rt muhtemel cevan ya

z1ld1ktan sonra, hir cevap iGin yeteri ~arlar ho9 yer h1rak1l1~ 

Gnrli~me s1ras1nda ~~neltilen soruya al1n~n cevau, ~aha 0nce 

helirlenen cevanl~rdan hiri isa iijaretlenir. ~l1nan cPvan he

lirlenenlerden _ ha~~q iRe ho~ hirak1lan kLsma ~az1l1r. ~u tiir 

sorularla ~an1lan ~XrLl~me daha k1sa ZRman~a tamRmlRn1r ve so

nucun de~erlendirilmesi ~aha kolay olur. 

1- GHrLlimenin nlanlanmas1 : 

a. Yau1lacak ~XrUimenin amac1 ~nceden sapt~n1r ve s1n1r

land1r1l1r. 

b. Kimlerle g~ru~me ~ap1lacaG1 relirle~ir ve isim listesi 

duzenlenir. 

c. ~mRca ve ~~ru~~le~ilecek hireylere uy~ur1 sorular ha-

z1rlan1r. 

d. Soru tiplert secilir, ~eli~tirilir ve ~aual1 uclu RO

rulRr icin ~estirile~ilen cev~nlar y~z1l1r. 
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e. Gorti.,..me icin for~ hRz1rla~1r, ~erekirse rir ~n 0eneme 

yan1l1r ve ~eli~tirilir. 

f. G~ril~~e ~eu1l~as1 icin ilgililerden izin sa~lan1r. 

~. G~r~~~e yan1lacak ~ah1slArla ~~rU~me zam8n1 ve yeri 

kararla~t1r1l1r. 

2- G~rU ... menin yan1lmas1 : 

r·i r hsv.'J 

r-. Rorular :r~r-;..; ... ·ne formunoa ;v:.:.iz1l1 olnutu -;·ekJi ile soru-

lur. 

c. Cevanlsr ~i~katle izlenir ve yaz1lmadAn ~nee ~e re~irse 

anla91ld1~1 -,..e;~ilde t"7krar edilir • . 

e. SorularR verilen cevanl3r d1~1nda ~~rU~U varsA sorular 

ve al1nAn cevRnlar ya21l1r. 

~- Sonuc c1kar1lmas1 

a. Ceva~lar amBGlBrla kar~1lRit1r~l1r. 

yan1l1r. 

a. ~er~kli istatisrik i-;le~le~ yan1l1r. 

e. Veriler ~oru~lan1r, e;itim ihtiyac1 ortaya c1ksrt1l1r 

ve rAnoru ~az:l1r. 

d) Ank~t Uy~ulama 

~~~et ~elirli ~ir a~RCR y~neli~ ~il~i tn~larnak ~~ere, il~ili 

ve ~elli ~i.,ilere y~neltilece~ soru listesini ~an~AyRn veri 



- 2S -

toulama arac1d1r. Aaketler, hir konuda ki~ilerin hildikleri

nin ne derecede dofru oldu~unu Bl~mekten QOk ~ir konu veya 

sorun hakk1n~a hildiklerini, kan1lar1n1, inanclar1n1, teuki-

lerini, ~ereksinmelerini, dileklerini ve yak1nmalar1n1 sauta-

mak tizere haz1rlan~r ve uygulan1r. ~ireylerin an~et sorular1-

na verdikleri cevaularla ~iiilikleri aras1nrlq ili~ki ~~rrnaya 

yHnelik, hireyi tan1~maya ~ar1jecak Rzelliklerle il~ili soru-

Anketler, k1sa zamanaa gPni~ ~ir insan gruhun~an ve 

da£1n1k yerlerde hulun~n kiiilerden ~lsa ~a~anaa hilgi tonla-

ma ola~at1 sa~lad1£1ndan yayg1n olarak kullan1lmaktad1r. ~n-

ketler di~er hil~i tonlama ara9lar1na k1yasla ~aha az masra~-

11d~r. Ayr1ca edinilen verilPrin analizi ~~ daha kola~ olur. 

Hnz1rlanmas1 ve uy~ulanmas1, ile ilgili ilkelere uyuldutunda 

etkili ~ir arac olarak kullan1lahilir(7). 

4n~etler, g~r0~leri al1nmak istenen kigilere elden 

verilir veya oosta ile ~~nderilir. ~er i~i hqlde ki~inin so-

rular: vaz1l1 olsra~ cevRnlanrl1rmas1 veye i~aretle~esi istenir. 

cor~lar amaclara uygun olarak veri s~~la~aca% ~e~ilde ~anal1 

- ~annl1 uclu sorular 

!n~et ile el4e edil~esi istenil~n ~il~iyi cPvan ola-

rak 8lacak scru Kola~ anlai1l1r ~ir ~ekilde ifsde e4ilir. So-

r~~un alt1~ae, l-~klenen cevaplardan ~ir ve~a daha fazlAs1n1 

(7". 
' / 

Nu~ettin F!D~~, Vtitim tntiyac1n1n ~eshitinda ~ullan1lacak 
:,n:.:etler, Ankara, "?,··iti:n thtiyRclar1c.1n 'Peshiti ~e"'!lineri, 
°R8T'C:'l3r, ~a.,.l-akanllk ne'.'let Personel 1"'airesi, ".f0:24 
l '-'t:,?, s. '+ '7 
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kapsayan ril~iler, yan taraflar1nda i9aret yeri b1rak1lacak 

9ekilde s1ralan1r. Saptanan cevaplar d191nda rir durumun ola-

hilecegi kan1 veya ku9kusu varsa, anketi dolduran ki~inin kul-

lanabilece~i hir ho~luk rirak1l1r. 

- A~lk uclu sorular 

Anket sorular1n1 cevaplayacak ki~inin kendi ifadesi-

ni kullanarak yazmas1n1 ~erektiren soru tiuioir. ~i~ilere is-

tedikleri ~iri cevan verme olanat1 sa~lad1~1ndan yararl1, an-

cak cevapland1r1lmas1 kRnal1 uclu olanlara kiyasla zor ve za-

man Al1c1d1r. ~olayl1kla de£erlendirilebilmesi icin cevanla-

r1n anla~1l1r, aq1k ve maddeler halinde yaz1Jm3s1 istenir. ~ 

tip sorular ~enellikle anket sorular1n1 cevaulayan ki~inin, 

hunlar1n d1~1nda konuya ili~kin gXril9lerini ortaya koyma ola-

naf1 sa~lamak Uzere anketin sonunda sorulur ve yeteri kaoar , 

~nket kullanilarak egitim ihtiyac1n1n saptanmas1, 

planlama, uygulama ve sonuG G1kartma i~lemleri ile yan1l1r. 

1- Planlamas1 

a. Yan1lacak qal1iman1n amac1 santan1r. ~nketin ni~in ha-

z1rlanaca~1 ve uygulanacat1 ortaya konur. 

h. 4nket sorular1n1 cevanlayacak ki~ilP~ relirlenir. ~e-

rekirse ~rnekleme yqu1l1r. 

c. !stenilen ~il~ileri elde etmeye yarayace~ sorular ta-

sarlan1r taslak form haz1rlan1r. 

d. ~n veya ~e~e~e uy~ulamas1 yau1larak ve il~ililerin ~~-

rU~leri al1~arak ~eli~tirilir. 

e. Geliitirilen sorular grunland1r1l1r ve s1raya konur ve 

anket formu ;ekillendirilir. 
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r. Anketin doldurulmas1na ili~kin a~1klama yan1l1r, anke

tin uy~ulama amaG ve higimi ile ilkeler ya21l1r. 

2- Uy~ulamas1 : 

a. Anket formlar1 ki~ilere verilir veya nosta ile ~~n

derilir. 

h. ~ormlar1n geri ~nnderilmesi ve toplanmas1 izlenir. 

~. Gerekirse yeniden hat1rlat~a-yap1l1r ve ~~nderilir. 

d. Toplan~n anketler kontrol edilir ve ge~erli ank~tler ~1-

raya konur. 

e. GeGersiz ~~rtilen formlar G1kart1l1r ve ayr1ca siraya 

konur. 

~- tionuG Glkarma : 

a. Gelen anketlerin cevaplari kontrol edilir. 

h. Kapal1 UGlu sorulara verilen cevanlar icin hil~i i9le~e 

yXnerg~~i haz1rlan1~. 

c. Aq1k uqlu sorulara verilen cevaplar tasnif edilir. 

d. Sorulara verilen cevanlar komptiterle veya el ile tahlo

lara i~lenir ve istatistik i~lemler yan1l1r. 

e. Veriler yorumlanarak etitim ihtiyac1 saptanir ve ranoru 

yaz1l1r. 

e) Gozlem Yapma 

~Bzlem yolu ile etitim ihtiyac1 helirlenirken uy~ula

nan i~lemler hir rakima i~ testlerine ~enzer. Ki~inin i~teki 

recerisi, psikomotor davran1~lar1 ile ortaya koy~u~u UrUn 

~~zlenerek ~lclilehilir. 

Gn~lem yanarak qal1~an personelin e~itim ihtiyac1n1 

ortaya koyacak olan uzman1n, g~zleyece~i ~ireyin i~ini ~ilme

si ve ~anahilir olmas1 ~erekir. Planl1 ~ozlem sonunda hireyin 
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go~lenen psikomotor davrana~lar1 ile heklenenler aras1ndaki 

farkin helirlenmesi iqin i~in ~nceden analiz edilmesi, i9lem

lerin basamaklar1n1n helirlenmesi zorunludur. G0zlem volu ile 

hireyin qal1~mas1 s1ras1nda davran19lar1 helirlenehildi~i ~ini 

haz1 hallerde :valn1 z ilriln incelenir. ftriiniin istenilen ni telik.;.. 

te, normlara uygun olmas1, di~er tiretim fakt~rleri yan1s1ra 

Ureticitiin yeteneklerine habl1d1r. Ayr1ca urunUn nicelik duru

mu personelin yeterli~i ile ilg;ilidir. Fu nedenle e~.itim ihti

yac 1n1 ortaya koymada anal i z yapl lacak- tirilnu olu~turan oge le

rin ayr1nt1l1 hir d~kiimUntin yan1lmas1 gerekir. Davran1~ ve U

r·Jnil deterlendirmek iizere iki ayr1 form haz1rlanahildif',i ~ihi, 

tek form tizerinde her iki ~ozlem sonuGlar1n1 i~lemek de olas1-

d1r. Bu yontemle oersonelin e~itim ihtiyac1n1 saptamaaa 

i9-performans testlerinde kullan1lan ~ozlem forrnlar1ndan yarar

lan1labilir. 

1- u0zlemin nlanlanmasl. : 

a. Cal1~mas1 ~ozlenecek hireylerin ve kurumda g~zlem yerle

rinin santanmasi. 

h. Gnzlenecek iBh1slar1n yant1klar1 i~lerin saptanmas1 ve 

~runland1r1lmas1. 

c. Saptanan i~lerin analiz edilmesi. 

d. Gozlern forrnunun haz1rlanmas1 ve geli~tirilmesi. 

e. Gnzlem iqin izin al1nmas1 ve uy~un ortam sa~lanmas1. 

2- Gozlemin yap1lmas1 : 

a. Bireyin i~leri yapt1b1 sirada davran1~lar1n1n i~lenmesi. 

b. !~in, h.ellrlenen i~lem s1ras1na ~nre yan1l1p yap1lmad1-

~1n1n izlenmesi. 

c. t~lemlerin kurallara uy~un yap1lma nurumunun hellrlen-
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mesi. 

d. !9lemleri yapma silresinin sa~tanmas1 ve kaydedilmesi. 

e. Ortaya konulan i~in, ~nceden helirlenen normlara uy~un

lutunun incelenmesi. 

f. Pireyin i~i yaparken tutuma ili~kin davran1~lar1n1n iz

lenmesi ve reklenen ile g~rtilen aras1ndaki fark1n kaydedilmesi . . 
3- Sonu~ q1kart1lmas1 : 

a. Gozlem hitiminde zaman ge~irilmeden formlarR kaynedilen 

verilerin incelenmesi. 

b. Gozlem sonu~lar1 ile heklentilerin kar~1la~t1r1lmas1 ve 

aradaki farklar1n hulunmasi. 

c. !9lem veya hasarnaklar1nda, silrede, kalitede ve tutumda 

~nrillen farklarin s1ra ile yaz1lmas1. 

d. Elde edilen sonuqlar1n yorumlanmas1, hireylere e~itim 

yolu ile kazand1r1lmas1 gereken psiko-motor, hilgi ve tutuma 

ili~kin unsurlarin helirlenmesi. 

e. G0zlemin aG1klAnmas1 ve rul~ular1n ranor haline ~eti-

rilmesi. 

f) Test Uy~ulama : 

~ir kururnaa ~~rev alan rireylerin e~iti~ ihtiya9la-

r~c1n saptanmas1, hir hak1~a, eritim noksan11r1n1n ki~inin ~e-

terliklerinde ~iderile~ilecek nitelikteki eksikli~ini ortaya 

~oymakt1r. ~~itim ihtiyac1n1 relirlemede yararlan1lan test, 

hireyin ~ir veya daha fazla 6zelli£ini 6lcMek uzere kullAn1-

lan vas1ta olarak ~ahul edilmektedir. Test kullan1larak yani-

lan 0l~me, ~ireyde aranilan 0zelliklerin ne oranda var oldu

~unu santa~ak ilzere ~anilan i~lemdir. n19me sonu9lar1 rrenel

likle sayisal olarak ortaya ~onur. n1qme sonunda elde edilen 
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say1sal veriler ~eklenen ile k1yaslanarak veya ne anlama geldi

gi yorumlanarak de~erlendirme yan1l1r. De~erlendirme, ~eklenen 
.• 

ile elde edileni kar91la~~1rarak, k1yasl1yarak ve yorumluyarak 

hir hukme varma, yargiya varma silrecidir. 

Pireyin yapt1~1 ~Xrevin gerektirdi~i nitelikler ile __ 

sahip oldu~u niteliklerin 'helirlenmesi nlGme ve ihtiyac1n or

taya konulmas1, de~erlendirme sonucu :yap1l1r. "F:gitim ihtiya

c1n1 ortaya koymak ve 'huna dayali e~itim nrop_;ramlar1n1 h0z1r

lamak tizere ayn1 anda 'hir veya daha fazla tip test kullan1la-

hilir. Test soru tinlerinin helirlenmesi ve haz1rlanahilmesi 

igin gXrev tan1mlar1n1n yan1lmas1 gerekir. 

E~itim ihtiyac1n1 saptamak ilzere haz1rlanan testler, 

on test veya tan1ma testi niteliGinde olur. ~u testler uygu-

lan1~ ~ekline ~~re s~zlti, yaz1l1 ve i9 testleri olmak iizere 

tic gruha ayr1l1r. 

- Sozlii testler 

Pireylerin 'helirli ~onularda hil~i ve g~rLl~lerini 

saptamak u~ere haz1rlan1r VP uygulanir. Sorular ki9ide ara-

nilan niteli~i ortaya koyacak ~ekilde tasarlan1r ve hireye 

y~neltilir. Verilen cevan istenilen il~ kari1la~t1r1larak 'hir 

yarP::1:va var1l1r. 

- Yaz1l1 testler : 

Klasik VP. orjektif yaz1l1 test olmak uzere iki ~ekil

de haz1rlan1r. ~lasik tip testlerde , sorular hireyin cevah1-

ni, kendi ifadesini kullanarak, tanzim ve tertip enerek el 

yaz1s1 ile ~azmas1n1 ~~rektirecek ~ekilde haz1rlan1r. ~ireyin 

~il~i ve ~0rli~unil yans1tan cevaplar heklenenlerle kar~1la9t1-

r1l1r. Ohjektif tip testlerde sorular, ~irPyin cew3nlar1n1 
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yazmaktan ~ok, i~aretleyerek verebilece~i rir ~ekilde tanzim 

edilir. Do~ru- yanl1~, GOktan seGmeli, e~le~tirme ve tamarnlama-

11 veya kar1~1k tip sorularla haz1rlanan ru testler_di~erleri

ne nazaran daha kausaml1 olur. 

- !9 testleri : 

~ testler daha ziyade 1--ireyin beceri ve tutumunu or

taya koymak ve ru alandaki eksikli~ini saptamak ilzere haz1r

lan1r ve uygulan1r. P.ireyden reklenen davran1:wlar ve 01Giitle

ri i:w analizi yolu ile helirlendikten sonra i~ testleri haz1r

lan1r. E~itim ihtiyac1 saptanacak birey i~ini yauarken izlenir 

ve reklenen davran1~ ile kendi davran1~lar1 aras1ndaki fark 

kaydedilir. 

1- Testlerin haz1rlanmas1 

a. AmaGlar ayr1nt1l1 olarak ve 01Giilehilir ~ekilde Rantanir. 

b. Soru tarlosu haz1rlan1r ve soru tinleri kararla9t1r1l1r. 

c. Sorular haz1rlan1r ve ~eli9tirilir. 

d. Sorular s1raya konulur ve test ~ekillendirilir. 

e. Cevap kat,1d1 ve test ynner~esi haz1rlan1r. 

f. noru ve cevap ka~1tlar1 GO~alt1l1r ve numaralan1r. 

2- Uygulanrnas1 : 

a. E[itime kat1lacak ve test edilecek ~ruular i--elirlenir. 

b. Test verile~ek ~ruplar psikolojik olarak haz1rlan1r. 

c. Cevap ve soru kab1tlar1 daE1t1l1r ve ~erekli izahat 

yap1l1r. 

a. Testin iyi rir ortarnda yap1lmas1 sa~lan1r. 

e. Cevap kag1tlar1 relirlenen esaslara ~~re tonlan1r. 
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3- Sonug g1kar1lmas1 

a. Cevap ka~1tlar1 s1raya konur ve incelenir. 

h. Sorulara verilen cevaplara gore herriri puanlan1r. 

c. Soru analizi yap1l1r ve ilst,orta ve alt olmak uzere en 

az ilg kisma ayr1l1r. 

d. Analiz sonu~lari incelenir. Her gruntaki hireylerin 

cevaplayamad1klar1 sorular saptanir. 

e. E~itim pro~ram1n1 kapsayacak olan konular, cevapland1r1-

lamayan sorulardan yararlanilarak saptanir. 



C. E~!T!M!N P~ANL..~~MASI 

1. Planlamaya !lijkin Varsay1mlar 

En iyi plan, heklenen sonuQlar1n tan1rnlanmas1 ile 

ha~lar, planlama iQin ihtiyaQlar1n santanmas1 gerekir. Pir 

kurumda pers6nelin e~i -tim ihti;vac1 ~ mevcut 9lan s-oriuclarla is

tenilen veya h~klenen sonuQlar aras1ndaki fark ortAya konula~~ 

rak helirlenir. !htiyaQ santand1ktan sonra egitim sonunda 

heklenen lirtin, nersonele kazand1r1lmas1 ~eklenen veterlikler 

tan1mlan1r ve d8ha sonra·uygun program hakk1nda ~arar verilir . 

Rt.itim nlanlamas1nda g~z 0nunde hulundurulacak iki 

varsay1m vardir. Punlardan hirincisi, e~itim nlanlamas1n1n 

teknik hir stirec; oldu~unun kahul edilmesidir. !kincisi, e~.i tim 

planc1s1n1n bu i_:;.i yaparken hir uzman olarak kendi yetki ve 

sorumluluklar1n1n helirlenmesinin zorunlulu~udur. 

Ebitim nlanc1s1, saptanan amaglara ula~arilme arac1 

olan teknik sec;enekleri ~eli~tiren ve onlar1 tanimlayan hir 

teknis;venoir. Pu uzman, n~ p.:enel anlamda e~.i tim ama~lar1n1 

saotamakla ~orevli ~ir nolitikac1 ve ne de hu amac;lar1n ger

~ekle9tirilmesi iGin uygulamada rulunan hir y0neticinir. Pu 

8Qldan hak1ld1~1nda, planc1n1n_g0revi, plan1n u~gulanmas1 

aninda veya uy~uland1ktan sonra dererlendirilmesinde 'hile 

politik amaQlarin yeniden saptanrnas1 ve y~netimsel i~lemle

rin yeniden 0r~~tlenmesinden ook, elde edilen sonuolar1 ince

leyerek, nlanin teknik ynnden geli~tirilmesini sa~larnaktir. 
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2. ESitim Planlamas1nda Hedefler 

Egitim etkenlikleri, kurumun amaG ve politikas1na g~re 

haz1rlan1r ve uygulan1r. Her alanda ol<lu~u gi~i etitiminde 

planl1 olarak yap1lahilmesi iGin hedeflerin onceden saptanmas1 

r;i;erekir. Et_·i timde insan~i.i.cti yakla91m1 • dig;erlerine k1yasla aa,.. 

ha etkilidir ve kurumda gArev alm1~ nersoneli istenilen nite-

likleri ta91yacak· iiekilde ;yeti9tirmek ilzere yap111r. Personel-. . - -

de rulunmas1 istenilen nitelikler, say1 hak1m1ndan GOk olahi

lece~i ~ihi, haz1lar1n1n da var olan ko~ullarda etitim yolu 

ile kazand1r1lmas1 olanaks1zd1r. Planl1 eEitim etkinlikleri 

icin olanaklar s1n1rl1 olahilecetine ~Xre, rireylere kazand1-

rilmas1 arzulanan nitelikler aras1nda en ~nemli olanlar1n se-

Gilmesi ~erekir. 'Pu seqeneklerin helirlenmesi, kazand1r1lacak 

niteliklerin ~nem derecesine ~0re s1raland1ktAn sonra yap1la-

r.ilir(8). 

E£itirn planc1s1n1n hu nitelikleri s1ralayahilmesi iqin 

hireylerin Gali~ma alan1n1 tan1mas1 ~erekir. !9 hayat1n1 tan1-

man1n iki Hnemli nedeni vard1r. Birincisi hireye etitim yolu 

ile i~ iqin var olan yeteneklerini ~eli~tirmek lizere ~uaule

mek, i~in fonksiyonu ile tum hayat1 aras1ndaki ili~kiyi anla-

mas1n1 sa~lamak, ikincisi, insan hayat1nda ~erGek i~in 0ne~i-

ni, ~erektirdi~i niteliklerini kavratmak, yol ~~sterme~, ~erek-

li davran1~lar1 kazanmas1n1 sablamakt1r(9). 

~ir kurumda e~itim planlamas1 yan1l1rken, olumsuz g~-

ru~lerinde ~0z0nUnde ~ulunaurulmas1 ~erekir. ~~itimin ~a~ar1-

(8) TAYM~2, op, cit., s. SA 

( 9) thid,, s. 5R 
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s1n1 en~elleyici g6rti~leri ifade eden s~zlerden ~ir kism1 a~a

gida s1ralanmi~t1r(lU). 

- "Punu daha 0nceieri denemi~tik 

- ~ize c;ok ~ahaliya mal olur. 

- Koklil hir de~i~iklik gerektirir. 

- Puna iimdilik vaktimiz yak. 

P9yumuzdan hilyUk ~ir i~tir. 

- 'Personelimiz icin nratik det:ildir. 

- E~itim hizi pek ilgilendirme~. 

- Flitc;emizde hu ee-,itim ic;in tahsisat yok. 

- Ost kademe r-unu as la kahul etme 2 .• 

- ~imdilik hunu h1rakal1m. 

- E~itimi ~elecek y1llar iqin dil~lineiim ; 

- "Punu incelemek ic;in l-ir komite kural1m. 

!l~ilileri l'-una inand1rmak <;Ok gi.iq. 

- Pizim kurumumuzdA 'hu ioii ;vUrlitemeyiz. 

3. E~itimde Mnceliklerin Pelirlenmesi 

K.urumlarda yan1lacak e~ittmin hedefleri, kurumun amac; 

ve politikasina uy~un ve tutarl1 olacak ~ekilde santan1r. e~i

tim etkinlikleri planlan1rken, niqin, kimler, nerede, nas1l, 

ve ne zaman e~itilecek ~ihi sorular1n cevapland1r1lmas1 ~ere

kir. 

Nic;in egitim sorusunun cevah1, etitimin hedefleri he

lirlenerek verilehilir. Hedefler, kurum amaq ve nolitikas1na 

uy~n 1:-iqimde ayr1ut1l1 olarak ,...elirleneril irse de afiat..idaki 

d0rt ~runta toulanahilir(ll). 

(10) Thid., s.58 

(11) Ibid., s.r:;q 
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a) Rizmet iginde hulunan hireylerin yapt1klar1 i§le

rin, hizmet oncesi o~renmeler~ yerine, hizmetin ozellit-ine ~~

re rir geli~tirme gereksinmesinin kar~1lanmas1. 

b) Artan bi hacim ve tiirlerinin ~erektirdilti ~ec;mi~e. 

k1yasla daha hil~ili, yeterlik derecesi yuksek n~rsonelin ye

tifitirilmesi. 

c) Teknolojik yenilikleri~ ~eli~tirdi~i yeni y~ntem

ler, araglar ve si.iregler ile ilgili hilQ;i ve hilnerler kazan

d1r1lmas1, ao~;al sonucu olarak gtiven duygular1n1n g;eli~tiril

mesi. 

a) Kurumda hireylerin morallerinin yukseltilmesi, hu

zur ve mutluluk verilmesi, dolay1siyle uretimde nitelik ve 

nicelik art1~1 sa~lanmas1. 

~imlere ve han~i tiir pro~ramlarla e~itim sorusunun ce

vah1 i~in, ~ncelik s1ras1n1 ~elirlemek tizere, ~irinci, ikinci, 

Uc;iincii g;ihi s1ralama yapmak oldukqa p,;iiQ, haz1 ko~ullarda ola

naks1zd1r. ~~itimin kimlere, ne ~aman ve han~i ko~ullaroa ve 

han~i s1ra ile uy~ulanmas1 ~erekti~ini helirleroek iqin, amaq

lar hirer olgUt olarak al1nahilir. Ancak e~itimde nnceliklerin 

""elirlenmesi, ilk e~ttirn etkinli[inin hang;i grup nersonel veya 

pro~ram olarak saptanmas1 geretini ortaya koymaya yarayacak 

tek rir formiil yol{tur. rlretim esas al1na1t;1nda, egitime tahan

dan ha~lama e~ilimi ve ""unun ~elirgin iki nedeni vard1r. ~r~ilt 

kademelerindeki tahana inildikGe, ~irincisi, personelin say1s1 

ikincisi nersonelin i~e ve liretime katk1s1 artar. 

~urumlarin hizmet alanlar1 ile il~ili olarak, ~zellik

le ekonomik, teknolo~i~ de~i~me ve ~eli~rnelerde, daha cok i~i 

;vapan nersonelin Ustiinneki ilk yC'netici, nezaretqi ve denetci 
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-personelin ~ncelikle i~ ~a~1nda yeti~tirilmesinde yarar ve 

c;ot;u kez zorunluk vard.1r. Yenilikler ve de~i~ikl ikler konu

sunna hil~i kazanan hu kademedeki personel, astlar1na i~le

rinde yard1mc1 olahilir ve iis 'ha~1nda egitim yolu ile :veti9-

melerini sa~laya'hilirler. 

E~itim nrogramlar1n1n uygulanmas1n1a, ~ncelik s1ras1-

n1 i--elirlerriede tek hir yol olmad1~: 1 hat1rda tutularak i9-e 

ha9lanmal1d1r. E~itim pro~ramlar1n1n hangi alan ve kaneme

deki nersonel iGin haz1rland1~1 0nemlidir. 'Program se~i~inde, 

uy~ulanacak pro~ramin niteli~i ile kat1lacak nersonel aG1la

r1ndan hak1ld1b1nda, han~isi daha ~ok gerekli ise ona ~ncelik 

verilir •. Ancak Ge~itli fakt~rler oncelik s1ras1n1n nelirlenme

sini etkiler. E~itimde nncelik s1ras1 a~at1daki yakla~1mlarla 

'helirlenir. 

- ~lt duzeyde ~0zilmleme 

Her ~r~~tte alt dli~eyde ~al1ijan nersonel daha _ cok ru

tin, ~eceri~e y~neli~ i~ler yanar ve tanan1 olu~turur. ~ ne

denle ilk defa 'hU dilzeyden ~Aylanarak, i~lerin ~gretiminnen 

de.ha yukar1 duzP:vlere, daha 'SiiGle:.ten uye:ulama<ian ~ok J.curam

la~an e~itime do~ru gidile~ilir. 

- f)rta kademede c~ziJ.mleme 

~rgiitte orta kademe nersonP.li, ~enellikle i~lerin ya

p1m1ndRn sorumlu olan ~ruptur. ~u kademedekiler ~lt taran gru

ra ~·ol g0steren, yeti 'i'tiren, L 61erini c'!enetleyen, lirilnU kont~ · 

rol eden, nersonel oldutuna ~~re, ozellikle endustride ilk 0n

ce ru ~ruptakiler yeti~tirilerek ha~ar1 sa~lan1r. 
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- rrst dilzeyde GOZUmleme 

Bir kurumun ·hayar1s1, orgilt amaGlar1, politika, plan 

ve stratejinin uygun ~ir ~ekilde haz1rlanmas1nda, gecerli ve 

uygulanahilir kararlar1n al1nmas1na, iyi hir yonetim ile dene

time ha~l1d1r. Pu fonksiyonlar1 yerine ~etiren ilst kademe ner

sonelidir. Kurumda hu fonksiyonlarda aksama i;z:~rilli.iyor, :venilik

lerin, geliijmelerin etkisinde kal1yorsa, e~itime fist dlizey~en 

na~lan1r ve alt dilzeye do~ru ~idilir. 

- ~tken .fakt0rlere ~~re GXzlimlerne 

Mncelik verilecek pro~ram1n seGimi, hir hak1ma i~inde 

hulunulan ve kar~1la~1lan ko~ullara da habl1d1r. Kururn Qal19-

malar1n1 en GOk aksatan i~hirli~i, ili9ki ve Uretim eksigi gH

rillen ti.nite personelinin yeti~tirilmesine Hnem ve ~ncelik 

verilebilir. 

~eitim iGin nncelikler helirlenirken, kurumun e~itim 

~ereksinmesi yan1s1ra olanaklar1 .da ~Xz onlinde rulundurulma

l1d 1r. Pu a~1dan hak1ld1~1nda a~a~1daki hususlarin dikkate 

al1nmas1 ~erekir. 

a) M~retici elernan kadrosu 

Yan1lacak e~itim nro~ram1n1 uy~ulamak iC:in, e~itmen

lerin saglanmasl ~erekir. ~~itmenler kurum icinden VP.ya C1~1n

dan, amaG ve ynnteme ~~re seGilir. 

r) E~itilecek nersonelin durumu 

Kurumda e€itim, ~enellikle nersonelin yeti~me eksik

li~ini gidermek veya yenilikler, ~eli~meler hakk1nda ~ilgi, 

neceri ve tutum kazand1rmak ilzere planlan1r. Ancak nersonel 

e~itirni, kurumun etkinlik ve ~al19malar1n1 tamamen aksatmaya

cak rir ~ekilde pro~ramlanmal1d1r. Kurum nersoneli s1ra ile 
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_al1narak e~itilmesi tasarland1~1naa, han~ilerinin Xncelikle ve 

ne 9ekilde ~runland1r1lacag1, lizerinde dikkatle durulmas1 

i;i;erekir. 

c) ~urumda e~itim olanaklari 

E~itim gereksinmesini kar:iilayacak e~itim nro~ram1n1n 

uygulanmas1 ~elirli silreye yere ve araGlara ihtiyaG ~~sterecek 

tir. Punlar1n yeteri ~ekilde sa€~anamamas1 halinde ~eklenen ya

rar elde edilemeyece~ine p;~re, oncelik ·verilirken, kurum ola

naklar1 ~~z Hnilnde tutulmal1d1r. 

4. ~gitimin Slire ve Zaman1 

E~itimin suresi uy~ulanacak ve kat1lacak nersonelin 

~urumuna ~~~l1d1r. P~ tilr e~itim ~elirli ~ir ~ereksinmeyi 

kar~1lamak i.izere planland1 ~indan, s1n 1.rl 1 'olan amaqlara en ki

sa zamanda ula~1lmas1 istenir. Ayr1ca e~itime kat1lacak ~irey

ler, yeti~kin oldu£undan kisa-zamanda e~itimi tamamlRmak iste

yeceklerdir. Personel e~itim programlar1 ~enel ~ir kural olma

makla hirlikte, hizmete yeni ~irenler i~in 1-R ay, qali~makta 

olanlar iGin 3-21 gtin arasinda planlan1r. 

Kurumda e~itim pro~ramlar1n1n uy~ulan~asi icin en uy

~un zaman1n se~ilmesi ~erekir. ~u zamanin santanmasinda kuru

mun Gal1,.ma -proP-;ram1, "Oersonelin yeti~tirilmesinin zorunlu ve 

ya el,reritili ol8ca~1 silreler gnz ~ni..inae "'ulundurulur. -Pu ne

aenle, et:itimin ne zaman yap1lmas1 P-:erekti~i konusunflA kesin 

~ir zaman kelirlemek olanaks1zd1r. Ancak e~itim iaman1 ~elir

lenirken, a~a~1daki nzellikleri ~rz ~nlinde kulunourmak ~erekir. 

a) Hizmete yeni personel al1nd1t1nda i~e uyumlar1n1n 

sa~lanmas1n1n ~erektit:i, 
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~) Teknolo~ik de~i~me ve geli~rnelerin sistemi zorla

d1t1, ~erekli teknik ~11~ilerin kazand1r1l~as1n1n zorunlu 

oldu~u, 

c) 'Kurun:.da liretilPn rnal veya hizrnetin nitelik ''e nice

litinde R~1r1 rir a?a:mA ~~ruldt~u, 

d) l{urui:un i~ hacminin azald1t:;1, Ureti'Tlin ham TYJC1dr:Je

sinin mevsimlere rafl: olan i~letmelerde, ~a~nan~a cal1imala

r1n1n ritirildi~i, 

e) Ust kade~eiere personel haz1rlA~Rk ilzere, kendi 

kademesindeki i~leri y~pacak nersonelin saGland1~1, 

f) nrg~tte uy~~ sorunu, amaca ula~may1 en~elleyecek du

ruma ~eldit;i, ners ".) nelin tutumunc'la de~_ii'ikli[in zorunlu oldutu, 

zamanlarda ya~1l~as1n~g ~~rar vard1r. 

5. E~itim Plitgesi 

Eiitim ~aaliyetlerinin yan1lahilmesi ~elirli mali kAy

naklar1n SBtJRri:T:BS:i.111. ~erektirmektecir. T{urumun et-itim ihti

YBG18rl santRnd:ktan son~a, giri~ilecek e~iti~ faAliyetlerinin 

kansam1n1 ~elirleyen ~ir e~itim ~utcesi yan1l1r. ~ ~ iti~ hLltce

s i kurumd a rel irl:. rir d~'.1.emde e titi11le ilP.'il i ;yan1 lac al>: har

camalar1 saptar:.::i.k ··e "'u •.arcamalRrla il'1"ili ::g:vnaklRri sa~la

mak amac1yla :v~~1::r. ~L:tim r~tGesi i~in ~e~ellikle rir ~1l

l1k ~ir d~ne~ esas c:ara~ Rl1:11r. ~U hir y1ll1k d~nem harcama

lar1n kontrol~n~ sa~l9~a~ amRciyla rirkaq a~l1k, a~l1k ve haf

tal1k harcarral9r ~ici~i~~e 1e ~~sterilehilir. Ftitim faaliyet

lerinin y~li~ ~el~rl: a~:arinaa veyR a~nemlerinde yan1lmas1 

halinr.e etiti~le :1r:li ~arca~alar1n ~elirli a:vlarna yorunla~

mas1 olaC3.nd1r. 



- 41 -

Kurumlar1n e~iti~ faaliyetleri ile il~ili harcamalar1 

ayr1nt1l1 hir hiqimde g~sterilehilir. Ayr1 hir e~itim denart

man1n1n var oldu~u kurumlarda e~itim faaliyetlerine ili~kin 

harcamalar bu departmanin ~titc;esi i~inde ~nsterilir. ~urumun 

rilyliklil~ti ve iykolu, e£itim faaliyetlerinin kapsam1n1n helir

lenmesinde etkin rol oynarlar. Et,itim faali:vetlerinin creli"

mi-s ve :vo~un olducu kurumlarda e bit irn denartrnHn1 kernH i~ in-

ae hnlUmlere ayr1lmaktad1r. F.~itim hutqesi :van1l1rken denart

rnan iqindeki h~ltimlerle il~ili harcamalar1n ayr1 a:vr1 helir

lenmesi yoluna aa ~idilmektedir, 
Faz1 kurumlar e~itim ""'utc;elerinde, e~itimnt>n :varar

lanan 'hel irl i i 'i R:runlar1 ic; in :vap1 lan harcamalar1 a;yr1 Ryr1_ 

~~stermektedirler, ~rne~in; s1ra iycileri iGin yan1lan etitim 

harcamalar1, c;e~itli meslek ~runlar1n1n i~cilerine yAn1lan 

eti tim harcamalar1, te~nisyenler, sat l '; eleTTlanlarl, ne V=tret-

r iler vr. i~ ~runlar1 iGin yap1lan egitim harcamalar1 A~r1 hn

ltimler halinde ~~sterilTTiektedir. ~(itim harcamalRr1n1n ~ansam1 

santan1rken etitim nro~ramlar1na ~at1lacak ~i~ilerin say1lar1 

ve ~~rillecek etitimin stiresi de hesaha ~at1l1r. ~rnerin; ~~i

tim stiresi BG1s1ndan rir ki~inin ~at1laca~1 4 ayl1k rir etitim 

nro:;;ram1 ile 4 l{i;;.inin kat1laca:~1 1 a:vl1J.c e~itiTYJ Droc:rrBm1 avn1 

de terned ir. 

E~itim harcamalar1 kurum yXnetimi iQin etkin rir 

kontrol arac1d1r. E~itimin satlad1g1 yararlar1 egitirn harcama

lari ile ;vanilan karv1la"t1rmalar yoluyla santa:na'.{ mi;.ml{i.m ola

~ilir. R~itim yarar illikisi hir kurumun esitim r~ali~PtlPrini 

han~i dilzeyde tutmas1n1 saptamRkta Bdemli rir rol oynAr. ~urum

larin et,itim hiltGeleri yap1l1rken ~enellikle a>sat:1naki silreq 
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i zlenir(l2). 

a) ~urumun e~itim faaliyetleri donemini kansayan ~e

nel hir etitim ~titGesi tahmini yap1l1r. 

b) Yapilacak et:itim fa9liyetlerinin herr.ir 1-ioliimil icin 

tahminler hir araya ~etirilir, incelenir ve de~erlenairilir. 

c) Tilm ebitim faaliyetlerini .kapsa.;van r-ir et:itim i--ut

Gesi -tasia~1 ha21rlan1r ve onay icin yetkili y~netim kRdemesi

ne sunulur. 

d) E_~_itim 'hlitcesi kurumun hiit~e i-.leri ynneticisince 

~~zden ~eqirilir, kurum r.utGesi iGinde etitim hiltcesine son 

~ekli verilir. 

e) ~~itim denartman1 y;)neticiRine, ona;-·lanm1~ etitim 

r.Lltcesi hakk1nda ayr1nt1l1 hil~i verilir. 

f) E~itim ~UtGesi yilrilrlti~e konduktan sonra ortaya 

91kan yeni durumlar1n ve degi~ikliklerin gozonune al1nar.ilme-

si iqin e~itim harcamalar1 helirli durumlarda gnzden geqirilir 

ve mumklin olan duzeltici tedhirler nl1n1r. 

li ilkelere uymak frere1:eir. "'.'\urumlar1n tasarpuf y1?.nma etilimin-

de olduklarl d~nemlerde en kolay VRZ~e~iler.ilen harca~alar eti-

tim harcawalar1 olahil~ektenir. F~itim-yarar ili~~isi uyar1nca 

saptanan e~itim pro~ramlar1nda vazgeqilmesi kuruma cok s1n1rl! 

~lQilde tasarruf sa~laya~ilir. ~urumun etitim ¥aali~etlerini 
I 

lns1 tlamakla sat:,lA;vaca~1 tasarrufa oranla kayi:-olan :vararin 0.a-

ha fazla de~erde olahilece~i unutulma~s11a1r. ~~itiro hUtcesi 

(12) Ferhat }RN~'rl\t,~'R, "Personel V0netimi ve ~e-.eri .,.li:;ikiler, 
istanr.ul, ftGler Mat1'aas1, }q?c;, s. l"l 
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ile ilgili ilkeler ~u iekilde 0zetlene1'ilir(l~). 

- ~~itim hUtqesi gerqekqi ve nro~rarnlanan e~itim faa

liyetlerini ~erQekle~tirecek kansamda olmal1d1r. 

- E~itim hiltqesi ilzerinde degi~iklikler yap1lrnas1 s~z

kon'usu oldutunaa' r.u ne t!i 'ii kl ikler tum i lP:il i le re ;veterince 

~nceden duyurulmal1d1r. 

- F.gi t im r. i.itc; esi tahmi nleri ile f ii 1 i harcaT'lalar ara

s.1.nda uyarl1l1k sat_lamak iizere etkin rir 1{ontrol dUzPni kur

mal1<l1r. 

- Zorunlu det;i~iklikleri ve ~Liclilkleri santama"k arnac1y

la e~itim rUtcesi ve yanilan harcarnaler hPlirli a~nernler~e 

~~zden ~e~irilmeli~ir. 

- Etitimle ilgili on~~rulemeyen haz1 harcamalari kar

~1laya1'ilmek amac1;vla etitim hlitcesi iGinde helirli hir ka;v

nak ayr1lmal1d1r. 

( 13) Tri a . , s • l '12 



D. E~lT!M PROG~AM1NT1~ HAL:,TRLAN~'MSI 

Kurumlarda GBll~an nersonelin etitirn ~ereksinmesi 

saptandiktan sonra nro~ram ha~1rlan1r. ~titim pro~ram1, e~i

timin ~erqekle~mesine ~~nelik ttim etkinlikleri kansama al1r. 

~~itim nrogra~1n1n ha21rlanmas1 ve geli~tirilmesi, amaclar1n 

kansamin, araclar1n ve de~~rlendirme tekniklerinin ~eli~ti-
:! 

rilme~ine y~neltilmi~ koordine cal19malar1n tiimiidDr. ~~itim 

pro~ram1, ~nceden saptanan amaGlara ule~~ak Uzere, ~ireylere 

~azand1r1lmas1 ~n~~r~len ~il~i, ~eceri ve tutumlar1 kansam1-

na al1r. 

Toplumdaki sosyal ve ekonomik 7!;eli;,.meler, etitim 

nrogramlar1n1n dinarnik olmas1n1 gerektirmektedir. ~ir kurum-

da ~an1lacak etitim iGi~ha21rlanaca~ nro~ram1n, ~urumun ve 

kat1lan nersonelin sorunlar1n1 G"zU.mle;yer-ilecek ve R'.erekRin-

~eleri kPr~1laya~ilecek nitP.likte olmas1 ~eklenir. 

F.titim nro~ramlar1 ha21rlan1rken g~z~nun~e ~ulunnu-

rul~as1 ~ereken en ~nemli fakt~rler, toplumsal,ekonomik ve 

te~nolo~ik geli~meler ile veniliklerdir. ~eknolojik ~e~i~me

nin Rahip oldu~u Hzellikler, e~iti'l'1in i-.ir sonu olmR<'l1~1 CY'.n

rti~t i nli ortaya koyrr.aktR ·ve '~ estel{lemekted ir. r;'eknoJ oji k yeni

likler, i~lerin aerektir~i~i ~ilgi ve ~ecerilerin seviyesini 

yUkselttikce, e~itim ~eleneksel olan s1n1flar sisterni iGinae 

s1n1rland1r1lamaz. 
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1. W~itim ?ro~ram1 Haz1rlama Aja~alar1 

~~itim, personele i..;inde aaha ha9ar1l1 olmasl!n sag-

laroak uzere yap1ldi~1ndan, nro~ram ~ansam1 gereksin~eye ~ore 
-.. 

se~ilir. Program haz1rlama ~enellikle rir ekin cal1~mas1n1 ~e~ 

rektirir. ~ir kurumda egitim nrogram1 e~itim ~ereksinmesine 

~nre, amaQ santayan, e~itim il~elerini ~ilen, uretimde soru~

luluk alan ners.onelin olu-.~urdufu komis;voul~r taraf'1n1~Rn hazir-

lanm9l1d1r. E~itim sosyal, politik ve ekonomik sistemlerle 'l-a-

~1nti11d1r. Et:i t im pro~ram1n1 n ha z1rlanmas1 '\'e~ a .,.:=tr o lan 'l-i r 
. 

pro~ramin iceri~inde ynn1lacak deti~iklik, fi~er sistPmleri ne 

i:>tkile;vecektir. ~ neaenle sistem ,._i;tunl i.i ( .: icinne ele al1.m11a-

s1 zorunlulu~u W'ird1r. 

~~itim nro~ramlar1n1n ha21rlanmas1 ~e uy~ulanmas1na 

ili~kin ce~itli ;va~la~1mlar va~n1r. Per yakla~1m ~endine Rz~u 

modeller haz1rlam1~ ve ~eli~tirmi~tir. 

"Pu egitim nrogram1n1n, ~ir'l-iri ile yak1ndan ve kqr~i-

olarak g~r~len ,._~ ~oyutlar; a) Amaclar, ~) ~ausaM, c) Y~ntem-

ler ve d) ne~erlenairmedir .( 14). 

(14) 

~ ..__[ _Ka_ps_am_J- l 
A'!la~lar I ,. 1 .. I Y0nte,.ler 

L !ne~erlendirme J__J 
,icholls, ~ndrey and 1ichools Pow3rd, ~., ne~olonin~ a 
Curriculum. '1eorfr,e t\llen and TTnvin Ttd. T.o:i.~on, l "''72 
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1. A9ama 2. A~am9 

!9in gerektirdi~i Personelde var 

niteli~ler olan nitelikler 

' ' ~ 
.. 

3. A~ama 

Etitim gereksinmeleri 

~ 
4. Aiiama 

Egitim i<tin gerekli vasitalar 

i I 

-
s. A~l3..ma 

F~itim pro~ra'Til.nl. plan lama ve hazirlama 

! 
6. .ll.1iama 

Fbitim ve ara deberlendirme ;yRpma 

i 
7. A~ama 

"Et,i t imin sonw . .:u v~ uriini.i degerlendir'.'!le 
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~titim nrogram1n1n haz1rlanmas1naa yanilacak qal1~

malar1n, relirli amac;lara y~nelik ve nlanl1 olmas1 gerekir. 

~zellikle rir meslek 1-ran~1nda ~nrevli nersonelin e~itimi icin 

haz1rlanacak pro~ram yedi a~aMada y9p1lacak qali~malarla ta~am-

lan1r (lS). 

'Pirinci a;;'amada, nersonelin yanacat..1 L,,in 12,:erektirdi-

~.i 1-il~i, receri ve tutum sistemli rir-a!l8liz ;van1larak_h_elir-

lenir. 'Pu a'iamada eld~ edilecek. veriler daha sonr~ yatnlacak 

qal1~malarda kullan1l1r. !kinci a~arnada, nersonelde var olan 

nitelikler ~ine ~il~i, 1-eceri ve tutumle il~ili davrRn1~lar 

GP~i tli ~ekillerC!e u:1<;; ulerek saptan1r. Uc; i:lncii a~amada, i i:S'in 

~erektirdi~i nitelik ile n~rsoncl(!e var olan niteliklPr ara-

s1ndaki fark ~ulunarak, e~itim ihtiyac1 santan:r. n~raUncil 

a~amaaa, ~ereksin~eyi ~ar~ilamak tizere yan1laca~ ef:itim icin 

gerPkli olacak e~iticiler, yer, araGlar ve nara ~iktar1 1-elir

lenir. 'Pe'iiinci a'i.amaiia e[,itirn nroP:ramlar1, ~ers planlar1 i 1e 

etitim esnas1n~a uygulanacak testler haz1rlan1r. ftlt1nc1 aia-

ma, ejit~~ pro~ram1 uy~ulan~r, nersonelin ~etiwmP durumunu he-

lirlemek, nrogrami ~eli~tirmek u~ere ara ne~erlennirmeler ya-

p1l1r. Son aiamada, e~itim sonunda amaca ula~~a nersonele ~e-

rekli niteliklPri ~Azand1rma ~erecesini santamak tiz~re ~lGme 

nan etitim nlan ve nro~ram1 ~eli~tirilir. 

(15) ~ass, ~ernard ~and ~ames A. Vau~han, ~rainin~ in 
Tndustry the T11anaµ;ement of learnin~ Wadsworth Puh. 
Co, ~elmont Cali~ornia, 11~~ 
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2. Yetijtirilecek Personelin Ozellikleri 

E~itim programlar1na kat1lacak olan hireyler yeti~kin 

olduklar1na g~re, sahip olduklar1 a9ag1naki nzelliklerin ~~z 

onLlnde hulundurularak, i:vi ,...ir e ,~itim ortam1 sa~~lanmal1chr(l6) 

a) Yeti~kinlerin ~~renmesi daba ~eG olmas1na ~ar~1n, 

kavr_arna, k1yaslama ve yorumlama sonucu edinildig,inden siirek

lilik ve ~uvenirlik kazan1r, 

h) Yeti:ikinlerin e~itimi, rireyin ilR":isine, nnc~ki :VR

iant1s1na dayal1, r:;iiven verici, doy1:1rucu, ce,.itli ve nee':i;;.ik 

ya~ant1lar1 kapsayacak ~ekilde seQilirse - 1'a~ar1 satlan1r. 

c) Hemen u;vf<'.ulane1'il~cek k:onu·lar1n i~lenmesini, "a ... ar1-

11 olduklar1n1 hissetmeyi, rahat ~ir etit±m ortam1na sahin ol-

~ay1, arkaaa~~a ili~ki ~urulmas1n1, e(itim etkinliklerine ka-

t1lmay1 isterler. 

d) E(titime kat1lan yetilil{in g~un, ya~, nz ::recmi~,zi

hinsel ve "edensel :veterlikleri hak1m1ndan hetero~endir. "Pu 

ne1enle o~renme silre ve vekilleri farkl1 olacakt1r. 

3. Epi t im Pr09.;ram1n1 -P:tki leyen -Jf'aktorler 

Fir kurumda efitim nro~ram1 haz1rlan1rken a~ab1~aki 

.. 

etken fa\ct~rlerin dikkate al1nmas1 ~erekir, 'Pu fakt~rlerin et-

kinlik derece ve ~e~li negi~ik olarilir. 

- Kurum amac ve nolitikas1, 

- ~urumla il~ili yasalar. 

- Endilstrinin tU.rli, nuruk ve nirik olu~u. 

(l6) Cevat A~~~~' Yeti~~inler Btitimi, ~.~.E. ~urumu ~iz~et 
Yay1nlar1, oay1: g, Ankara, io~h, s.11 
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Yat1r1m ve tilketim haecamalari. 

- Personel lcaynaklar1 ve sa t;lanmas1. 

- Hrtiniln toplumda t Ll1<et i 'll aurumu. 

~yn1 alanda teknolo~ik yenilikler. 

Bir kurumda yan1lacak egitim nrop:rann GOk Geiiitli ola

~ilir. FizTete ~eni al1nacak olRnlara yan1lan oryantasyon eti

tirninaen, list dfi~e~de ~Ulunan ~~nPticilere ka~ar her alan _ve 

kaneme~eki nersonelin yeti~tirilmesi icin Ge~itli e~iti~ ~ro~

rRmlar1 haz1rlan1r. 

~uru~q yeni ~iren nersonel icin yan1lacak e~itim nrog

ram1n1n konul3r1 ~enel olara~ aiat1~aki ~ekilde slrRlana~ilir. 

~urumun a~ac~, nolitikas1~ 

~urum i~ alani, 0r~ut yap1s1. 

- Hizmete giroiei linitenin fonksiyonu. 

- G~rev, yetki ve sorumluluklar1. 

- Tii[er Unitelerle ili~kisi. 

- ~al1~ma saatleri ve ko~ullar1. 

- ~ullan1lan ara~ ve ~erPcler. 

- Maa~, ilcret ve art1~ ~ekilleri. 

- ~urumca sa~lanan sosyal ~ard1mlar. 

- !l~ili yasalar ye hil~Umleri. 

- U;vulrnas1 ~~ereken ilkeler, kurallar. 

- Yilkselne ve geli~tirme olanRklar1. 

- l{urumda ileti-sim kanal ve .,ekilleri. 

- ili~kiler, uyu~mazl1klar, disinlin. 

- Tij gilvenliti kurallar1 ve uy~ulan1i1. 

- "Peklenen i-sin ~ere~tirdi~i nitelilc. 

~eslek kurulu~lar1, Uye olrna koiullar1. 

- Savurga!1l1k, etki.1.:-ri ,1e onlenmesi. 
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4. E~itim Pro~ram1n1 Haz1rlama !lkeleri 

Hiz-met i<;inde rulunan nersoneli i;z:elece~e yi-1nelik ola

rak ;veti:;.tirmeoe uygulanac.ak nro~ram, kat1lanlar1n !Terc;ek ~e

reksinmelerine d~ntik rireysel ve mesleksel veten~kler geli:;.

tirmPyi hedef almal1d1r. E~itim nro~ram1, h~21rlAn1r ve ~eli~-· 

tiril irken a:a;ag1n a mad de ler hal inde ya z1 lan i l'kr:? ler g;" z :.:ni3nac 

,..,ulunnurulur. 

- Pro~ram yap1m1n~a e~itsel amaGlar eses Bl1n1r. Amaq

lar ~ereksinmelere hedefler olarak yans1t1l1r. 

- Pro~ram iGeri~i rireylerin ~grenme dUzey ve :v~tenek

lerine uy~un olarak al1n1r. 

- "Pro~ram ;vap1s1nda c;e~itli erritsel etkinlikler ~riz. 

nnunde ~ulunaurulur. 

- Pro~ram, u;v("l'ulama yer, zaman ve orta.ma grire aegi.:iti

rilerilecek ~ekil~e dirik olarak haz1rlan1r. 

- Program, rireyin kar~1la~t1~1 sorunlar1 c~~liwlem~ 

ve tarafs1z oli'ifiinerek k-A.rar :verme ;veteneg:i. q-eli:i·tirecPk nite

likte ;vau1l1r. 

- Programda O~~L,.iklik ',Y8Ulllrken, biT'€:'\T ve ie-inde :VA

~8~1[1 CPVrP ~ikkate al1n1r. 

- Pro>';rem, ~ereksinimleri kHr.,1lamak Uzere ;vau1l1r ve 

~eli~tirmek iGin uzerinde siirekli ol9rak qal1~1l1r. 

- ProP;ram ,..,ire;vin ya'i'ad1~1 ortaT"la u;vumunu satlay1c1 

davran1~lar geliytirici etkinliklere yer ve olBnR~ ver~elidir. 

- Program haz1rlBn1rken uy~ulay1c1lar ile yeti~tirile

cek personelin ~~ru~lerinn~n yararlan1l~r. 

- Prop_;ram in i-;vi ha zi rlanrriasi, u:n!ul aman1 n ra,.ar1 s1 ni 

etkiler. 
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5. Analiz !le Program Haz1rlama 

1~h~i1 e~itim, Ge~itli alan ve kartemelerde Qal1~an 

nersonelin yeti~me gereksinimini kar 9 1lamak tizere ~Pnellikle 

kisa silreli olarak olanlan1r. Haz1rlanacak et.Jtim 1Jro~r~T'1l~r1 

iqin ~a~lang1q noktas1, ~esin ve ac1k olarak ~elirlenmiij amac-

lard1r. AmaQlar1n acil{ ye ayr1nt1l1 olarak helirlenmesi icin 

~u ~£itimle yetiitirmek istedl~imiz personelde aran1lan nite

liklerin analiz e~ilMesi ~erekir. ~arar verrneyi ~erektiren ~u-

rumlarda, veri satlamak VP ~ullan1l1r hale ~etirm 0 k UzerP ana-

E~itim Dro~ram1 haz1rl~mada yap1lan analiz, amaca ula~-

mak tizere ril~i, receri ve tutum ~ihi temel 0~renim elemanla

r1n1 daha kLlcuk narcalara sistemli ~ekilde a~r1~t1r~a nRha son-

ra ~u temel elemanlar1n ~irrirleri ile olan ili~kilerini or-

taya koymak ~zere s1n1fland1rma ve s1ralaman1r. 

E~itim Drogram1 haz1rlan1rken analiz tekniti i~i ayri 

dilze~de uy~ulana~ilir. ~irincisi, ii veya ~~revin ~erektir~i-

e~itim ~qn1lmal1d1r sorusuna cevan ~ulma~ i~in ~an1lRn enRliz-

air. !kincisi, qlan1 ve <lUze~i r~lirlenmi~ ~ir i~ vp~a ~x~ev 

kazRn~1r1lm~l1~1r sorusunu cevanla~ak Uzere uy~ulqnan analiz-
. 

dir(l?). t~~a~1 e~iti~ pro~ramlar1nda ikinci tilr analiz uy~u-

lan1r. 

(17) Hlifz1 DOGAN, Mesleki ve Teknik ~~retim ProgrRmlar1n1 Ge
li~tirmede Analiz, Zeraks Pask1, ~nkqra, lq7~, s. ? 
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6. Analiz Yap1m1nda Kullan1lan Teknikler 

Belirli alan ve dtizeyde yeti~tirilecek personel iGin 

uygulanacak egitimin genel amaqlar1 saptand1ktan sonra,analiz 

yolu ile egitim nrogram1 haz1rlan1r.Analiz yap1m1nda ~nrev 

alacak eleman1n,analiz teknikleri ve uy~ulama ile mesletin g-e

rektirditi nitelikleri kazanmi~ olmas1 gerekir.Analizi hu ni

teliklere u:vgun hir eleman yapahilirsi de daha qok ekin qal1ij

mas1 gerektirir.~naliz tekniklerini bilen elemanlarla i~ veya 

gBrevin gerektirdi~i hilgi,heceri ve tutum sahihi elemanlar1n 

hirlikte qal1~malar1 ile i~ veya gnrev analizi daha kolay ya

p1lahilir. Etitim program1 haz1rlamak lizere a9a~1daki teknik

lerden, ~erektibinde iki veya fazlas1ndan ayn1 anda yararlan1-

l1r. 

a) iaz1l1 kaynaklardan yararlan~a : 

Analizi yapacak elemanlar taraf1ndan, analiz edecekle

ri alan ve dilzeyle il~ili d~kumanlar1 incelenerek, e£itimde 

kazand1rilmas1 gereken hilgi, heceri ve tutum elemanlar1 sap

tanir~ 

h) Anket uy~ulama ve sonuGlardan yararlanma : 

Analiz edilecek alanla ilgili olarak qerekli verileri 

s9tlama1{ Uzere soru listesi haz1rlan1r.t..nket ayn1 di..izeyde i9i 

yapanlara ve y~netici durumunda olanlara uygulan1r.~n~et soru

lar1na al1nan cevanlar analiz edilerek uro~r~m haz1rlama iGin 

kullan1~l1 hale ~etirilir. 

c) Gnru~me yolu ile analiz yapma : 

Analiz yapma tekniklerini hilen hir eleman1n i~ ve g~

revin gereKtirdigi nitelikleri kazanrn1~ personel ile g~rli~rne 

yaparak, egitim nro~ram1 icin ~erekli ~il~i,heceri ve tutum 

elemanlar1n1 hirlikte saptamal1d1r. 
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d) !~i ve analizi ayni anda yanma : 

Analiz tekni£ini rilen ve i~i yana~ilecek nitelikteki 

uzman1n, iii ~nceoen analiz etmesi, daha sonra uy~ulama ile 

P.;eli"Stirmesi<'iir. llu y~ntemin uyq:ulAnarilmesi iqin,meslek: ele

man1n1n analiz teknikleri ve e~itim ilkeleri hakk1noa ~il~i 

kazanm1~ olmas1 ~erekir. 

- B) t~i yapan personel ile hirlikte analiz yBn~a : 

~naliz tekni~ini ~ilen hir uzman~n,igi yauan nersone

lin c;al1~mas1n1 izleyerek,neyi,nic;in,nas1l yapt1t1n1 sorarak, 

dan1~arak analiz yapmas1d1r. 

f) Cal1~anlar1 ~~zliyerek analiz yanma : 

Normal ko ... ullarda hir i~ yaTI1l1rken a:vn1 L,·i YR"D3n iki 

ler,dikkat etti~i kurallar,uy~ulad1r1 hil~i saptan1r. 

?. Yararlan1lan Analiz Tilrleri-

~~itim nro~rami haz1rlamak uzere ~erekli hil~iler, <;e

~i tli analiz turlerinden yararlanilara~ satlBn1r. ~unlar1n 

i<;inde en GOk kullan1lan i~ veya gnrev analizidir. ni(erleri 

i§ tan1mlamas1, ii iartnamesi, i~ akim ~emas1 ve zaman hareket 

etUdleridir. -Punlar1n her "'iri tek hai1na uy~uland1t:1 ~iri iki 

veya daha fazlaR1 ayni anaa kullan1lahilir(l8). 

a) Li veya ~~rev analizi 

~~itim nrogram1 haz1rlama ve ~eli§tirme~e en <;ok 

kullan1lan anal i z turlerirUr. Purada i9 ve ~;;rev e~ anlamda 

(18) C. 'Vern 1i'liYHYlD, fCi~rPtmenler !~in l\naliz Tekni~i, 
Cev; Rem~i Mnctil, Ankara, ~esleki ~P ~Pknik M~retim 
~itanlar1, No:2, iqFP, s.2q 
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al1nm1~t1r. Filylik olqtide el hecerilerine dayanan ut.ra~1lar i~ . 

~in i§, zihin recerilerine dayanan utra~1lar iGin ~Xrev terim

leri kullan1lm1'it1r. !~ ve ~orev analizi a~a~1daki aiamalarla 

tamamlan1r. !lk a9amada et,itim alanlar1 ana 'l"-0lilmler olarak, 

i~ veya 12;i1rev etkinlil{lerini relirliyecek 9ekilde saptan1r. 

ikinci a~amada ana r~llimlerin her hirine ~iren i~ler veya g~

revler helirlenir • .,,.G Uncil aiamada her il"i veya E2;i1revin yan1l

mas1ndaki i~lemler yaz1l1~. t~leMler bili~sel,psikomotor veya 

duyu~sal olahilir. 

h) Amaq analizi 

Yap1lacak e~itimin genel amaci analiz edilerek ayr1n

t1l1 ama~lar saptan1r. Her ayr1nt1l1 amaq, hireyden heklenen 

davranl1iil helirleyecek ~ekilde tan1mlan1r. Ber davran1:.;i1n il

gili oldu~u alan ve ~erekirse a~amasina g0re kazand1r1lacak 

hilgi, heceri ve tutumlar santanarak pro~ram haz1rlan1r. 

c) t9 tan1mlamas1 

tlelirli meslek alanlar1nda qal1~acak nersonelin yan-

mas1 ~ereken p;enel R;0rev1er, gerekli olan .e~.itim alan ve dil-

zeyi,aran1lacak ~enel nitelikler,qal1~ma ko~ullar1, ucret, 

meslekte ilerleme olanatlar1 hak~1nda yap1lan aq1klamaa1r.'~d

deler halinde yan1lan hu BGlklamalarda nzellikle verilecek i~

ler ve kullanacat1 malzeme,arac ve makinalar ayr1nt1l1 olarak 

yaz1l1r. 

d) t:i liBrtnamesi 

nersonelin ~zelli~le Uretim i~lerinde ~al19mas1 halin

de Bdevleri ve s1n1rl1l1klar1 ~az1l1r. ;~etimde kullanilacak 

malzeme,uretim ~ekli,miktar1,sUresi, ~rlinde aranilacak kalite 

normlar1,yaz1 ve ~erekti~inde resimlerle helirlenir. 
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e) !i ak1m ~emalar1 

MaL ~eklinde k1ymet ilretilen endilstriyel kurumlarda, 

bir liruniln elde edilmesi iqin hir~ok i~lemler yan1l1r. i9 akim 

iemas1, yap1m y~ntemi saptanm1~ olan bir mal iqin ham veya ya~ 

r1 i9lenmi9 malzemenin al1n1~1ndan ~a~lanarak lizerinde yan1l

m1~ i~lemler ve sonunda kalitesinin kontrolu ile denolanmasina 

kad ar (liitun kademe leri he 1 irlenir. "Pa z1 lirlinlerde h1r fiah1 s 

tum i-.lemleri yapa,..,ilirse de genellikle seri U.retime y0nelik 

~urumlarda, hirey daha qok i~ ak1m1n1n hir kaaemesinde yalniz 

hir i~lemi yapacak ~ekilde tanzim edilir. 

f) Zaman ve hareket etudleri 

~ir i§ veya ~~revin yap1lmas1,ilrlintin elde edilTesinde 

personelin yaptl~l i~lernler, a~vrani~lar ile hu~lar1n herhiri 

i~in harcanan normal standart santamas1d1r. ~ etudler icin 

ilk defa i~ ak1m1 iiemas1 haz1rlan1r, daha sonra ~e'!Tla;va_ u:v~un 

yap1lan ilretimin her i~lem veya 9emadaki kademelerde ~~zlem 

ya~Llarak,uyulmas1 ~ereken kurallarla nor~al zam~n helirlenir, 
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A. E~t'T'!\~ ~OGRAMTNTN 'UYGUT,AW1~AST 

l .u-Yeti9tirilecek Persono?lin -oeqilmesi 

'E~itim 'Proi::i;ramlar1na katilacak r.irey, k::endisi \'e P.'e

nellikle haykalar1 i~in sorumluluklar1 yuklPnecek, uretici du

rumda olan yeti9kindir. Endi.istrilei;>en toplumda rire;v ha;vat1, 

a) Okul veya yeti~me ~a~1, h) Cali~ma ~a~1 ve c) ~meklilik 

ga~1 olmak i.izere u~ devreye ayr1l1r. t~ha~1 etitim ~enellikle 

~ali~ma Ga~1nd8ki r.ireyleri ka'Psam1na al1r. ~ir kurumnR mesle

£e yeni girenler Ge~itli sorunlarla kar~1la~1rlar. ~u nedenle, 

he~ alari veya kademea~ iie· yenigirmi~ olanlar1n tRm8~1Q1n i~

ra~1nda yetiitirilwesinde yarar, hatta zorunluluk vard1r(l9). 

Yeti9tirilecek nersonelin secimi, egitime nncelik 

verdiren unsurlardan ~iridir. 7urumlarda etitim nro~rarr1na 

~at1lacak elemanlar1n seqiminde ~n Xnemli fakt~r, Uretime.kat-

kis1 ~ak1m1ndan de~erlendirilir. Pelirli kademe ve alandaki 

nersonel i~in haz1rlanan nro~ra~lara yetiitirilecek ol~nlar1n 

se~i~inde a~ah1daki tiG y~ntemden ~iri uy~ulanahilir. 

a) ~a~vurma formlRr1n1n incel~n~esi 

ve zaman1 ~ansam1nR alan duyuru haz1rlan1r. Ayr1ca Derso~el 

( 19) \llehMet ALP'rti:l\!:-;f, ~~retmen Yeti ;;it ir'11e He f orTT'lu, _a_n'.\:9.ra, 
Ayy1 la l Z ~~athaas i, 1 q74, s. qi 
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iGin ~a9vurma formlari ~0nderilir. 'Bu formlarda, personelin 

ki~ilik ve nitelik~erine ili-skin -verileri sa:".'-la;v1c1 sorulara 

yer ''eril ir. Personel in doldurarak ~eri g"!'lnera i ~i formlarda-

ki ceva-plar incelenir ve saptanan esaslara P-~re, P~itil'Tle ka-

tilacak nersonel secilir ve ~erekirse grupland1r1l1r. 

h) Kar<lekslerin incelenwesi 

K.urumda cAl1~an her ner.sonelin 'hir c'los;vas1 \1ard1r. -Pu 

dos:va i<;>inde nersonelin ki .. ilit"i, !1itelikleri ''e ~urumuna ilii-
-

kin 'has1l1, yaz1l1 1{8ynaklar 'hulunaurulur. Ayr1ca nersonel ca-

kartona kardeks denir. Pe:>rsonelin se~imi hu kardekstel{i -iuru-

muna ~ore yap1l1r. 

c) Ynneticilerin ~~rii~lerinden yararlanma 

E~itim pro~ramina katilacak nersonel se~iminoe, nro~-

ram, zaman, stire ve ;;er g:-:.i ~nt;.nde 1--ulundurularal{, 'hirimnel{i 
~ 

i~ aurumu, ne\'retme uersoneli et:itiM R'Llresince ay1rma olanal{-

larine ~~re y~neticilere ~eGi~ ~~rev ve ~etkisi verile'hilir. 

Egiti'tl uzma:11n1n, :veti~tirilece'k T)ersonelin··secirr.i, ~n 

s1nava al1nr•1as1, grunland1r1l'Tlas1, e:i tilmesi, ,.._a:sRT.'l durumla-

r1n1n ~elirlenmesi, ~el~elendirilmesi i~lemlerinde ~nce~en ~e-

2. ~titici Personelin 8e~ilmesi 

~urumda e~itim ~ere~sin~esi sautand1~tan sonra, ~erek

sin!":e;vi kar,.1la;v1c1 ebi tim nroi:tram1 he z1rlan1r. Ef.i tim urogra-

~1nda~i ~onularin ~tretilmesinde, konunun rrere~tirditi 'hil~i, 

~eceri ve tutu~u ~~zanm1~ ele~anlar~an yararlan11~~ilir. ~ti-

timin etkinli 1 inde ~a~ar1 Ye veri~i etkile~en ceiitli fA~t~r-

ler sXz ~onusu ol~a~la 1--irlikte, 'hunlarin en Xnemlilerinden 
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hiride e~itici nersoneldir. E~itim sUrecinde e~itici "ersonel, 

l'-litiin di~er fakt~rlere anlam kazand1ran ve e~itim i.irUnUn:;n olu

~umunaa hilyuk etkisi olan ~ir unsurdur(20). 

~urum iGinden veya d1~1ndan gnrevlendirilecek eleman-

larda a~a~1daki nitelikler aranabilir. 

a) Konuda yeterlik 

~gitim program1, hireyin i~inde ~erekli clan hilgi, l'-e

ceri ve tutumu kazand1rmak amac1 ile haz1rlan1r. ~bitici nro~

ramda,0ngHrillen dilzeyin lizerinde hil~i kazanm1~, hecerilere 

sahin olmal1d1r. Tutum hak1m1ndan, kendisine sayR1nl1k kazan-

d1racak, ~rnek olacak nitelik aranir. 

h) ~bitim tekniklerinde yeterlik 

~elirli konularda hil~i ve beceri kazand1rmak i~in, 

konunun Xzelli~ine, kat1lmalar1n niteliklerine, eiitim ortam 

ve ko~ullar1na gnre uygun e~itim ~ekli seGilir. ~er hilen ki

tiinin e~itehilece~i varsay1lamaz. Yeti~kinlerin e~itirni,e~i-
.• 

tim ~rensinleri, uygulamalar1 hakkinda hil~i ve htiner kazanr 

m19,yeti~kinlerin sorunlar1n1,davran1~larin1 anlayan, farkl1 

ya:want1lara sahi~ insa!llar1 hire;vsel ve tonlu olarak eg;itme 

tekniklerini hilen hir eleman,e~itici olarak ha9ar1 satlaya-

hilir. 

c) E~itmeye arzulu olmak- meslekseJ yeterlik 

~elirli konularna hil~i,receri ve e~iticilik formasyo~ 

nu kazanm1;;. eleman,normal ko~ullarda ha~ar1l1 olahilir. 

(20) Cevat ~LKAN, F.~itim Teknolojosi, ~nkara, Yar~1~o~lu 
~athaasi, 1Y~7, s. lS~ 
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Ancak e~itici olacak eleman1n kisa stirede sonu~ alahilmesi 

i~in istekli ve hevesli olmas1 zorunludur. tstekle e~itim ya

nan e~itici,rireyleri gliduler,daha qok il~ilenir,etitm sana

t1n1n gereklerini yerine getirir. 

d) Ohjektif deferlennirrnede yeterlik 

E~itim etkinliklerinde, yeti~tirilece~ personeli ta-

n1mak, etitim esnas1nda uygulanan y"'ntemin ye-terlilitini he-

lirlemek ve yeti~en rire~in ha~ar1 derecesini ortaya koyrnak 

Uzere de~erlendirme yap1l1r. ~u degerlendirmeleroe, nlcme ve 

gozlemin ge<;{erli ve gi.ivenikir olmas1,k1yaslama ~l<;(litlerinin 

doCrU Se<;{ilmesi gerekir. 

e) Kaynak ol~ada yeterlik 

Etitime katilan nersonel yeti~kindir ve i~inin gere~i 

rilgi ve heceri kazanmak uzere prog;ram konular1n1 dP zaman za-

man a~ahile_cek sorular_ynneltehilecektir. ~u nedenle e~~itici 

soruyu cevanlema durumunda de~ilse hile,cevap1Rr1n nereden na-
"' 

s1l sa~lanehilece£ini ac1klaya'hilmelidir.~~itici a~r1ca reh-

heri ik ve- darii ;,rmFml 1. k hil~i ve yetenekleri, e ..;.its el "'·c mes le"~-

sel ~er~ksinme ve sorunlar ha~k1nda hil~i ve anlay1~ ~azenm19 

ol"T1al1d1r. 

f) 0lumlu ili~kiler kurmada yeterlik 

"Pro~ram i !l. kansad i ~,1 "l{onularda yan1 lan e t_i t im, gere kl i 

a~1klarnalar ve uy~ulamalarla s1n1rl1 deLilnir. ~ireyde isten

dik drnTan1~1 geli:ytirmek, sat;lanacak ililikiye ha[-l1<l1r. Eg,i

tici yetiijtirditi ue~sonel ile olumlu ili~kiler icinde etiti

mi surdurmelidir. ~irey kurumda ha~kalari ile hirlikte Gali-

sselayaca~ Olan e~iticinin toulum etkinliklerine kat11Rn,li

derlik rolunu oynayahilen,sorumluluk alan ve say~1 duyulan 
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bir 9ah1s olmas1 gerekir. 

E~itici, tonlumun say~1 duydu~u ayrlln 'hir uyesi,klil

tilrli etkiliyen de~erler sistemini tan1yan,tonlumda ve ekono

mide oluijan ~nemli de~i~meleri ile nedenlerini tan1yar1 ~ir 

eleman olmal1d1r. Ayr1ca yeti~kinlerin davran1~ 0zelliklerini, 

'hilgiden verirnli bir ri~imde yararlanma yollar1n1, reh'herlitin 

kavram ve kapsam1ni,uyumlu ~al1~ma ilkelerini, ebiticilitin 

Bnem ve sorumlulu~unu 'hilmelidir(21). 

~. Uygun Yer ve Ortam Saglan~as1 

Uygun yer ve ortam satlama durumu, amaGlara ula9ma de

recesini etkiler. ~ir kurumaa etitim etkinliklerinin ha~ar1l1 

olahilmesi i~in a~at1da maddeler halinde yaz1l1 yeti§kinler 

e~itiminin temel ilkeleri ~~z ~nunde hulundurul~al1d1r(22). 

a) ~ireyi kendi kanasite ve kaynaklar1n1 et~in ~icim-

de kullanarilecek duruma ~etirmeyi amac eoinmelidir. 

r) i=lireye ya"ant1lar1n1 etkiltyen dinamik etmenleri 
... 

anlama ve kontrol etmeae,nrorlemlerini G0zme ve kararlar ve-

re~ilecek duruma ~elmede yard1m edilmelidir. 

c) Egitim pro~ramlar1,~ireylerin usikoloji~,sosyal, 

kiilturel ve ekonomik gereksinmelerine,prohlem ve reklentile-

rine uygun olmal1d1r. 

d) ~gitim pro~rarnlar1n1n ~erektirdili rilgi ve heceri 

kazand1r1lmas1 yan1s1ra,ileti~irn,i~s~n ili~kileri,ele~tiri ve 

kat1lma yetenekleri ~eliytirilmelidir. 

(21) A. Ferhan OGlJ2T\6.Nl. r"lt,ret!l'le:ili~in ft~ Y~nu, .A.nkBrP., 'T'ek 
T~1k Matraas1, iq/6, s. 10~ 

(22) AT~AN, Yeti9kinler E~itimi, s. 17 



- 61 -

e) E~itim programlar1n1n organizasyonu ve ynnetiminde 

kurum iqinde ve kurumlar arasinda i§rirli~i yap1lmal1d1r. 

f) E~i t im prop;ram1n1n. uygulanmas1nda -persone 1 in e~i tim 

ibtiyac1n1 kar~ilamak ilzere qe9itli kaynaklaroan yararlan1l

mal1d1r. 

g) E~itim y~ntemi, amaca ula~may1 sa~layacak, e~itim 

sorununu q0ziimley,ecek, ,._il~i ,_ l:'eceri ve ·tutum kazanmas1nl. sa~

layacak ~ekilde seqilmeli ve uy~ulanmal1d1r. 

h) Pireylerin e~itim siirecinde birrirleriyle ve e~i-
(_, 

tici ile ili~ki kurmalar1, etkile~imde rulunmalar1 iqin glidil-

lenmelidir. 

i) E~itim hireyin kendini tan1mas1na, yeteneklerini 

~eli9tirmesine olanak sa~lamal1d1r. 

i) Uygulanan programlarin ,._a~1nda, ortas1nda ve sonun-

da de~erlendirmeler yap1lmal1, etkinlik ve 1"-ireylerin ,._a~ar1-

lar1 saptanmal1d1r. 

E~itim nro~ram1n1n nzellik ve ilkeleri, kuru~un ola

naklari dikkate al1narak ~er seqilmelidir. Personele ~alniz 

rilgisel alanla ilgili davran1~ de~i~ikli~ini amaGlayan e~itim 

yapilacaksa, nersane dilzeyinde yer ~erekecektir. ~oyle hir yer 

de oturma yerlerinin rahatl1g1 saglayacak >iekilde, genellikle 

kolqakl1 sandalye tipi veya masa sandalye tertihi uy~un olur. 

Pilgi kazandirmak lizere yapilan e~itimde kar~1l1kl1 konu~maya 

onem verilir. Konunun ozelli[,ine ~ore yardl.mCl ders ara~lar1da 

kullan1larilir. 'Pu nedenle, segilecek yerin, ~rafik, qe9itli 

iekiller, teyp, film gihi Rra~lari da kullanmaya elveriili 

olmas1 ~erekir. Ayrica isitma havalandirma ve ayd1nlatman1n 

iyi olmasi, eeitimde ra~ar1y1 etkiler. 
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Beceri ka2andir1lmas1 amaqlanan, psiko-motor alanla 

ilgili davrani§, de~i~ikligi ong0rillen egitim igin lahoratuar 

veya atelye dil2eninde yer gerekecektir. Yeti9tirilecek perso

nelin yanaca~i i:w ile ilgili hilgi ka2and1r1ld1ktan ve yan1la

rak gosterildikten sonra ayn1 i~in yeti9tirilen hireye yapt1-

rilmas1 ve izlenmesi ~erekir. 

4. Eft;itim !gin Ders 'Plan1n1n Haz1rlanmas1 

~lirli 'hir konuda e~itimin, hedefleri ve nasil ifileye

cegi Xnceden saptanmadan yap1ld1g1nda, rastlant1ya _ h1rak1lm1~ 

-0lur. !yi hir e~itim plan1, eiiticinin ula§acag1 amac1, izle

yece~i yolu, kullanaca~1 ara~lar1, yapacag1 ~al1~may1 ve sonu

cunu nas1l de~erlendirece~ini ~osterir. P~ylece ~lan, e~itici

nin ~a~ar1s1n1 olumlu yonde etkiler, kendine gilven sa~lar. E~i

timin amac1na ula~mas1n1 kolayla~t1r1r. 

Ders ~lan1 i~lenecek konunun amac1na ~nre haz1rlan1r. 

Konu amac1 hilgisel ve tuturn alaninda ise uy~ulanacak e~itim 

daha ~ok anlatma ve g~stermeye d~yal1, psiko-motor alan~a ise, 

g~sterrne ve yantirrnaya dayal1 olncakt1r.~u nenenle, dersin 

plan1, k1saca ,..,i lgi ve receri kazand 1rma;va :vnnel ik olmak ilze

re iki iekilde tasarlanir. Pu planlar ~rupla :vap1lan e~itimde 

kullan1l1r ve etiticiye eksiksiz reklentiye uy~un e~itim :van

ma olanat1 sa~lar. Haz1rlRnan ders planlar1, e~iticinin UYGSU

larnalar1 sonund a ,reya meslek arkada9lar1 ile hirlikte ~'1 zden 

~eGirilerek ~eli~tirilehilir. 

~ilgi veya 'heceri kazand1rmaya yonelik e~itimlerde 

hazirlanacak ders planlar1n1n yap1lmas1nda uyulmas1 ~erekli 

~enel hususlar ile ~ekillerinde henierlikler vard1r. ~ir ders 

plan1 nor~al olarak, a~a~1daki d~rt kis1mdan olu~ur. 



T. Haz1rl1k 

'Konu 

Ama~ 

A.ra~ 
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ners ~ncesi yap1lacak Gal19malar. 

Dersin uygulana1i1 kurum, tarih, ders 

silresi ve egitici. 

Derste i~lenecek konu, i9 veya i9lemler. 

ners konusunun maddeler halinde ya~1lan 

ozel ama~larl. 

Konunun i~lenmesinde kullanilacak ara~, 

malzeme ve kaynaklar. 

TT. !9leme-Takdim: Dersin i~lenmesi, e~itimin yap1lmas1 

c;al19mas1d1r. 

Giri9 

!!ilemler 

ITT. UyP-;ulama 

TV. Kontrol -

~onuya ~iri~ iQin yap1lacak ~n Gal1~ma

lar, ara~lar, ogrencileri haz1rlama. 

~onuya ili9kin hilgi, heceri ve tutum 

kazand1r1lmas1d1r. 

1) ~asitten zora, yalindan ~arma~1~a 

2) nn, temel hil~ileroen- alan hil~ileri

ne 

3) Alan_ hil~ilerinden uy~ularnaya 

4) Uygulama sonu~lar1n1 ortaya koymadan 

sinamaya ~enellemeye 

Yapilan egitimin uy~ulanmas1n1n yap1l-

mas1d1r. 

1) ~ilP,inin uy~ulanmas1 

2) Prohlemlerin Gozilmlenmesi 

3) Gnsterinin yan1lmas1 

4) Uygulaman1n tart1~1lmas1 

Degerlendirme: E~itim sonu~lar1n1n izlenmesi ve ~eger-

lendirilmesidir. 

1) Sonu~lar1 izleme ve saptama 

2) Ama~larla kar91la~t1rma, k1yaslama ye 

yorumlama 
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-3) E~itim hakk1nda hilkme varma 
4) ,Plan haz1rlanmas1nda ve uygulan

mas1nda kar91la~1lan ola~anustil 
durumlar1 saptama 

E~itim iQin ders plan1 yap1l1rken a~ag1daki ilkeler 

~oz onlinde ~ulundurulur(23). 

a) ~ireyin ilk izle~imi silrekli ve etkindir. '?u neden~ 

le ilk ee;itimi· olu~turan bil~i ve i~lemlerin dor;ru ve eksiksiz 

olmas1 gerekir. 

r) nzellikle yeti~kinlerde kazand1r1lan ril~i klsa za-
. 

manna uy~ulamaya konulmal1d1r. 

c) ~eceri iqin i~lemler do~ru olarak s1ras1na g~re, 

relirli zaman iQinde yapt1r1lmal1d1r. 

d) t~lemler sik uy~ulanarak, her defas1nda silre dikka~ 

te al1narak receri ~eli~tirilrnelidir. 

e) E~itim amac1yla yapt1r1lan her i~ rir ~ncesine k1-

yasla daha fazla i~lemi kapsamal1d1r. 

f) Et;itim esnasinda i~ gilven11e1, uyum ve diger al1~

kanl1klar g~z ~nilnde ~ulundurulmal1d1r. 

5. E~itim Yontemleri 

!9ba~1nda e~itim ayrica yer,ara~ ve gereg ~erektirme

mesi ve a91r1 harcamalara yol agmamas1 nedeni ile yRyg1n uy~u-

lanan bir e~itimdir. E~itime kat1lan birey rir yandan ebitim 

g5rmekte ve ote·yandan tiretim yapmaktadir. ~enzer ~ekilde e~i

timin yoneticiler igin uy~ulanmas1 halinde 0zellikle ktigilk ku-

ru~larda ynneticiler i~lerinden ayr1lmaks1z1n e~itim olanakla-

r1na kavu9abilmektedirler. 

(23) !lhan AT{ffiJN ve z.aim r;.~N"F.N, A.telve ve Meslek nersleri 
n~retim 11-"etodlar1, Ankara, Ong;un Matraas1,1qi:;Fi, s. ? 
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Pa~l1ca i9ha~1 e£itim yontemlerini a~a~1qaki ~ekilde 

siralayabiliriz. 

a) Sanayi iGinde egitim 

Sanayi iqinde e~itimin ba~l1ca iki ozelli~i vardir.'P:Un 

lar, 1) S1k sik kontrol edilen pratik uygulamaya dayanan rir 

e~i tim biGimi oluiu, 2) Pu ynntemin etkinli~inin e~i tim a~ama-' 

lar1n1n helirgin l)ir -s1raya go:re afi1lmas1 ve .. haz1 eleMenter 

T,>edogojik kurallara uyuluiiu bic;iminde helirlene'hilir(24)."Pra

tik c;al19malar1 atelyede yap1lan e~itim a~amalar1 iki hafta 

iGinde herhiri-iki9er saatlik be9- alt1 derste tamamlanabil-

mektedir. "P,a~lan~1c;tan birkac; ders sonra o~retilenler ~0zden 

ge<;irilerek eksiklikler tamamlanmaktadir. 

b) !~e al19t1rma e~itimi 

Hangi i~ s0zkonusu olursa olsun az veya ~ok i9e al1~

t1rma e~iti~i gerekli olmaktad1r. i~e yeni alinma, i~ten i9e 

geGme, ust goreve geGme durumlarinda ilgili ki~ilerin i~e 

al1~t1rma e~itimi gorerek yapacaklar1 i9lerle ilgili aG1kla

y1c·1 · ve tamamlay1c1 hilgileri ed inmeleri, yap1 lacak iii in ku-

rum ic;indeki yeri ve onemini o~rewneleri sozkonusudur. t~e 

al1~t1rma e~itimi yoluyla nzellikle, l)Yeni g0revin 'hoyutla

r1n1n ayr1nt1l1 olarak helirlenmesi, 2) Yeni i~e giren ki~i

den i9i ile ilgili olarak kendisinden tum heklenenlerin aG1k-

o i~te yeteneklerini kullanmas1 ve kendisini yeti~tirmesi ama

ciyla kendisi ve i9yeri hakkinda gUven duygusunun yarat1lmas1-

d1r. Bu tic; ilkenin uy~ulan~as1 relirli hir e~itim pro~ram1n1n 

(24) 'Ferhat ~ENATATiA'R, "Sanayide E~itim", (bas1lmam1fi ooktora 
tezi, t.U !~letme Wakilltesi ), !stanbul, lq81, s, 108 
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. . 
uygulamaya konmas1yla sa~lanahilmektedir. Yeti9kinlik ~erektir-

meyen haz1 i9lerde, i~e al19t1rma e~itimi ile hirlikte ifiin 

yap1m1na ili~kin talimatlarin aG1klanmas1 o ki~iye verilecek 

tum e~itimi olu~turrnaktadir. 

c) !~ 0~retimi e~itimi 

!kinci Tiilnya Sava~1 s1~~~1nda qok say1da helirli i~le

ri- yapacak iliGinin kisa s.ilrede :veti~tirilmesi zorunlulu~u i~ 

o~retimi ynnteminin geli~tirilmesine ve uy~ulamaya konmas1na 

kademe nezaretGilerin ~anmakta olduklar1 i~lerin ozelliklerini 

savunma sanayiinde Gal1~acak i~~ilere a~1klama recerilerini 

geli~tirmek amac1yla atizenlenmi~ti(25). nnceleri i§ n~retimi 

yontemini uygulayacak nezaret~ileri yeti9tirmek amac1yla lS-~O 

ki~ilik s1n1flarda ilq ~tin silreli e~itim nrogramlar1 uy~ulana1. 

Daha sonra ayn1 amaGla 45 s~atlik hir B~retim nro~ram1 ~eli§

tirilmi9ti. ~~retim sistemi yaln1zca B~retim y~ntemlerini n~

retmekle kalmamakta ~unun yan1nda i9~ilerle nezaretciler ara-

s1ndaki ne~eri ili~kiler ve i9 y0ntemlerinin n~retilmesini ~e 

i~ermekteydi. Ayn1 yHntemden yararlan1lara~ daha sonrRlar1 i§ 

ili9kileri egitimi ve i~ yHntemleri e~itimi de uy~ulamaya 

konmufitu. 

~nceki nezaretGi e~itimlerinde rasit rir ricimde kul-

' lan1lan bu y0ntem fSiderek daha ra9ka gorevlerle il~ili e~:i tim 

Gal1~malar1nda da kullanilmaya ra~lanm1~t1r. ~u ~0ntem iqinde 

II rol 0Yil8ffi8 11 yontemine de yer·verilerel{ SR.tl:i> elemanlar1n1n, 

(25) !rid., s. 109 
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yoneticilerin e~itimi yolunaLda gidilmektedir. Gi.inilmilzde ayn1 

yontemden yeti~kin i~Gilerin ve teknisyenlerin e~itiminoe de 

yararlan1lmaktad~r. Geli~en teknolojinin raz1 i~leri gegersiz 

duruma getirmesi hazi i9lerin kapsam ve igeriklerine yeni ho

yutlar kazand1rm~s1, i~ ~[retimi yonteminin kuru~un tilm ~al1-

~anlar1na uygulanahilir "hir nitelik kazand1rm1~t1r. 

!§ ot;retimi ynntemi yoluyla et:itim 9u ~ekilde yan1l-

maktad1r; 

1. C~renciye i~i nasil ya~aca~1 ag1klanmakta, 

2. !§in nas1l yan1laca£1 gosterilmekte, 

3. M~renci i~i nezaret alt1naa ~apmaktad1r. 

Anlatma, ~osterme ve uygulama hiGimindeki l-u ti.9 afia

ma, tic; ayr1 ders halinde de olahilmektedir. "Pu y~ntemin uygu

lanmas1ndan once i9 ayr1 ayr1 yap1la"hilir kil~tik pargalara ay

rilmakta ve sonra "hu pargalar 19in niltiinilnil olu§turacak "hiqim~ 

de l-ir araya getirilmektedir. 

d) Q1rakl1k e~itimi 

Sanayil~ijme ~ncesi a~nemde Q1rakl~k e~itimi yAln1zca 

i~ha~1noa e~itimle olrnaktayd1. Sanayi i~inde g1rakl1k e~iti

minae ise, e~i timin "hir hi-Hilmii i~ra!i1naa ·ve "hi r h~liimu ae neT's_ 

hanede yap1lmaktad1r. Genellikle i9ha~1nda e~itim s1ras1naa, 

c1rak hir nezaretGinin ~0zetiminde 9al1~maktaa1r. Ristemli ~ir 

c;1rakl1k e~itimi uyf:?;ulamas1noa, uyi::rnlarna konular1 ile dersha

nede o~retilecek konular aras1nda l-elirgin ve tutarl1 ~a~lan

t1l ar kurulmu'itur. Ci r.akl1 k suresinin ~1e kadar1n1n uye:sulama 

iGinde ve ne kadar1n1n da dersane e~itimi yoluyla tamamlanaca

~1 ac;1kl1kla relirlenmi ... tir. Q1rakl1k stiresinin u~.unlu©lnun 

"helirlenmesinde nu e~itime kat1lanlar1n X~renim yetene~leri 
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aras1ndaki farkl1l1klar unutulmamal1 ve siire orta yetenekte 

rir ki~inin ogretilen i~i yeterince ogrenmesini sa~layacak 

olc;ilde saptanmal1d1r. Q1rakl1k e~itimi sonunda ~~rillen egi

timin istenilen yeti~kinlik dtizeyini sablayin saglamad1~1 

c;e_~i tli s1navlarla saptanmaktad1r. 

e) Yoneticiye yard1mc1 ynntemi 

!oira91nda e~i tim yonteml_~ringe_n 'hiri ol"ara.k ni telenen -

'hu y:)ntemde ynnetici aday1 ya 'hir holilmil r:recici hir si.ire y~ne

tici olarak ynnetmek veya rir 'h~lilm y~neticisine yard1mc1 ola

rRk qali~mak tizere gorevlendirilmektedir. Pu geGici ~~rev dn

neminde y~netici aday1na G~zilmlenmesi ~ereken r.e9itli sorun

lar1 iGeren i~ler verilmektedir. Aday qnzilmlenmesi ~ereken i9-

lerle ilgili ~iri~imlerde c;al1~t1~1 rolilmlin ve kurumun Ge9itli 

sorunlar1n1n ayr1nt1lar1n1 og;renmekte ve yXnetici olarak aa,1-

ranmaktad1r. Aday1n 'ha~l1 oldu~u ynnetici, 'helirli 'hir Gali~ma 

a~neminden sonra, aday1n y~netici aday1 olarak yant1~1 i~lerde 

ki 'ha~ar1l1 ynnlerini, ~u~lu ve zay1f oldu~u y~nlerini relir

tir. F0ylelikle aday1n ~elecekte ustleneceti ~0revin ~zellikle

ri uyar1nca aday1n kendini yeti~tirmesi ve yetersiz y~nlerinin 

~eli~tirilmesi SA~lanmak istenmektedir(26). 

f) !~ten i~e ~e9me yontemi 

!~ten i~e ~eGme ~oluyla egitim y0ntemi genellikle ~~

neticilerin e~itiminde kullan1lmaktad1r. Ynnetici adaylar1 ~n

ceden planlanan 'hir i~ten i~e geGi9 plan1 Ger9evesinne relirli 

sUrelerde ~elirli ~~revleri tistlenmektedirler. Yonetici adayla-

r1n1n Gal1~makta oldu~lar1 her i~te, o i~in yoneticisi tara-

(26) Thid., s. 111 
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findan <;al11imalar1 ve iiwlerindeki 1'aiar1lar1 izlenmektedir. 

Flanlanmamii hir hic;imde uy~ulanan i9ten i9e ~eGme ynnteminoe 

ise ~enellikle i§i yo~unla~an hir yonetici~e ynnetici aday1 

yard1mc 1 olarak verilrnekted ir. !liinden ayrilan ,re:va i zinli. o

larak ayr1lan hir yXneticinin yerine yonetici aday1n1n ayn1 

yBntem ilkeleri uyar1nca gHrev ~a~~na ~etirilmesi de olatan

d1r. Fu yontem g.enellikle ayn1 yetki diizeyinde rulunan yoneti

cilik g~revleri aras1nda uygulanmaktad1r. Ayn1 yetki dilzeyin

deki yoneticilik ~~revleri aras1nda, hir kumanda yetkisi iGe

ren ve iGermeyen g0revler aras1nda geqi§ler sa~lamak amac1yla 

da ru yontemden yararlan1lrnaktao1r. nrnegin; yoneticiler, ara~

t1rma, uretim, sat1i g~revleri arasinaa geGiiler yanahilmekt~

dirler. Ayn1 ~ekilde emir kumanda iqeren hir g~revi alrnakta 

olan rir yf5netici emir kumanda i~ermey'en hir g0reve ~etirilmek

tea ir. 

'Ru ynntem, i9 t'ecrii~esini e;elb;tirrnesi, ;v~neticiler 

aras1nda i~ h_irli~;ini art1rmas1, c;e9itli BGllardan de~erlendir

rne olanaklar1 sa~larnas1, y~neticilerin gizil ~eteneklerini or

taya c;1karmas1, helirli i~lerin yap1m1nda yeni ~~ril~ ve yon

temlerin orta;va konmas1 ve c.ok az masrafl1 olmas1 neaeniyle et

kin hir y~ntem olarak nitelenmektedir(27). Ancak, uy~ulamada 

e~itim iGin yeterli surenin ongHrillmemesi, iiten i~e ~ec;i9 ola

naklar1n1n s1n1rl1l1~1, yeni i~lerae duyulan ~tivensi~lik duy

gusu, qok sik tekrarlanan i>sten i~e geqi:iler sisteme :vi1nelti

len ra9l1ca ele~tirilerdir. Ynneticilerin e~itimi a1~1naa ayn1 

(27) I~id., s. 112 
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yontem sat1~ elemanlar1n1n egitiminde de kullan1lmaktad1r.Sa

t19 elemanlari sat1c1l1k ~nrevlerine ha~lamadan once planl1 

hir i~ten i~e ~eGi9 e~itimi gormektedirler. ~u y0ntem uyar1nca 

haz1rlanan e~itim pro~ramlarinda, sat19 elemanlar1n1n 9al19mak

ta olduklar1 kurumun merke2.inde Ge~itli htiro ~0revlerinde he

lirli si.i.reler Gal1limalar1 ola~and1r, p.az1 kurumlarda sat1fi 

elemanlar1n1 kurumun ""az1 h~li.i.mlerinde, hUro hizmetlerinde ve 

hol~e te~kilatlar1nda Gal19t1rarak kendilerine yapacaklar1 i9-

lerin Ge~itli ozelliklerini n~retmektedirler. Tecrilheli sat1~ 

elernanlar1n1n e~itim merkezlerinde sat1~ elemanlarina dersler 

vermeleri ve yeni sat1~ elemanlar1 ile tecrtiheli sat1~ eleman

la~1n1n r·irl ikte L.,e G1kmalar1 da ayn1 y;)ntem iG inde 0nES0rtile-

bilmektedir(28), 

Fu yontemin uygulanmasinda etkinlik i9ten i~e geyi~ 

programlar1n1n her yonetici aday1n1n ki~isel 0zellikleri, ye-· 

tenekleri ~~z0nline al1narak art1r1lahilir. Yonetici adaylar1-

n1n ~li~lli ve z~y1f y~nlerini ve i~te ilerleme arzular1n1n ne 

y0nde oldu~unu gnz~nline almaks1z1n kesin ciz~ilerle helirlen~ 

mi~ i~ten i~e ~e~i9 pro~ramlar1n1n raiar1 oran1 s1n1rl1a1r. 

A;vr1ca 1'u nitelikteki u;vg;ulamalar kurum ve ynnetici adaylarl. 

8C,1S1ndan Zaman Ve yeteneklerin ho~ yere harcanmas1na CT~ yol 

a~ahilir, "Pu tlir aksakl1klar1 ~idermek amac1yla y~netici ile 

yonetici aday1 aras1nda C!Bll.~rna d;:.;nemi ile ilgili olarak -ha~i 

ortak i~ hedefleri seGilmekte ve hu hedeflere ne ~l~lioe ula

~1ld1~1 r·irlikte izlenmekte ve det;erlendirilmektP.dir. ~u yak-

(28) !hid., s.112 
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laij1m hiqimi kar~1l1kl1 etkile~imi geliijtirici 'hir rol oyna~ak 

tad1r(29). 

g) Yonetici ~nzetiminde e~itim 

Yonetimleri alt1ndaki ki9ilerin yetenek ve hecerileri~ 

ni hilerek hareket eden ve astlar1n1n yeteneklerini sistemli 

hir riGimde ~eli9tirip olanaklar yaratan yoneticiJerin ru dav-

ran1~lar1n1 rir egitim yXntemi olarak nitelernek mtimkilndilr. 

Yoneticinin ru da"Vran1~1 iyi rir liderin niteliklerini i<;er

mektedir. Ynnetici bu durumda ast1n1n.yetifimesine :vard1mc1 

olmaktad1r. ~st1n yeti~mesinin relirgin hir ~icimde ele al1-

narilmesi ula~1lmak istenen hedeflerin Xnceden santanmas1n1~:-

gerekli k1lmaktad1r. 'flu yXntemi uygulamaya kararl1 y0netici-

lerin; astlar1na kendilerini geliitirme olanaklar1 vermeleri, 

astlar1 ile aralar1nda kar~1l1kl1 gliven orta~1 yaratmalar1, 

ula~1lacak he~efler iGin 01Giller relirlemeleri, iyi ~ir Gal1~

ma gru'hu kurmalar1 ve astlar1n1n i~lerinde ilerlemelerine ilifi 

kin SGlklamelarda ~ulunmalar1 ~erekmektedir(30). ~ amaGla 

astlara; kendilerinden ne heklendi~inin, halen han~i ~a~ar1 

dilzeyinde olduklar1n1n aq1klanmas1 ve ~erektit.inde yard1mc1 

olunmas1 ve o~endirme y~-)ntemlerinin uy~ulanmas1 i:i:erekir. Yr\-

netici taraf1nnan ilstlenilen ru egitim ynnteminin u:v~ularnas1-

n1n ~az1 y5nleri ~Undelik i~ler aras1nda ~az1lar1 da daha sis-

temli rir ~iGimde ~rne~in y1ll1k Gal19man1n de~erlendirilmesi 

(29) ~~id., s.112 

(30) Tbid., s.113 
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gorill;imeleri s1ras1nda uyf:'7ulanmaktadi.r(31). Fu e~i tim yonte- · 

minin uy~lan1~ d0nemi hirka~ y111 ·hulan hir d~nemi kapseya

hilmektedir. Yonetici ~iri~ece~i e~itim ~al1~malar1n1 zaman 

rolilinleri halinde nlanlamak dururnundad1r. Ki~isel ozelliklere 

5nem veren hir e~itim yontemi olmasl. nedeniyle ru y~ntemle il

l!'ili olarak tum ifiletmelerce uyr-;u_lana,.,ilecek standar-t modeller 

0nermek olanaks1zd1r. Pu yontemi- etk~n hir hi~imde uygulamAk 

isteyen her yBnetici e~itim ve ~eli~melerini ilstlenditi astla-

r1n1n ozelliklerini, ilgi alanlar1n1 ve ha~ar1l1 y~nlerini ay-

r1 ayri de~erlendirmek ourumundad1r. 

h) Komite veya gen~ yoneticiler kurulu 

~elirli ki9ilerden olu~turulan komitelere helirli i9-

lerin incelenmek ve ~~rli~ hildirilmek ilzere verilmesi de hir 

e~itim y~ntemi olarak kullan1lmaktad1r. Bu komite veya kurul-

lar1n ilyeleri genellikle 1'elirli 't-afiarl. ailzeyine ulai;;;m19 orta 

kademe veya ilk kademe yRneticileri arasi.ndan seGilmektedir. 

K1:1r.u~ il;veler_ine kurumun G 11 ziim . l-ekle;ve_n 'hel i -rl i .so_runlar1 n<1an 

haz1lar1 incelenmek ve oneriler getirilmek amac1yla verilmek

tedir. l{omite veya kurulun onerileri kurumun iist ynnetimince 

incelenmekte, de~erlendirilmekte ve uygun ~Xrillilrse uygulama

ya ~eGilmektedir. ~ y0ntemi yararli hulanlar; y~ntemin ~enG 

yoneticilerin ~~ru~ aG1lar1n1 geniiletti~i ve kurum yarar1na 

ve kuruma kar~i sorumluluklar1n1 geli~tirdi~i 'goril~iinaeair

ler(32). Fu yontemin e~itici nzelli~.i Ci~renci durumundaki ;vfli-

( 31 ) Thi o • , s • 113 

( ~) !hid . ' s .114 
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netici adaylar1n1n kendilerine verilen gnrevleri yapanilecek 

yeti§kinlikte olmalar1 ve ha~ar1lar1 oran1nda ~nrevlerinde i~~ 

lerleme olanaklar1 ile ha~lant1l1d1r(33). 

6. Pelirli !9 Gruplarina Verilen Egitimler ve !j~ilvenliEi 

EF;i ti mi 

Felirli i9 gruplar1 iqin e~itim pro~ramlar1 dilzenlemenin 

amac1 o-i~ ~runlarinda qal1~makta olan ~ireylerin i9lerini eh 

etkin hir ricimde yanahilmelerini sa~lamakt1r. 'Pu i9 grunlar1 

n1n e~itimlerini a~ag1daki 9ekilde s1ralayahiliriz; 

a) Operatorlerin e~itimi 

Operatnr deyimi, san~yide ve ~e-¥i tli u~:ralilarna yeti'i'

kin ~eslekli i~gilerle kar~1la~t1r1ld1£~nda ; daha az hilgi, 

receri ve ilie uyum :vetenegi Q;erektiren i:oa-lerde c;al1 oianlar1 i<:<" . .: 

c;ermektedir.~azan yar1 yeti~kin i~qiler olarak adland1r1lan 

operat6rler sanayide ~ok qe~itli iijlerde qal1~maktad1rlar. 

Qo~u zaman ilretim yapan sanayi kurumlar1n1n en ~Pni~ cal19ma 

gruhunu olu~turmaktad1rlar. Her ne kadar oneretnrlerin ~aP

t1klar1 i'i'ler yeti~kin meslekli i~qilerin i~leri ile kar91-

la9t1r1ld1~1nda daha kolay i~ler olarak ·~0rulmekte ise ae, hu 

~zellik operat~rlerin e~itiminin ~nemini azalt1c1 rir etken 

aegildir. Sistemli e~itim oneratnrlerin iilerindP~i verimli

liklerini art1rmakta 0nemli rol oynamaktad1r. 

Kururnlar1n iiretimde kulland1klar1 makine ve araqlaP1n 

Ge~itlili~i ve kurumlar aras1 farkl1l1klar1n varl1~1, operatnr 

e~itirnine kuruma oz~li hir nitelik ~azand1r~aktad1r. ~ununla 

(33) Thid., s.114 
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'hirlikte c;ogu zaman operatorler kurumlar1n e~itim konusunda 

en az ilgi ~osterdikleri gali~ma grubunu olu9turmaktad1rlar. 

E~itim gormemi~ operatorler ~enellikle saptanm19 olan as~ari 

iiretim standartl~rina rile giigllikle ula9maktad1rlar. Teknolo

jik geli~me, iiretim siirecindekl de~i~iklik ve yenilikler one

ratnrlerin e~itimi konusuna giderek daha fazla e~ilinmesini 

· g;erekli ki1maktadir. 

0nerator ebitiminin amac1; operat0rlerin ~elirlenen 

iiretim standartlar1na ula~malar1, iiretimde yap1lan hat~lar1n 

ortaya konmas1 ve onlar1n onlenrne ve ~iderilme y~ntemlerinin 

aq iklanmasi, f:?;erekti ~inde imkan oran1nda i ~ ic:;eri t"·inin P:eni~

letilmesine olanak sa~lanmas1d1r. Operat0r e~itiminin ayr1ca

l1klar ~~steren tiirleri dlilndaki ~enel nitelikleri ~u ~ekil

de ozetlenehilir; 

1. Operatorliik g~revlerinin e~itim sliresi ~irkaG haf

ta ile birkag ay arasinda de~i~mektedir. Oysa q1rakl1k e~itimi1 

teknisyenlerin e~itimi ~ihi dallarda e~itim hir y1l1 a~k1n sii

reyi kaps~yahilmektedir. Kisa sUreli hir etitimi ~erektirmesi

ne kar~1n operator e~itiminde yilksek dereceae he~eri ve uygu

lama yetene£inin kazan1lmas1 s~z konusu olahilmekteair. ~ he

ceri ve yeteneklerin helirli durumlaraa uy~ulanmas1 istenmek

tedir. 'Meslekli i-.lerde ise ~enifi kapsaml1 hilginin verilmesi, 

hil~i ve hecerinin degi~ik durumlarna uy~ulanmas1 s~z konusu-

. dur. 

2. Operator e~itiminde Gogu zaman standartla~t1r1lm1~ 

e~itim programlari uygulanmaktad1r. !iin igeri~i degi~medi~i 

stirece operatorliik i~i tekrarlanan nitelikte hir i9tir. 
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~- Operator e~itiminde verilen bil~iler ~enellikle i-

9in yap1m1na iliijkin el hecerileri ile s1n1rl1d1r. 

4. Operatnrlilk ~nrevlerinin hilylik hir ~o~unlu~u i~in 

helirli ~ir or~iiil ogrenim dlizeyi gerekli olmamaktad1r. Ki~inin 

dii9ilnsel yetenekleri fi ziksel yeteneklerine kr;vasla ikinci ·tJ .. _. 

planda. ~almaktadir. 

5. Operatorler j;!;unliik tiretim kayg1lar1n1n d191nda tutu

larilmeleri i~in genellikle e~itimin hir rnltimiinii i~ 0191nda 

~eqirmektedirler. 

Ooeratnr e~itimi her ne kadar kuruma ryz~U ~ir egitim 

ttiril ise de, kurum dtizeyinde dtizenlenen eSitim nrogramlar1 ya

n1nda i9kolu di.izey'inde iirgi.in e~it_im kurumlar1nda ve i.-azan da _ 

ilgili hakanl1klar taraf1ndan o~erator egitimi nro~ramlar1 uy

gulanmaktad1r. Operat~r egitimi, tiretimde helli standartlara 

ula~1lmas1n1 sa~lama, e~· i tim yetersizlit;inin neden oldu~ 

ilretim kay1plar1n1n, araq ~ereq hasarlar1n1n ~iderilmesi yo

ntinden ;yararl1l1 t;1 kolayl ikla saptanahi len hir e~i 11.i.m ti.irudiir. 

b) NezaretGilerin egitimi 

Nezaret~ilik gorevinin kapsam ve i~erigi zaman i9inde 

ae~i~ikli~e u~ram1~t1r. !kinci Dilnya Sava91 oncesinde nezaret

qinin ~nrevi; ~ir
0

denartman veya h~lumtin y0netimini, i~qiler, 

Uretim siireci, haMmadde, hizmetler ve hatta mamullin ~iqiminin 

ne olac:a~1 konusunda tam yetkili olarak qal1~may1 icermekteydi, 

Gtini.imi.izde hU i~lerin ~i.iyuk rir ~o~unlu~u ayr1 uzrnanl1k dallar1 

olarak i.iretim stirec i i<; inde -;ver almakta~ 1r. tkinci Diln:va Rava.0:

~1 s1ras1nda A.~.n. iiletmelerinde nezaretqi ~nrevi yapan hir

GOk ki~inin askere gitmesiyle ortaya q1kan nezaretqi aq1~1 

ha~lang1Gta iilerini iyi rilen i9qilerle kapatilmak istenmi9-
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tir. 'Pu deneyim, i~ini iyi l-ilmenin ba.jar1l1 rir nezaret~i 

olmak ic;in yeterli olmad1g1n1 ortaya koyrnu9tur. 

Nezaretc;i deyiminin de~iiik yorumlar1 yap1lmakla he-

raher, bu deyimle temel olarak; bir ki9iye -planlarna, y'1net

me, kontrol etme, elir-;ildilin sae;lama ve 'ha9kalar1n1n yapt1klar1 

i9leri de~erlendirme yetki ve sorumluluklar1n1n verilmesi an

la91lmaktad1r. Nezaretc;i deyimiyle genellikle dillmizde u~ta-
- -

ha~1_veya formen olarak adland1r1lan iiretim faaliyetlerinde 

_ bir ~al19ma gru'hunun 'ha~1nda y~netim yetkisine sahip ilk kade-

me yrh1etic isi anlaii1 lmaktad ir. ~unun yan1nda hir g;rup ,.,iiro me-

murunun, sati~ elemanlar1n1n, teknik personelin ra91nda hulu-

nan y0neticilerin de nezaretqi olarak adland1r1lmalar1 ola~an

d1r. Nezaretc;i gorevi genellikle kururnun ilk ynnetim kademesi~ 

ni olu~turmaktad1r. NezaretGiler orta kademe ~oneticilerine 

kar~1 sorumludurlar. 

Nezaretc;ilik g~revinin kapsam ve iQeri~i herkesin ka

rullendi~i rir anlam berarerli~ine kavulimam19t1r. ~az1 ki9iler 

ne2-aretc;:i g0reviriin 0zellikle rir c;al1~ma ~ruhunun y~netirni i..,i, 

le s1n1rl1 oldugu g~rii~ilnli ileri silrerken 'hazi kiiiler de hu 

~orevin 'h-elirli c;ali-.ma durumunda teknik ve iiretimle ilP-:ili 

oldu~unu ileri slirmektedirler. Hangi tan1mlama al1n1rsa alin-

sin nezaretc;ilik ~~revi rir c;ali~ma grubunun ve o ~ru'hun c;a

l1~malar1n1n ynnetilmesini ve ~eli~tirilmesini ic;ermektedir. 

Pu durumda nezaretc;ilerin e~itimi i9 diizeninin aG1~l1kla an

la~1lmas1n1 ve ,a11~malaraa etkinlik sablama amac1ni ta91mak

tad1r. Pu ama~la, nezaretQi ebitimi nro~ramlar1nda ~enellikle; 

!~ hilgisi, sorurnlulm~ s1n1rlar1, otretrne recerisi, y~netrne he

cerisi, ynntem ~el~~tirme hecerisi, ka~alar1 onleme hecP.risi 
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- gihi konulara yer verilmektedir. 

Pir kurum i((indeki nezaretc;ilik gnrevlerinin kapsam 

ve i((eri~inin farkl1 olahildi~i goznnune ~etirilirse, kurum

lar aras1nda nezaretc;i e~itimi programlar1 aras1ndaki farkl1-

l1klar daha kolayl1kla ag1klanarilir. Nezaretqi etitimi prog

ram1n1n ic;eri~i hir_ g;rup nezaretginin ortak egitim ~ereksinme

leri yan1nda her nezaretc;inin ki9isel e~itim gereksinmesi de 

~ozonilne al1narak olu~turulmal1d1r. Ebitim programlar1n1n i((e

ri£inin ag1kl1kla belirleneril~esi nezaretc;ilik g~revlerinin 

tan1mlamalar1n1n ayr1nt1l1 rir bi~imde yap1lmas1yla yak1ndan 

ilgilidir. 

Nezaretc;i egitimi kurumun k1sa silredeki 12;ereksinmeleri ·· 

ni kar91layacak h.ir yakla~imla ele al1nahilece~i ~ihi uzun d~

nemde kurum hedeflerine ula91lmas1 ve ki~isel geli9meyi i((eren 
- - . 

hir yakla~imla da ele al1narilir. Herhan~i~ir or~anizasyonda 

nezaretqilik g~revlerinin kapsad1~1 sorumluluklar 9nylece 

.. ~zetlenehilir; 

1. Uretim veya hizmet ( i~in yap1lmas1n1 sa~lama ) 

2. Qala~ma grurunu olu~turan ki~iler aras1ndaki ili9-

kiler. 

3. ta ame ( !~yerinin, arac; ve f:?;ereqlerin di.izenl i 1 ik Jtve 

i§lerli~ini koruma ). 

4. Kontrol (maliyetler, yontemler, planlama, nitelik ) 

5. Haherle~me ( talimatlarin iletilmesi ve hilgi top

lanmas1, kurum politikas1n1n a~1klanmas1 ). 

Ne~aretc;i e~itiminde qeiitli e~itim y0ntemleri uy~u

lanmaktad1r. Grup halinde e~itim yap1lmas1 halinde; konferans-

ve toplant1lar ornek olay yontemi, rol oynama, komite Gal1~ma-
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lari, film ve slaytlarla oesteklenen ac;iklamalar, uy~ulama 

gXsterilert ynntemlerinden yararlan1lmaktad1r. ~i~isel e~itim 

~ereksinmelerini kRr~1lamak amac1yla da ; i9 r.e~i~tirme, ne

~aretc;i yard1mc1l1~1 p:i-1revleri yapt1r1lmas1, 'helirli konularda

ki kitaplar1n okuma odevi olarak verilmesi, helirli konularda . 

rapor haz1rlat1lmas1, c;al1..,t1~1 'H5ltim ve kurum dihe:vinde hedef 

he 1 irleme ode'r c;al l 'slID8S1 verilmesi, 'holilmtiniln <;all :Wmalarl. . il.e . __ 

ilgili periyodik raporlar verilmesi de nezaretc;ilerin e~itimi 

yontemleri olarak kullan1lmaktaa1r. 

c) Teknisyenlerin eBitimi 

Genel olarak teknisyen "yapt1i1 i9in nitelikle~i rak1-

m1ndan gerekl.i teknolojik l--il~i ve yetene~leri yeti~kin i~ci

ninkinden daha tistilo ve diplomal1 milhendisten daha a~a~1 olan 

ki"i'i olarak " tan1'YI!lanmaktad1r. 'Pir teknisyenin yetifimesi iqin 

en az iki sene tam ~tin ~eya l--u d~neme e9it ~ar1m ~tin e~itim ve 

genellikle sanaylde rirkRc; sene pratik c;al1~ma _ ~Preklidir. 

Teknisyen diplomas1 okulda ~~rillen teknik X~renim ve sanayide

ki rirkac; senelik nratik Gal1~madan sonra verilmektedir. ~ekno

lo~ik ~eli9menin c;aruklu~u ve stireklili~i nedeni~le meslek ve 

u~ra~lar1n de~i~en yap1lar1n1n ~erekli k1ld1g1 e~itim silrekli 

olarak kaPsam ve iGerik yRniinden de~i~mektedir. ~u durumda ~r

gil.n e~itirn ile sanayide elSitim arasinda etkin "hir i~r-irli~inin 

kurulmas1 zorunlu olmaktad1r. 

~esleki konularda yeterli ~~renim ~Xrmenin yan1nda tek

nisyenlerin gerekli uygulama yeteneKlerine de sahin olmalRrl 

~ereklidir. "Bi.itiln teknis;venler ;vantiklarJ. .i>iin c;erGevesi iGin

deki rilgilerin, ~akina VP te~gAhlar1n kurul~as1naa ve uy~ulA

nac·ak teknikler '7e nrati"k Gal1~malarda yetenek '.{a~anm1~ olmall-
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d1rlar. Yeti~kin iiic;inin yeteneklerine e9it ,_,ir olc;i.ide olma

sa da teknisyenler meslekleri hakk1nda teknik ,.,il~i;ve sehin 

olduklar1 ic;in ellerini de maharetle kullanarilmelidirler. Fu 

nedenle iyi rir teknisyen yeti~mesi ic;in -okullarca sa£lanan 

teknik e~itim yeterli olmamaktadir. Her tekni~yen yeti9tirme 

pro~ram1 ic;inde teknisyenlerin pratik yeti~melerini ae sa~la

mak uzere san_a.:vi JG_igd~ e~i tlm ve nratik cali~rna olanaklar1n1n 

saglanmas1 ~erekli-Oir. Sanayile~me dli~eyi ileri olan lilkelerde 

teknisyen muhendis arasinda teknolo~ist ve yliksek teknisyen 

olarak adland1r1lan yetii'kinlik kademeleri de yer almaktadir. 

Fu sonuncuda yeti~kinlik ac;1s1ndan teknisyen e~itiminin lize-

rinde hir e~itim gnrmektedirler. Genel olarak teknisyenin ;ve

ti9kinlik dlizeyi; Filimsel ve teknik hil~i aq1s1ndan onerat~r 

ve meslekli i~cilerden daha ytiksek, ara9t1rmac1, teknolojist 

ve milhendislerden -daha -ai'ag1dad1r. Meslekli i9qilerin ,.,elirli 

i9leri yapmalari iGin gerekli ~ilgi ve heceri dilzeyi kolayl1k-
.. -

·la tan1mlana,..,ilirken teknisyenlerin i~leri, u:erekli hilR"i ve 

yetenekleri iGeren ~e~el tan1mlamal~rla helirlenehil~ektedir. 

Faz1 i~kollar1nda teknisyen deyiminin ic;erdi~i mesleki yeti~

kinlik ve yan1lacak ~0revin hoyutlari ac;1kl1kla helirlenmi 9 tir. 

~az1 i~kollar1nda ise teknisyen deyiminin iQerdigi mesleki ye-

Qaliima ya~aminda teknisyenlerin oynamakta olduklari 

roller Uc; ~rupta toplana'hilir; 

1. Teknisyen uzmanlik nitelibindeki hil~isi;vle Qe~itli 

i~ durumlar1nda dil~Unse~ ve hazen da el hecerisi ~erektiren 

teknikleri uy~ula~1c1 rir ki9idir. 
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2. Teknisyen karar al1c1 hir ki9idir. ~ararlar1n1 ti

tizlikle almasi ~ereklidir. Kararlar1nda tutars1zl1k kurum 

i~in onemli maliyetlere yol a~ahilir. 

3. Teknisyen kurum yonetimine i~in ya~1m1na ili9kin 

teknik hilgileri sa~layan rir dan1~mand1r. 

Genellikle teknisyen ~rglin e~itim a~1s1noqn orta nr
renimi hitirmi 9 teorik ve nratik mesleki ve teknik hil~ilere 

sahip ki§i~ir. Teknisyenlerin yeti§tirilmesiride orgUn etiti

min sa~lad1t1 e~itim olanaklar1 yeterli derildir. Teknisyen

lerin uygulamaya ili~kin hil~ileri,gal1~ma ya~am1n1n olanak

lar1ndan edinmeleri gereklidir. ~az1 tilkelerde teknisyenlik

le ilgili yeti~kinlikler orta obretime dayal1 hir hiqimde 

olu~turulurken,haz1 ulkelerde de orta o~renimi tamamlamama~ 

mi~ ki~ilerin gal1~ma ya~am1nda edindikleri hil~i ve tecrU-

he de g~zontine al1narak kendilerine teknisyeri etitimi ve~il

mektedir. Ber iki yakla~1m hiqiminde de teknisyenlerin yeti9-

tirilmelerinde teoril{ ·ve nratik konular1n hirlikte i~lenme

sine ~zen gXsterilmektedir. ~r~Un etitim sistemlerine esnek

lik kazand1ran Ulkelerde teknisyenlik ve mUhendisli~ yeti~

kinliklerine ula9mak ic-in kesintisiz nrgLin e{"iti:n Q'.rirme zo

runlu g~rtilmektedir. Cal1~ma ya~a~1na teknisyen ve mUhen~is 

olmak icin ~rgiln e~itimi tamamlamaks1z1n kat1l3nlRra istedik

leri dnnemde ~erekli yeti~kinlik a~amalar1ndan geGerek teknis

yen ve mtihendis alma olanaklar1 satlanmaktad1r. 

Sanayile9mi~ iilkeler teknisyenlerin etitiminde,~rgtin 

ebitim kurulu9lar1 ile i~kolu dilzeyinde i9hirliti sa~lamakta

d1rlar. -Paz1 ulkelerde de ·11illi H:t,itim 'Pakan11r1na ,re:va t.:all'ima 

~akanl1t1na ha~l1 e~itim kurulu~lar1 ~al1~rna ~a~am1ndaki kiiji-



- Pl -

lerden isteyenlere ~ere~li a~amalardan ~e~erek teknisyenlik 

ve mUbendislik yeti~kinlirine ulaimaya olanak sa£layan eti

tim programlar1 dtizenlemektedirler. 

d) ~uro elemanlar1n1n ebitimi 

'Pu etitimin amaci,kurum y0netimi tarafindan saptanan 

politika ve bu politikaya ili~kin uyt!,ulama ynntem ve si.ire~le

rinin hliro elemanlar1nca yeterli ol~ude anla~1lmas1n1, yorum-

lanmas1n1 ve uy~ulanmas1n1 sablamakt1r. ~urum ile il~ili ~il

~ilerin rtiro personeline relirli nir dtizen iqince tam olarak 

n~retilmesi unutmalar1 ve yanl1~l1klar1 r\nlemek ve etkinlitJ 

sa~lamak y0ni.inden ~nemlicHr. "C;;ro elemanlar1n1n i~e ra'ilad1k

lar1 glinlerde kurumun ~zelli!derini, qal19ma ko9ullar1n1 aG1k-

layan ve helirleyen i~e al1it1rma pro~ramlar1na ~at1lmalar1 

yay~1n hir eritim y0ntemidir. "Pu tur i~e al1~t1rma pro~ramla

rl genellikle i'lie ha;;,lamadan ~nee ve niitun iii giinlini.i kapsayan 

bir e~itim program1 ni~iminde duzenlenmektedir. t~e al19t1rma 

program1ndan sonra i~le il~ili helirli 0zel hecerilerin ~tre

tilmesi( huro makinalar1n1n kullan1m1 v.~ ) olatand1r. ~uro 

elemanlar1n1n ebitim proRrarnlarinaa,kurumun evrak kay1t ve 

dosyalama duzeni,kurum i~i ve kurum d191 ~il~i ak1~ s~reci, 

yaz1§ma y~ntemleri,telefonla ~5rLl~me dilzeni,~Uroda yan1lmakta 

clan i~le il~ili hesanlamalar ve istatistiklerin derlen~esi 

gihi konulara yer verilmektedir. 

~aE1 lilkelerde rliro elemanlar1n 1 n e~itimi amac1yla ...... . 
G1rakl1k etitimi nitelitinde ayr1nt1l1 e~itim pro~ramlar1 <lil-

zenlenmektea ir. Orne t;in: uanimarka 'da huro elemanlar1n1n e~i

timi amac1yla Glrakl1k e~itimi nitelifinde toplam 24n saatlik 
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ve_lO haftalik hir siireyi ~apsa~an e~itim programlar1 geli~

tirilmi~tir(34). 

t~e al19t1rmay1 izleyen etitim nro~ramlar1 icinde 

nilro elemanlar1na ge~mi~ i~ tecrlihesi ve n~renimleri de goz

onune al1narak kendilerinden yanmalar1 heklenen i~ ~~retil

mekte ve hu i9lerin departman ve kurum i~indeki yeri ve nnemi 

a<;1klanmaktad1r. "Pu ettitim s1ras1nda de-partmanda yap1lmakta 

olan oteki iilerde Heretilmeye ~al191lmaktad1r. Gallianlara 

departman i<;indeki tlim i~lerin Hgretilmesi,~al1~anlar1n ~il

gi ve i~ tecruhelerini geli~tirmek a~1s1ndan oldutu kadar ha

z1 ki9ilerin ~e~itli nedenlerle i~lerine ~elemedikleri nurum

larda i~lerin aksamadan yurutum~n~n saglanmas1 yonlinden de 

~nemlidir. ~~ro elemanlar1n1n e~itim pro~ramlar1 yan1l1rken, 

programlarda qal1~anlara 0teki departmanlarda yanilmakta olan 

i~lerin o~retimi ~zellikle onemlidir. 

e) ~at1~ elemanlar1n1n e~itimi 

~urumlar1n sat1~ elemanlar1n1n ebitimine vermekte ol

duklar1 nnem giderek art~aktad1r. s~t1c1l1k i9inin haz1 ki9i- · 

lerde do~u~tan hir yetenek oldugu hiqimindeki gorli~i~ savunan

lar1n say1s1 ~iderek azalmaktad1r. Sat1~ elemanlar1n1n qal1~

ma yerlerinin kurum d1~1nda ve <totu zaman kurumun hulundutu 

:yerden GOk uzak yi-'relerde olu 9 u,hu ki;;>ilere sistemli ve du

rumlarina uy~un ~ir efitimi~ verilmesini zorunlu k1lmaktaa1r. 

Sat1c1l1k egitimi nro~ramlar1nda,sat1lacak mamul hak~1nda 

hil~iler, sat1~ tekniti,al1c1lar1,~uruma ve iij arkadAijlar1na 

kar~1 nas1l aavranmalar1 m0iterilerle ~nru~me(mU1akat) tek

niGi konular1na ~zellikle yer ~erilme~tedir. 
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Satli elemanlar1n1n ebitiminde ayn1 i9i yanan turn 

sat1~ elemanlar1na belirli temel bilgilerin e~it ~l~iide ve

rilmesine dikkat edilrnelidir. Standart hir e~itim nro~ram1-

n1n uygulanmas1 ortaya Glkahilecek muhtemel sorulara kurum 

ve ilrilnleri aG1s1ndan ayn1 dogrultuda ve kurumca verilmesi 

istenen cevaplar1n verilmesi yxniinden ~nemlidir. "PU amaGla 

haz1 kurumlar sat1~ elemanlar1n1n egitiminde i~e al1it1rma

oriyantasyon bXliimi.inde esaslar1 BGlklanan pro~ramlanm19 e~i

tim ynntemini de uygulamaktad1rlar."PU y0ntemin uy~ulan~Rs1n-

dan sonra egitim T>ro~ram1na kat1lanlar1n yaz1l1 hir s1nav 

geqirmeleri de ola~and1r. R1nav yoluna ha~vurulmas1,uvgul~

nan program1n etkinliginin ~1G0lmesi ve ~erekiyorsa pro~rem

aa uy~un ~orulen de~i~iklikleri yapmak amac1n1 ta~1maktad1r. 

~u s1nav e~itim pro~ram1 uygulamas1 ortas1nda veya sonunaa 

yaz1l1 olarak yap1lrnaktad1r. S1nav yXnterni,helirli hir ~rne-
- - -

tin ntrenci taraf1ndan i~lenrnesi ve deterlendirilmesi veya 

eLitim pro~ram1 ile il~ili test niteli~inde hir soru ka~i-

d1n1n cevapland1r1lmas1 hiGiminae olmaktad1r. 

Satli faaliyetlerinin ~eni~ rXl~elere yay1ld1~1 ku-

rurnlaraa hnl~elerin ihtiyaqlar1n1 kar~1lamak Rmac1ylB h~l~e-

sel e~itim pro~rarnlar1 da d~izenlenmPktedir. Sat1~ ele~anla-

rlnln e~itiminde,i~e yeni ha~layan hir sat1~ eleman1, tee-

rilheli hir set1~ eleman1n1n yan1na veril~ekte ve eritim sLl-

resince hu iki kLwi rirlikte GBllfimaktad1r.'Pu y0ntemin ha

fiar1s1 hliyi.ik i1lqiide tecri..ireli sat1ls' elemanlar1n1n et;itme ye-

tenetine ha~l1d1r. 

Sat1~ elemanlar1n1n etitirni pro~ramlar1 iqinne GB-

111imaya i1zendirme konusuna da yer veriln;ektedir. "llu amaqla 

kurum yonetimi neriyodik toulant1lar yaparak sat1~ ele~anla-
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rina kurumun sati 9 faal iyetleriyle .il~ili ay.r1nt1l 1 aG i klama

lar sunmaktadir. 'Pu toplAnt1lar1n amac1 sat1~ elemanlar1 ara

sinda ~irlik ve heraherlik duy~usu yaratmak ve en ha~ar1l1 sa

t19 elemanlarina ~e~itli ~a~ar1 ~diilleri ve arma~anlar vererek 

tum sat1~ personelini dinamik ve geli~me ortam1 icinde tutmay1 

sa('.:lamaktadir. 

~elirli i~ gruplar1n1n e~itimi konusunda il~inc ~rnek

lerden ~iriside rankac1l1k i~kolunda yap1lmakta olan etitim 

faaliyetlerid ir. Bi z:::net s~kt0rU ic inde 0neml i r -ir yer tu tan 

rU i~ kolunda ~elirli ~~rev kademelerindeki eleman ihtiya~la

r1n1 kar~1lamak amac1yla etitim pro~rRmlar1 aJzenlenmektedir. 

"Pu ama<;la itie p;iri-. kademelerinden ra~la;va.rak. en Ust kaaeme-
-

lerde c;al1~anlar1 da icine al an kansam, iGerik ve slire y~ni=n-

den her ~rurun r.zelli~ine ~;::;re efitim programlar1 uv~ulanmak

tad1r. ~rne~in, ~esle~e yeni ~irenler iqin stajyer kurslar1, 

cal1 ianlar1 relirl i hir g~reve ve;va hir i'.st i:;;:.:;re~re ha z1 rlamak 

icin yeti~tirme kurslari,kam~iyo kurslar1 aq1lmaktan1r. ~ef 

y~rd1mc1s1 veya ~ef yeti~tirmek il~ere muhasere ~urslar1,istih

harat kurslar1 d uzenlenrnektea ir. r~st kadeTTle lerae ki yr) net ic i ler 

iQin de ~estiyon kurslari, y0netici seminerleri ailzenlenmek

tedir. ~gitim progra~lar1n1 ra~ari ile ritirenlerin helirli 

g~re\' kademelerine Atanmalar1 planlanmi:;; oldug·un(1e~ h'"'yle hir 

uyRulama e~itim- ~arar ili~kiRinin kurulmas1n1 satlamakta ve 

Gal1~anlarda ebiti~e kat1lm8 arzusunu da artt1rm~ktaa1r. ~~y

le hir u:vi:r.ularna dilzeni ic; inoP. e t::i tim, kurulu~un insRngDcii -pla:i-

lamas1 iqinde 0nernli rir yer tutmaktad1r. 
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f) 1~ guvenligi e~itimi 

Qal19ma s1ras1nda i~ gtivenlitinin sa~lanmas1, kurumun 

verimlili~ini etkiliyen Hnemli etkenlerden biridir. ~al1~ma 

s1ras1nda gtivenlik ekonomik yat1r1m aG1s1ndan oldu~u kad~r 

sosyal ve insanc1l neoenler BGlSlOdan da aerer ta~1maktad1r. 

~u neaenle her sanayi dal1nda dolayl1 veya do~ruaan dotruya 

i~ kazastria urrayahilecek tlim _ G_al1 fianlar1n Gal 1 9malar1 s ira

s1nda guvenliklerini sa~lamak amac1yla e~itim sistemi oluitu

rulmal1d1r(35). Gal19anlar1n varl1t1 ile i~ kazalar1n1n ola

s1l1~1-aras1nda yak1n hir ili;;iki vardir. 

t~ glivenli~i e~itimi pro~ramlar1 ~enel hir s1n1flan

d1rma iqinde dort grunta toplanahilir(~): 

1. !~ kazalar1 tehlikesinin yogun oldutu haz1 i~ ttir

leri ile yanma ve henzeri tehlikeler ta~1yan maaaelere ili9-

kin _ olarak e~itim kornitesi ilyelerine, tehlikeli i~lerde Gal1-

~anlara,il~ili nezaretGilere qal1~ma konular1yle il~ili ayr1n

t1lar1 helirleyen uzmanl1k niteli2inde hir i~ ~Uvenli~i e~i

timi verilmesi, · 

2. Mzel gtvenlik Bnlemlerinin al1nmas1n1 ~erekli k1-

lan ~evresel ko9ullar1 helirleyici i'i g~ivenli~i e~itimi,0rne

~in, in:iaat sanayi ile ilP-;ili al1nacak ~Uvenli'k 0nlemlerinin 

o~retilmesi, 

3. !9 gilvenli~i ile ilgili ozel becerilerin kazand1-

r1lmas1 amac1yla verilen e~itim. ~rne~in, yukleme ve ho~alt

ma i9lerine ve ilk yard1ma ili~kin gerekli i~leri n~retici 

(35) ~EN~TA~~R, op.cit, s.8~ 

( 36) .i hid' s • 87 
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etitim pro~ramlar1, 

4. !9 gtivenli~inin Xnemini helirleyici ve <;al1~an

larda i~ gilvenli~ine kar~1 duyarl1l1g1 art1rma amac1n1 ta91-

yan genel nitelikte etitim. 

Hangi ama<;la di.Azenlenirse di..zenlensin, i'ir ~iivenlit;i ei~·itimi 

konusunda uyulmas1 ~erekli temel esaslar vard1r. ~u esaslar 

Q5ylece 5zet1enehilir: 

- !9 giivenligi i~ e~itiminin hir par<;as1 olarak plan

lamal1 ve i~ ebitimi i<;inde yer almal1d1r. 

t~ gilvenli~i egitiminin amac1 ile ilgili ki~ilerin 

gUvenlik uy~ulamalar1na kiijisel kat1lmalar1n1 satlama~ olma

l1d1r. 

- ~~itim sonras1nda e~itime kat1lanlar1n heklenen 

davran1~lar1 edinip edinmedikleri izlenmelidir. 

- ~az1 konularda periyodik e~itim nrogramlar1 dtizen

lenmelidir. 

~urumda i~ gilvenliti konusunda etkin uy~ulamalar1n 

sat,lanmasi,kurum ynnetiminin ru konu:va ~~steraiti .ilgi-;ve 

r.a~l1d1r. T{urum y:-)netiminin sa~l1kl1 <;al19ma ko~ullar1na i

li~kin hedeflerini r.elirlemesinden sonra, ~erekli Gal1~ma

lar1n ne hiGimde yan1laca~1 kolayl1kla santanahilir. ~az1 

9al1§malar1n hirden fezla kur11m denartnan1 icin orta~la~a 

yap1lmas1 ve haz1lar1n1n da helirli i~ ~runlar1 i~in dUzen

lenmesi ~erekli ola~ilir. t~ gLlvenli~i pro~ramlar1n1n i~ 

slireleri iC'inoe yer al<hklar1 gnznntine getirilirse.-pr'?lfl:'"i 

ramlar1n etkinlikle uy~ulanmas1 daha a~1kl1kla vur~ulana

hilir. 

!~ ~LvenliL;i ko-.ullar1n1n sa~lRnmas1na kar'i'l.n its 
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kazalar1n1n nnlenememesi ha~ka nedenlere dayanahilmektedir. 

"rnet.in, kifiisel disiplin ve sorumlulutun yetersizliti, ne

zaret~inin liderligine uymama, kurumun or~anizasyonel yan1-

s1nda i~ gUvenlitini sa~layacak i~leri yapacak helirli rir 

boltimun olmamas1,yeterli yeti~kinlikte ii~ucii hulunamamas1 

nedeniyle eksik yeti~~inlikteki ii~ilerin i9e al1nmas1, ne

zaret~ilerin i~g~venligi e~itimini g6rmemi~ olmala~1, ki~i

sel Galli~a gliclinun lizerindeki Gal1~ma ve uretim standartla

r1 ve yetersiz ayd1nlatrna i~ glivenlitini azaltan ve i9 kaza

lar1na yol a~an etkenler olmaktad1r(37). Sanayide yeni tek

nolojinin ve yeni maddelerin kullan1lrnas1 da i~ ~~venli~ini 

azalt1c1 ynnde etkili ola~ilmekteoir. 

~urumda i~ gtivenli~inin satlanmas1 amac1yla ~r~iltsel 

~nlemlerin al1nmas1 ge~eklidir. ~tiyuk kurumlarda ayr1 hir i~ 

~tivenli~J h.nltimii kurularildit:::i gibi nersonel yXneticisine 

ha~l1 olarak qal1~acak hir uzman1n ~0revlendirilmesi de ola

gand1r. Uretimden sorumlu yAneticinin de iy ~uvenliti ~0r~v

lisi ile etkin nr~utsel ili~kiler iGinde oloutu kurumlar var

dir. ~az1 kurumlar da i~ ~uvenli~i konusunaa komite cal1~ma

lar1 yapmaktad1rlar. Hangi 0rgtitsel GnzUmlerne secilirse se

Gilsin, onemli olan turn ilP.:ililerin i-s :::d.iw•nli~i etitimine 

kat1lmalar1n1 sa~lamakt1r. 

~urumlar1n i9 ~livenliGini sablama g~revini ustlene

cek ki9iler konu ile ili;r,ili :veti9kinlit'e sahin olmal1:hrlBr. 

Daha once i1i !T.~:venl i C;i eei t imi ~ormer.1i-. 'l{i :iilerin i >;i r.:Uven

li £i ile il~ili ~a21 e~itim nro~ramlRr1n1 izleaikten sonra 

(37) Thid., s.P8 
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kurumda hu gnrevi ilstlenmeleri olagandir. 

!~ ~Uvenli~i konusu kurum y~netimi ilP. qal1~anlar1n 

~r~litleri aras1nda etkin ~ir i§~irli~ine olanak verici nite

liktedir. !ikolu dtizeyinde ve ~~lgesel ve ulusal dUzeyde i~ 

gtivenligi ~ro~ramlar1 dlizenlem~k a~ olanakl101r. t~kolu dUze

yinde ;vap1lan toplu s~zlefimelerde kurum y;.;netimi ve r.Rl1'i~mlR

r1n hirlikte ytiriite~ilecekleri i~ gUvenli~i eriti~inP yer ver

mekteoirler. !~ gtivenlit,i konusunda sistemli yakla~1mlar e~iti

min etkinli~ini art1r1c1, kuruma, qal1~anlara ve tonluma yarar 

saglay1c1 niteliktedir. !~ gUvenli~i e~itimi nro~re~larinoa 

yer alacak konularin iGerik ve kapsam1, ~erekli incelemelerden 

sonra olu~turulahilir. !~ kazalar1n1n nedenlerine ili~kin ara~

t1rmalar i~ gilvenli~i ebitiminde yer alacak konulara ili~kin 

onemli hil~iler saglayarilir. Her e~itim nro~raminda oldugu 

~i~i i9 P:livenli~;i eti;it·imi -prol'!ramlar1 da de~t=>rlenoiT'ilmelioir. 

P~ylelikle nro~rAmlar1n etkinlibi, sa~lad1~1 yararlar v~ ~ele

cekteki pro~ramlarda ya~11R~Ak de~i~iklikleT' konusunaa etkin 

~ararlar al1na~ilir. 

7. Uygulamada nikkat "Rdilecek Hususlar 

Personele gerekli ~eceri ve tutum 1r:azana1rmak amac1 

ile u:vr.;ulanan et..i t im proi:sram1 nd a, ;..;~,rt=>t ic i, ;;~ret im ic in p;e

rekli Gal1imalar1n1 a~a[1da~i s 1ra ile yanar. 

a) ~eceri kazandirmak \;;zere :vapt1r1lacak i.;; ve;va i~

lemler helirlenir. Peceri H~retimi iGin i~ veya ~~rev ~nalizi 

yap1l1r. 

h) E~itimin amaqlari santanir. ~eceri veya tutuma na

yal1 amaclar, ~~renci;ve ka2and1r1lnas1 veya ~e~i~iklik sonucu 

olu9turulrnas1 ~eklenen davran1~lar ol~rak tan1mlan1r. 
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c) !~, i~lem ve hilgi yapraklar1 haz1rlan1r. M~renci~~ 

nin i9 yaparken kullanaca~1 arA~lar, malzemeler, yanaca~1 i9-

lemleri kansayan i~ ve i~lem operasyon ile i~i nas1l yapAca~1-

n1 agiklayan hilgi yanraklar1 haz1rlan1r. 

d) E~itim yeri tanzim edilir. ~u y~ntemde ~trenciler 

de i9 yapacaklar1ndan e~iticinin ~~zetim ve cenetimine olenak 

verece~, 5~rencilerin ~ir~iri ile ii~irli~i ve koordinasyonunu 

sa~layacak ~ekilde qal1~a~ilecekleri hiGimde atelye haz1rlan1r. 

e) Malzeme ve avaaanl1klar sa~lan1r. ~eceri kazand1r

mak ilzere yapt1r1lacak i~te kullan1lacak malzeme ile takimlar 

sa~.lan1r. Makinalar1n kullanma ~aman1 helirlenir ve n.:erekirse 

siraya konur. 

f) Gnzlem ve de~erlendirme formu haz1rlan1 r. ~~.renc ile

rin yapt1klar1 i~ izlenirken ~oz~nilnde rulundurulacak hususlar 

ile ol<ttilecek nitelikler, de~erlendirmede kullanilacak olcUt

ler helirlenir. 

g) O~renciler bau.rlan1r. l(onunun aq1klanmas1nna her 

ogrencinin kola;vl1kla duyrnas1 Ve i:;>lernleri f!:~rmesi icin u;v°-:UU 

hir ri~imde oturmalar1 veya durmalar1 sa~lan1r. Ayr1ca n~ren

cilerin -psikolo~ik ;yr\n<ien hAz1rl3nmalar1, L;i veva :J'.'.~revi 8.l

~1lamalar1 sa~lan1r. 

h) Etitim yanraklRrl da~1t1l1r ve aG1klan1r. ~titi

cinin ~ararlanaca~1 ders olan1na uy~un ~iGimne haz1rlanan ii, 

i~lem ve ~il~i yanraklar1 ~trencilere verilir. ~unlar1n neza

man ne ~ekilde ~ullan1laca~lar1 a~1klan1r. 

l) 1~~a~1naa eeitim, haz1rlanan nlana ~nre d~rt e9ama

da :van1l1r. 
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1. Haz1rl1k; Personelin yapacaklar1 i'ii alp;1lamalar1 

sa~lan1r. !~in yap1lmas1 iQin ~erekli psikolojik ve fiziksel 

haz1rl1k yan1l1r. Kullan1lacak ~alzeme, tak1m ve makinAlar 

ile egitim s1ras1nda yararlan1lacak i~, i~lem ve hil~i yap

raklar1 yerlerine konur. 

2. A~1klama; Personelin i~i yapahilmesi igin gerekli 

bilgileri k.aza~dirmak lizere i~lemlerin yan1l1~ s1r~s1, :v~nte

mi ve uyulacak kurallar anlat1l1r. Soru-cevap metodu ile tar

t1~1l1r, n~rencinin hilgi ka~anmas1 sa~lan1r. naha sonra te

mel i:ilemler yap1tarak g~sterilir. Yatnlan ac1klamA '!e P.:0steri 

sonucu ~zetlenir. M~.rencilere anlam olu~tut;unu oT'taya ko:vacak 

sorular y0nel til ir, veya sormalar1 sat:lan1r. Cevanlar ve a~1 k

lamalar sonun1a et.itim tama~lanir. 

~..: ~u egitimin en farkl1 y0nU 0~rencinin kaz.ann1~1 hil

giyi ~ok kisa hir zaman sonra uy~ulayarak navran1,,., deti'itirme

sidir. Peklenen davran1~ ae~i~ikli~i amaqlarin nn~0rdli~il ~ece~ 

ri ve tutumlard1r. Her nerenci, iii veya i:rlem :vanra~1nda ,.....elir

lenen sira ile i;i yapmaya ~a~lar ve devam eaer. Anlayaman1t1 

kis1mlar1 egiticiye sorar, ~erekti~inde arkada9lar1 ile i9hir

liti sablar. 

4. !zle~e; E£itici, ~trencilerin Gal1~malRr1n1 yak1n

dan izler, yant1kl9r1 hatay1 yerinde ve za~anin~a dLlzeltir. 

Her iilemi ~o~ru, ~elirli hir slire iGinde yanmalar1n1 ve rek

lenen nitelikte rir i~ ortaya koymalar1n1 sablar. 

i) !zleme sonu~lar1 aq1klan1r; ~~rencilere yan1lan 

uy~ulamada kar~1la~1lan durumlar, neaenleri, ~iderme ~ol ve 

ie~illeri ac1klan1r ve tart1i1l1r. ~trenci ~~rilijil ~e al1narak 

det,erlendirme yan1l1r. 
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8. !9r-a:g1 EE:,itimin Yarerli ve Sak1ncal1 Ynnleri 

a- Yararl1 y~nleri 

- E~itim, ~erqek c;al1~ma ko~ullariyla ~irlikte olu~ur,uyum 

sarlamama sorunu s~z konusu olmaz. 

- Ki~inin kennine gUvenl artar, ~ireysel ~ereksinmesine 

~~re et.itildi~inden il~i qekmek kolayd1r. 

~ireyin ;vetenekleri p;eli:sir, a.aha _iyi tan1ma olana~:l ve-

rir. 

Personel ~erqek i~ ortaminda e~itildibi iGin, e~itiminin 

deberlendirmesini kendisi yanahilir. 

- Daha az giderle ~erqeklenir ve ~elli hir rniktar ilriln hile 

elde edilir. E~itim araq ve ~ereglerine ayr1ca ;vat1r1m yap1l

ma2 .Yol, yiyecek v.s masraflar ortaya c1kmaz. 

b- ~ak1ncal1 ynnleri : 

Egi timi g;erc;ekle'it iren eti tic in in ~urumu ( iyi- ve P-Br(' ek 

hir e~itici olmaya~ilir ). 

- ~eknolojik deti~ime ayAk u;vdurulmas1 ~liqle~ir. 

- Mnernli oranda GilrUk keliteli mal ~ercekle~e~ilir. 

- Makina ve teqhizat %ay~1na neden ola~ilir. 

- Cali~ma ortam1n1n olumsuz etkisi ( toz, ~urultli, pislik, 

v.s ) snz konusu olar-ilir. 

9. Et,itimin De~erlencHrilmesi 

YBneticiler ve egiticiler yapt1klar1 faali~etlerin so

nucunu de~erlendirme ihtiyac1 duyarlar. i:tUti.in et,itsPl P.tkinlik

ler ~elirli arnac;lara ula'i'mal{ iizere nlanlanir ve yi=m1l1r. net;er

lendirme, nlanl1 faaliyetin sonunda ~nce~en saptanm19 amaqlara 

u1'.l~:-na derecesi 1-iakki::ina 'hir hiikme varmakt:i.r .... 

F.~itime siste~ ve n1anla~a ac1lar1ndan ha~1ld1t1naa 
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de~erl~ndirme, e~itim etkinlik derecesini tayin_ederek, ama~

lara ula9ma durumunu ve sarf edilen ~aha ile paranin israf 

edilip edilmeditini saptayan bir silre~ olarak g0rillur(,8). 

De~erlendirmenin amaci, uygulamanin ba9ar1 derecesi ile il

gili olarak verilecek hiikilmlerin tarafsiz ve sa~lam olmas1n1 

sa~lamaktir. 'Pu yargilar hir 0vE?;ii veya yerme de~il, devam 

edecek ~al1~malar1n daha verimli hale getirilmesi iGin ya~ 

p1l1r(39). l!:~itimae ama~lara ula9ma derecesi' insan1arin n~

renim ya9ant1lar1 yolu ile davran19lar1ndaki de~i~menin y0-

niinde ve miktarinda hulunahilir. "Pu nedenle de~erlendirme 

yapmak iGin ilk defa insan davran1~lar1nda meydana ~etiril-

mesi istenen de~i~melerin saptanmasi ~erekir. 

E(itimde deberlendirmeyi zorunlu k1lan nedenler Ge-

9itlidir. De~erlendirme, y0netim, denetim, ara~t1rma, reh

berlik, geli~tirme ve henzeri alanlarda gerekli verileri 

sa~lamak, kararlar almak ilzere yapilabilir. 

FBitim etkinliklerinden heklenen yararlar1n satlan

mas1, ihtiya~lar1n kar~1lanmas1 ve ama~lar1n1n -~erGekle~ti-_ 

rilehilmesi iGin etkinli~lere katilan personelin ~a~ar1l1 ol

mas1 gerekir. ~~itim programlar1 ile yeti9tirilen personelin 

davran1ilar1n1 degi~tirme veya yeni davran1~lar kazanrralar1n-

daki ha~ar1lar1, hir hak1ma pro~ram1n amaGlar1na ula~ma de

recesini etkileyecek ve verilecek karar1n hir kan1t1 olarak 

(~8) Selahattin ERTf'RK, ~~itimde Pro~ram Geli~tirme, Ankara, 
Hacetterie Hniversitesi ~as1mevi, 1Q72, s.51 

(39) Ziya ~URSALTOGLU, Ebitim !daresi,Ankara, Ayy1ld1z 
Mathaasi, 1~7, s.s~ 
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kullan1lacakt1r. 

E~itim program1na kat1lan personelin ha~ar1lar1n1 

ol~mek Ve deberlendirmek tizere yapllan ~al1~malar, Zaman Ve 

hedeflerine gHre a~a~1daki ~ekilde s1n1fland1r1lahilir. 

a) on degerlendirme: E~itim program1n1n uygulanmas1-

na ha9lamadan nnce yapilan deberlendirmedir. ~n yerle~tirmeye 

donilk olarak yap1lan hu deberlendirme ile egitim orogramina 

katilacak hireylerde 0n liart nitelitindeki davran1filar1n var-

11~1 ve derecesi tayin edilir. Sonu~lardan yararlan1larak hi

reyler ~rupland1r1l1r. 

h) Ara deterlendirmeler: ~t,itim oro~ram1n1n uy~ulan

mas1 s1ras1nda yap1lan i~lemlere veya yeti~tirmeye dHntik de

~erlendirmedir. Personelin ngrenme derecelerini santamak ama

c1yla yap1l1r. 

c) Son de~erlendirme: CTygulama sonunda durum muhase

besine d0niik olarak, egitim program1 yap1ld1ktan sonra, 'hi

reylerin yeti~me seviyesi ile egitim silrecinin yeti~tirme ~U

cil hakk1nda karar vermek tizere yap1l1r. ~u dele~lendirme so

nunda, yeti~tirilenlerin e~itim devresi sonundaki davran1i

lar1 e(itim slire~lerinde yetersiz, eksik ve hatal1 durumlar1 

sa~tamaya yard1m eder. 

d) tzle~e deterlendirmesi: 8isternin ~eli~tirilmesine 

donilk olarak, e~itim ~~ren nersonelin izlenmesi ile yap1lan 

de~erlendirmedir. ntre~lerin yeti~tirildikleri alanlarda ka

zand1r1lan hil~i ve ~ecerileri uy~ulama aurumlar1,~trenim nok

sanl1~_1ndan kar1i1lait1klar1 sorunlar, uyQ'.ulanan et;i tim nro'S

ramina ili9kin g~rti~leri, etitim istek ve gereksinmelerini 

saptamak uzere ya"D1l1r. 'Pu de t: erlendir~e, amaqlara ula:;.;rna 
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derecesinin saptanmas1 ve etken faktnrlerin daha-nesnel olarak 

hulunmas1na yard1mc1 olur. 

~bitirn siste~inde yan1lan degerlendirme, ~lcme sonu~

lar1 elde edildikten sonra kullan1lan k1yaslarna esas1na ~~re 

hedefe ve norma dayal1 olMak ilzere iki k1sma ayr1l1r(40). 

1. Heaere da;_val1 det.erlendirrne: Gnreli ve;va de~.eT'lerin 

esas al1nd1~1 r.u de~erlendirmede nlc;me sonu~lar1, heklenen aav

ran1~larla k1yaslan1r. Yap1lan etitimde ama<;, hirP;vin davran1-

ii1n1 de~i~tirmek veya yenilP-rini kazand1rmak oldutuna P-:0re ln

yaslama olGilsil hu davran1~lar1 helirleyen de~erler veya heoef

lerdir. 

2. Norma dayali deterlendir~e: Ml~me sonuclar1n1n,u~

~ulamaya ~irilmenen 0nce saptan~19 norm 0l~iitlerle k1yeslAna

rak yap1lan de~erlendirmedir. 'Pu normlar ~elirli hir i9in ya

p1lmas1nda genellikle stire ve nitelik,kalite ile il~ili ola

rak al1n1r. 'E~;itim kurumda verimliliti art1rmay1 amaqlar. !!re

tim fakt~rleri de~i~ik olmakla hirlikte, ku~kusuz en ~nemlisi 

insan emetidir. "for~a da;v-al1 <'le :"erlendirme ;volu ile kurumna 

etitim sonunda sa;lana~ilen verim de~erlendirmesi yan1l1r. 

(40) ERTftR~, Oo. Cit., s.112 
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ULUSLARARAST DE~ERDE P!R SANAYl T\ITTULU:.;>U"·~UZDA !9'Pi\-$T E~!T!1\..~! 

G!Rt~ 

1976 y1l1nda kordhe zi liretimine halilayan ve diinyaca 

ilnlil Googyear, Uniroyal, Pirelli, R.~. Goodrich, ~eneral Tire, 

Kleber, ~ridgestone, Hemperit ~ihi dunyan1n Hnde ~elen firm~

l~r1ndan teknik kahul ~~ren i~letme, hu~iln dfinya lastik sana-

yiinin hilyuk ve modern ara-mal1 i.ireticilerinden hirioir, "~lke 

ihtiyac1n1 kar91larnas1n1n yan1s1ra liretiminin ~ 4S'inide ih-

ra~ etmektedir. TJastik kordunun J'an1s1ra chA.fer, i::onveyXr ve 

endustriyel hezlerin uretiminine ~err;ekle~tiren ~ 100 turk 

kurulu§u .firman1n ;yakla~1k ~00 orta£1, hll6 i9~isi, 116 hiiro 

memuru ve 80 kapsarn d1~1 eleman1 olrnak tizere to~lam ~u2 nPrsc-

neli hulunmaktadir ( hu deg.erler iqpc; y1l1 sonu itP-ari;vJedir). 

* Bu ~rnek olay cal1~rnam1z Kordsa Kord Pezi ~anRyi ve TicRret 
A.~'ne yan1lm1~t1r. 
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Kurulu~undan gtinumilze ~elinceye de~in i~letmenin, i9-

'ha~1 e~itimi konusunun genel kurallar1n1n rliyuk GO~nlu~una 

uydu~u ~0zlenmi~tir. "Pu nedenleair ki i~ra~1 egitimini ele 

alan nrnek olay Gal1~mas1n1n, 'hu firrnada yan1lmas1 uygun ~~rul

mil9tur. 

!9letme verd i g;i e ~it imle, hem ii;c; i lerin i ~e u;vumlar1-

n1, pratik ril~i ve ~ecerilerini sa~lamak, i9 kazalar1n1 mi

nimize etmek ve hem de i~letmede i~ ak1y1n1 arzu edilen dtizey

de tutmayi amac; ka'hul edinmiitir. 

!§letmede eiiti~ faaliyetleri, ~~itim ve t~~anizasyon 

Mlidurlti~tine 'ha~l1 e~itim 9u'hesince yiirlitlilmektedir. 'Pu_§uhenin 

ic; inde 'hulundu~l.l GBl 1 ~mR.lar; 'hiikum, dokuma. ve "ter'hiye ilni tele.:.. 

rinde Gal1iacak ya da Gali~an i~Gilerin e~itimidir. 

E~itim sliresinde kursiyerlere 'hilmesi ~erP~en konular, 

konunun uzmanlar1 taraf1ndan ~£retilmekte ve il~ili ders not

lar1da r.u ki~iler tarafinaan haz1rlanma~tad1r. 



A. !:;iLETTv!E HAKKtNDA GE!iEL 'Pl LG!T.ER 

Mrnek olay ~al1~mam1z1n as1l amac1n1, yuraumuzaa faa

liyet ~osteren etkin hir kurulu9ta, i~Gi stattisilnde, helirli 

i~ ilnvanlar1 itirar1yla verilen i!ira~1 e~itim faRliyetlerinin 

incelenmesi, i9Qilerle ~~ril~iilmesi ve ce~itli ~~zlernlerin ya

p1lrnas1 olu9turmaktad1r. 

Amac1m1z do~rultusunda olu~turulacak hu cal1~~am1zda 

i~letmede uy~ulanan e~itimin yeterlik derecesi, i~g~renleEin 

egitim hakk1ndaki ~enel kan1lar1 ve i~le~menin iihaij1 eiitime 

vermi~ oldu~u nnem derecesi helirlenmeye Gal1§1lacakt1r. 

Ele alinan iilerle ilgili egitirn faali~etlerine ~eG

meden nnce, i9letmeye ili~kin raz1 temel hil~ilere konumuza 

i~ik tutacae1 inanc1 ile yer verilmesi uy~un ~0rillm~9tilr. 

19?3'de ha9latt1g1 yap1m Gal1~malar1n1 tamamlayarak, 

1 q75 yil1 sonunda ilretime ~eqen i~letme, mevcut 8100 ton/y1ll1k 

kapasitesini iki ek yat1r1m1;vla lq84 y1l1 sonunda 24.000 tona 

~1karm11it1r. 

l9letme; ithal edilen suni elyaf ipliklerini, ~ilkUm-Do

kuma, kimyevi daldirma "\'e s1cak r.:erme lini telerinde i~leyerek 

kord hezi imal etmektenir. 

I~let~ede ~ullan1lan harnmad<leler ithAl men~eili oluP, 

ha~lica Enka Glanzstoff ve Dunant firmalar1ndan temin edilmek

tea ir. 

Kisaca i~letmede yaoilan i~lemleri ~Xyle siralayAhili-

riz; 

- Hammadde am~arinda rnonoray vas1tas1 ile al1nan le

ventin (nemir makara) tek rilki.im makinas1na konmas1, 

- Tek ~ilkiim i~leminin yao1lmas1, 
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-·Tek hiiktimden ~1kan tek hilkilmlil iuliklerin stok saha

s1na veya ihtiyaG varsa katl1 hilkilm makinalarina ~etirilmesi 

ve yi.iklenmesi, 

- Katli ntiktim i~leminin yap1lmas1 (tipine ~~re iki ve

ya ti9 katli olarAk), 

- Katl1 htiki.i.rnden 91kan katl1 hilkumlu inli~lerin stok 

sahasina ve oradan ~okuma tezgih1 kafeslerine yUklenm~si, -

- Tabar i~lemini ta~i'hen ~am ~ezin dokunmRs1, 

Uokunan h~m 'hezlerin monoray ve forkliftl~r vas1tas1 

ile mRmul amhar1na konmas1, 

- F'8.m 'heilerin lateks 'hanyosuna so'-:<:ularak kimyasal s1-

~k ~erme i§leminin yap1larak mamul hale getirilmesi, 

- Nramullerin mii~terilere ( r>1rell i, UniroyRl, Goodyear) 



Hammadde olarak temin edilen iplikler~ mamul hale ~e-

1 inceye kadar, _tek-katl1 hliklim, dokuma ve ter~iye Unitelerin

de hir dizi i9lemlerden ~eGerler. l>u i~lemleri ger~ekle9tiren 
' 

baz1 elemanlar1n, ilniteleri itihar1 ile gordilkleri egitim ve 

i~lerinin tan1m1 kisaca a~a~1daki hnllirnlerde ay1klanm1~tJr. 

1. Fliklim Egitimi 

Hammaddenin ilk olarak i~lenrneye ~a9land1~1 liniteair. 

Pu tinitede faAliyet ~~steren elemanlar; tak1mc1-kafesc.iler, 

o~eratXrler ve fikserler'<lir. 

- Tak1mc1-Kafes~i : ~Llkilm i~lemi uy~ulanacRk hamrna~de-
, ~-

n f n ( i pl i~in) huktim makinas1ndaki kafeslere yliklenmesi, hliklim 

1~lerni sonunda da makinan1n ho~alt1lrnas1 i~lernlerini gerGek-

"Pu elernanlar1n e~itimi s1ras1nda nnern kazanan nokta 

makinay1 ytikleme ve ho-saltma i~lemlerinin c;ahuklu£udur. 'Egi

timde, standart zarnana ula~mak iGin teorik ve uy~ularnal1 ola-

··qk elemana siirat ka:zand1r1lmaya <;al1;,;1l1r. 

- Operatnr : ~tiktim makinalar1n1n ytiklenmesi i~leminden 

sonra makinan1n Gal1'it1r1lmas1, Gali'ima s1ras1nda olu'iahilecek 

aksakliklar1n ~iderilmesi ve makinanin durdurulrnas1 i~lPmleri-

ni ~erGekle~tirir. 

Operati1rlerin egitiminde rinemli olan hliktim makinas1n1n 

tan1t1m1 ve i~leyi~ esaslar1n1n ntretimidir. ~unlar1n yaninda 

makina duru'ilar1n1 as~ari sevi:vede tutmak esast1r. Tlim hu ko-

nularla ilgili hil~i ve heceriler elemanlar1n e~itiminin konu-
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Fikser : Pilkilm makin-alar1nda, ilretim s1ras1nda olu9a

~ilecek ar1zalar onerat~rler taraf1ndan ~iderilemeyecek derece 

de ise mudaheleyi fikserler yapar. 

Fikserler; makinalar1n me l.canik di za;vnlar1n1 ,re deta;vl 1 

olarak Gal1~ma esaslar1n1, egitim s1ras1nda ~erek teorik ve 

gerekse uy~ulamal1 olarak ~~renirler. 

2. nokuma Fif:itirni , 

~ilkilm i~lerninden ~eGen hammadde, ikinci hir i~lem ~0r

ilzere dokuma unitegine ~etirilir. Fu linit~de faaliyette 

.unan haz1 elemanlar; tak1mc1-kafesGi, operatnr, fikser. 

- Tak1mc1-~afesGi : Dokuma makinas1n1n ho~alt1lmas1, 

kafeslerin yilklenmesi ve kafeslerden gelen b;>liklerin do'kuma 

te zgab1na usul line g0re verilmesi i.,,lemlerini gercel{le9tirir. 

Fu elemanlar da i~lerini, aegeri onceden helirlenmii 

o(an hir standart Zaman iGerisinde tamamlarlar. Egitimleri de 

dobrultuda gerGekle~tirilir. 

-0oeratrr : G:o;re,, sah8Sl iGerisindeki riokUMa mAkinala

r1n1n yliklenrnesinaen sonra Gal1~t1r1lmas1, cal1i~as1 s1ras1nda 

kontroltinlin yan1lmas1, makinan1n duru=ilar1n1n asQ'.ari seviyede 

tutulnas1 ve ar1za hallerinde mUdahele edilmesi sihi i~leri 

P:er<;ekle~tirir. 

Flemanlar1n e~iti~leride dokuma tez~ah1n1n calli~a 

esaslar1n1n o6retilrnesi do~rultusunda olmaktadir. 

-Fikser :Dokuma tez~ahlar1nda ~al1~ma s1ras1nda olu~a~i

lecek arizalarin giderilmesi ve tez~ahin ~al1~1r ~ekle sokul

mas1n1 sablarlar. 

"PU elemanlarin ~i')rdi.ikleri esitimde doku::na tezi:sah1n1n 

mekanik aksam1 ve i~leyi~ ~~ellikleri ile il~ili olrnaktadir. 
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3. Ter~iye Egitimi 

Hamrnadde, ~Uklim ilnitesinde ~iik~lup, nokuma linitPsinde 

ham ~ez haline ~eldikten sonra ter~iye Unite~inde kimyqsal 

germe i~lemine tari tutulur. 

~u unitede GRli~an elemanlarln ilk i~i uniteoe oldUtU 

~i~i ~elli linvanlar1 yoktur; f~itede hizmet veren ~lemRn say1-
. -· 

s i da a i~erle rine or an la, teknoloj i ~ere b,i dalw a zd1r. r~ni te:ve 

~elen ham ~ez ~u elemanlar tarafinden sicak ~erme k1ilesin~Pki 

lindirlere sar1l1r ve ~u i~lemin ~elirli ~ir s~re icerisinde 

mamlanmasi istenir. Zaman ~u i~ iGinde ~nernli~ir. ~yr1ca 

unitede siste~in temizliti (kimyRsal olay neaeni ile) ve mnki-

na 'k::ontrolu yap1li:m <'H~er i;;,l·erdir. · 

~u ilnitede verilen e£itimde i~in tamam1na uyqun ola-

rak yliriltlilmektedir. 



T. !9e Al1~t1rma E~itimi 

!~letmeye yeni al1nan elemanlara ilk olarak nersonel 

e~itimi verilir. "Pu egitimde kiiinin yasal ve toulu i~ s0zle~

mesine g0.re haklar1,kendisinden heklenilen davran19lar anlat1-:_ 

11r. !yi <;al1imas1n1n 5diillendirilece[i helirtilir. t~yeri ile 

ilgili diger i zin, sosyal hak ve c;al1~1Ila_ ko~ullar1 hakk1nda 

kendisine hilgi verilir. 

Pu e~i timden sonra i~c;i sa~l1g1 ve i~ f!:ilvenli~.i egi

timine gec;ilir.-!lk olarak i9 glivenlibinin tarihGesi ve kaza

lar1n ana nedenleri ile mesleki hastal1klar1n anlat1m1 yap1-

l1r. t~letmede qal1~ma ortam1n1n g0rillt~lti olmas1 nedeni ile 

zel olarak giirtiltii kaynaklar1, i~itme mekanizmas1n1n tan1t1-

1 ve gurultliden korunma yollar1 ile il~ili rilgiler verilir. 

naha sonra yan~1nla ilgili slayt ~~sterileri ve yang1n s0n-· 

dlirme cihazlar1 ile tathiki etitim u;ygulan1r. Son olarak ilk 

yard1m ile il~ili aq1klama ve slayt gosterisi ile hu esitim 

tamamlan1r. 

!~letmede mevcut sendikan1~ tan1t1m1,y~neticileri, 

temsilcileri, sf1zle~menin ozeti, sendika- i'i'<;i ve i..,veren 

ili~kileri gihi sendikal hilgiler ise sendika etitimi ile ve

rilir. 

Elemanlar daha sonra sosyal i~ler e~itimine tahi tu

tulurlar. tije geli~ ve ~idi~lerde kullanacaklar1 ser~isler, 

gilzer~ahlar1, kooneratif ve ~emekhaneni~ yeri, yemek servis 

~ekli, hoi zamanlar1n de[erlendirilme hiGimleri(fut'hol,has

kethol,voleyhol, ~ihi) ve Gevre ili~kileri ~ihi hirqok konu 

ru et:itim ile hireylere verilir. 
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t~e yeni al1nan elemanlar yukarideki e~itimlerin 

tilmi.mil en az 2 giln i~eris inde tamamlam1 :w ol urlar. "Pu e~·;i

timlerden sonra ~ireyler ~al19acaklar1 kis1m ile ilRili e

~itime ~a~larlar. 

t~e a11,.t1rma et;itiminin silresi hir aydir. Ve hu 

hir ay hoyunca hirey pazar ~ilnleri hari~ saat 0P0 £ i~00 

aras1 her giln e~itimdedir. ~~itimin teorik kism1,i~letme-

nin e~i t im u zmanlar1nca ha z1rlanm1 'i el ki tah1 ile ,,eri 1 ir. 

-Teorik eCitim ile rirlikte yUrUtUlen uy~ulamal1 e-

titimde hireyler m?kina ~ai1nda fiilen qal1~1rlar. rtitmen

lerce kronometre ile zaman ae~erleri XlGLllUr, i~i yap1§ §e-

killeri ~0~lenir. Uy~ulamal1 e~itimde hireylerde~, teorik 

ebitimde n&retilen GBllyma kurallar~na uymalar1 istenir, 

Uygulamal1 etitirn sonunda rireylerin qal1~ma durumlar1n1 

gosterir hir de l,erlend irme f ormu ha z1rlar11r. 'Pu forrnoa i ~ i 

olu~turan uarGalar1n ~erqekle~tirilme iekline ~~re ~ir de-

terleme yep1l1r, ~i~inin i~i yapma sUresi standart zaman 

ile k1yaslan1r, Teorik e~iti~ sonu is~ yaz1l1 hir test s1-

nav1 u:ygulan1r, 

t~er i k i e t,i t im u:v~ulamas l i le i li:r,i 1 i yan1 lan hu 

son i~le~lerin sonucunaa ~R~ar1l1 olan hireyler i~e al1~-

t1rrna etitimini tsmamla~1~ oluu i~let~e~e verilirler. 

2. Rotasyon ~gitimi 

I I 

rekli ayni'~anarak,i~ tatmininden uzakla~malar1n1 ve iie 

yahanc i la,.malar1n1 onleme k i<; in' Gall -il:t8 kt a Ol\1U1clar1 "'~-

1~mlerdeki farkl1 i .. ler ile ilgili hil~il~r kendilerine hu 

e~itim ile verilir. ~~itim s1ras1nda hireylere di~er Llnite

lerde yaptlan i,.ler hak~1nna da genel hil~iler verilir. 
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'Pirey yapm1~ oldut'..u i,..in rilincine var1r ve 13retim sonunda 

elde edilen ilrtinde payi oldu~unu hisseder. ~unun yan1s1ra ~i

reyin ~al1it1~1 Unite iQerisinde, farkl1 ~ir ~Krevdeki kiiji

nin yoklubu durumun-la o i~ide g;erQekle~tirehilir. ~u da ro

tasyon ecitiminin diger hir ~nemli yan1d1r. 

Rotasyoa etitiminin as1l amac1n1n boyle olmas1s1yla 

hirlikte,iiletmede i~ de~i~iklikleriain s~z konusu olmas1 ha-

linde de bireyler ru e~iti~e al1n1rlar. 

~u ebitim ile hirlikte bireyler, 

a) ~endi ;lnitelerinde farkl1 hir gnreve ~ecehilirler, 

h) Cali~makta olduklar1 ilniteden farkli ~ir Uniteye 

~ireylerin kendi linitelerinde qal1~~alar1 incelenir 

~ ~a~ar1l1 ~5rU1Urlerse, kendi Unitesi icerisinde rir list 

g0reve ~eqebilir. ( Tak1mc1- kafesqinin,operat~r olmas1 gihi). 

duru~ s~y1s1n1n as~ari ailzeyde olu~u,i~lem ~nren ham~adCTenin 

~az1 ~zel durumlarda rire~ler farkll Unitelerde Gali~-

te 1 i rini i;v i kavra!11,. o la:1 k i ._ ini a e t_:;i t i::rie al1 nn1as1 na a i kkat 

edilir •. \~1cak "hu tJr et_itim ~ok naoir ol3:rak u:·fJ"ulan1r ve mi:i.-

liyeti y~ksektir. nt~er olu~suz yani da e~iti~ silresinin uzun 

ol~as::. ve i.,, ak1'i-11n olumsuz y:.:.nde etkile"esidir. 

es;:;.s al1nan, uzun ar3.t1-rm.alar ~onucu elde edilen Btanaart 



zaman de~erleridir. 

3. Tempo Ebitimi 
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Gerek i~e al1 9 t1rma,gerekse rotasyon e~itimi g~ren 

elemanlar daha sonra hu etitimden f,e~e~le:r. 

Fbitimden amaQ, her iyin relirli kis1mlar1n1n iste

nilen standart zamanda ta~arnlanmas1d1r. 

Standart za:r.3n det:.er1eri elde ed ilmenen 0nce, lier i'i" 

iQin normal zaman deterleri helirlenmi~tir. Pu d~(erler ele

manlar1n uzun si.ire izlenmesi sonucu elde edilrni'itir. '·Tormal 

Zaman de:erle:ri,hire;ylerin yorulrra, di'l{'<:atleri~1i'1 (ht,1lrrias1 

~ihi nedenler~en dolay1 -1s art1r1l1r VP hHylece standart 

zaman degerlerine ula~1l1r. 

Etitim gBren elemanlar, makina ra~1nda uv~ulamal1 

etitimdeyken etitmenler taraf1ndan Kronometre yar~1m1 ile 

zaman testine tar-i tutulurlar. "Pu i"Slemler e[i tLnin haliin-

dan sonuna detin devam .eder ve ki~ilerin tempo ~rRfikleri, 

standart zaman ile k1yaslan1r ve yeterlik dereceleri ortaya 

cikar .. !i'~eT' kLii stand;:irt zc=iman a~t·eri::ii yakalam1;, ve hgtta 

onun alt1na inmi~ ise eLitimden istenilen sonuca ula~1lm1~t1r. 



Aiia~ida sunulan anket , i:ie a11..,t1rma eritimi g~ren 

i~Gilere uyr:;ulanm1yt1r· 

Yaklaoi1k 60 adet anket f ormu dag1t1l~1i', runlardan 

43 adedi geri Fl:elmi,.tir. Ancak eksik ve ha tali yanitlama nede-

ni ile, 3 adet anket formu i pt al edilmi 'i' ve geri kalan 40 ad et 

anket formunun-sonu~lari deterlendirmelerde esas al1nm1~t1r. 

Ayrica anket formlar1n1 yan1tlayan elemanlar, normal 

i~e all.=itirma et;itim suresi olan hir a;vl1k et_,itimden daha az 

~ir sure ebitim ~~rmli~lerdir(lS gun). ~unun ne~eni de, l~P~ 

y1lhai;.1 tiretime ra;,-lam1~ olan tevsii TT b01Cmi:ne acil eleman 

ihtiyacinin do~masindandir. 
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E~!rr!M ANK~T FORMU 

- Anketin Amaci 

!~letmede silrdlirtilen e~itim faaliyetlerinin ~eli9ti

rilmesi nedeni ile diizenlenmi9tir. 

- Anketi Cevaplama Siiresi ve !ade ~ekli 

Size verilmi~ olan anket formunu en ~eG iiG ~tin iGeri

sinde cevaplay1n, eeitim odasindaki ~~revli arkadaijlara teslim 

edebilirsiniz. 

- Kullanim ~ekli 

Her soru;ya Bit ;vani tlardan sizce en u:vi:run olan ,....ir 

tanesini se~iniz ve altina (x) i~areti koyunuz. 

- !sim ya21p yazmamak istete ~a~l1d1r. 

!lginize te~ekkur ederim 
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Goreviniz: 

Tahsil Durumunuz: 

!~letmeye giri~ tarihiniz: 

Gordli~i.inilz egitimin niteli~i: 

E~itim stireniz: 

SO"RUL.\R 

1) !oiinizin sizce 0nem derecesi nedir? 

Qok 0nemsi z Mnemsiz Cekiwserim ~nP.mli Cok 0nemli 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

~) eirket taraf1ndan size verilen egitim ne oranda ~ereklidir? 

Qok p.;ereksiz Gereksiz Gekimserim Gerekli Cok Q'.erekli 
( ) ( ) ( ) ( ) (') 

3) Uygulamal1 e~itime ayrilan zaman hakk1ndaki dil~Unceniz 
nedir? 

Qok az Az Yeterli Faz la Gok fazla 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

') Teorik e£,itime ayr1lan zaman hakkindaki dl.i>:ilinceniz nedir? 

Qok az Az Yeterli "Fa zla ('ok fazle 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S) ~irket taraf1ndan size verilen e~itimin tonlam silresi hak
kinda ne dil~ilnUyorsunuz? 

Cok az A. 'l. Yeterli 'Fa zla f"ok fa zla 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6) ~irketinizin e~itimP ae orenda Xnem verditini ~U~U~Uyor
sunuz? 

Qok az I\ z Yeterli "Fa zla r.ok fa zla 

( ) ( ) ( ) ( )' ( ) 

7) Sizce et,i.ti.rn. elemarilari koaularinda ne jerece uzman ki~i
lerdir? 

<;ok az .\ z Yeterli 4'azla Cok fazla 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 



- inq -

8) Teorik e~itim silresince yapilan yaz1l1 s1navlar hakkinda 
ne dli~ilnuyorsunuz? 

Cok az Az Yeti?rli "Pa zla ~ok fazla 
( ) ( ) ~ ( ) ( ) ( ) 

9) E~itim sliresince kulland1~1n1z ara<; ve ge:t'.'e<;ler hakk1nda 
ne dil~ilnliyorsunuz? 

Gok az Az Yeterli "Fa zla C.ok fazla 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10) Teorik e~itim ortam1 sizce ne derece yeterlioir? 

Qok yetersiz Yetersiz Cekimserirn Yeterli Gok :veterli 
( ) ( ) ( ) ( ~ ( ) 

.I 

" ) $irket tarafindan size verilen eti tim ne oranda fa;'\'·dal1 
oldu? 

Cok az I\ z Yeterli -r>a zla ("o k fa ~la 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

;..2) E~itim noksanl1(1n1n neden old,ug;u hir ili kaz.tisi ~eGirdi-
. • ? ni zuni. 

Evet ( ) 

Hayir ( ) 

13) Bu.9irkete girmeden once i9ini~ie yada renzeri rir i~le 
il~ili e~itim ~~rdUnilz-mti? 

Evet ( ) 

Hayir ( ) 

Cevah1n1z evet ise, daha ~nee e£itirn g~rdtig~nilz i~letme~ 

niri. ad1 ................... . 
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Yukar1daki soru ci.imlelerinden sizce han~ileri daha Xnemli 

ise soru numaralar1n1 yazar8k relirtiniz. 

- E8itim konusu hakk1ndaki ~enel dii~iinceleriniz ve tavsiye

leriniz. 
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~nket sonuGlar1ndan el~e edilen veriler kisaca irde 

lenecek olursa, a9ab1daki sonuGlara ula~1l1r, ( 41) 

Firinci soruda, Gal1~makta olan ya da i~e yeni 

1'a9layacak elemanlarin i,.lerini ne oranda de~erledikleri ve 

~retim olay1ndaki rollerinin ""ilinG duzeylerinin ""elirlen

mesi ama~lanm1~t1r. 

De t;erlend Lr.me sonunda g0rillmu4tur ki cevnnlard~ 

dat1l1m, 0nemli ve ~ok nnemli seGeneklerinde toplanrn1~t1r. 

'Pu sonU<; 'hi ze, l-ireylerin yapt1kla.ri i~in ilretime ne oran

da katkida ~ulundugunu, liretim zincirinin ~ir halkas1n1 

olu~turduklar1na inand1klar1n1 g0stermektedir. 

t~inci soruda, ~ireylerden etitirnin qereklili~i

. ne derece inand1klar1 ~~renilmek istenmi~tir. 

FirP-ylerin anketin ""u sorusuna verdikleri cevap

lardan da, ki tiim cewiplar gerekli ve GOk gerekli se<;enekle 

rinde toolanm1,.t1r, e(itimiu :.)neminin ,.._ilincinde olduklar1 

r-;() zlenmi"t ir. "Pu sonucun el de ed ilmesinin <H~er ~ir i)nemli 

~an1 da iudur; i~letme UrP.tti~i msl konusunda ~Urkiye'nin 

tek kurulu~uaur. ~u nedenledir ki, Gal1~t1rd1t1 elPmRnlar1-

ni i.,. ~ncesi kesinlikle '"-ir et::itimoen c;eGir:nr:>k zoruncladir. 

~yr1ca e~itilecek ele~anlari~~a ~u ~~rUgte ol~R

lar1 a:!:'ZU edilea i-tr ole.;yd1r. 'Pire;yleri::. t-u soru;vs ... ,·er"lL\.le-

ri cevaplar arzu e~ilen, oiter ~ir deyi~le ol~asi ~ereken 

cevaplarJ1. ~u cevarlar ~a ~ize, her iki teraf1ndR etitim 

konusunda >-i.iti.inle .. tit:iai 'e i-ire;ylerin e ;· iti!J'! '>{:~vr3"':1:-ll 

olu~lu j~nde yoru~lad1klar1n1 ~~ster~ekteair. 

(41) Detayl1 ~il~i i~in, ~kz ~k T 
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!~letmenin vermi~ oldubu toulam e~itim sliresi 

i<;erisinde, u:ygulamal1 e~i t im ic; in ay1rm1 ~ oldueu si.irenin 

ne derece yeterli oldugunun tes~iti i~in h~z1rlan~n ~u 

soruda, elde edilen sonuG silrenin k1smen ~eterli olCTu~u

dur. 

~u soruy_la da ,.,u ke z teorik e t:,i tim in, toulam 

e£,itim siiresi iGerisindeki diliminin degerlen(Hrilmesi a

ma~lanm1oit1r. Sonuc;lardan da sUrenin yeterli oldugu kan1s1-

na var1lm1~t1r. Zira ~u etitim s1ras1nda yap1lan arRl1kl1 

test s1navlar1 ~ireylerin teorik konuda yeterli ~ir se,ri

yeye ulaimalar1n1 Ga~uklayt1rmaktad1r. 

Pu scru, r:enel olRre.k ·tum et,itim siiresinin "':l'e

terliliti hakk1nda ~ireylerin ~Xril~tinti elde etmekle 'hirlik

te, yukar1daki iki soruyu da test etmek a~ac1n1 ~ut~ektedir 

~~itim sliresi ~enel olarak ~ireyler taraf1nden yeterli ~X

rulmOiitUr. 

"l'u soru ile 'hire:v lerd·~n, 'i irket lerinin e [it i m 

anlayl~l ve e ( itime verdi~i Xnem hAkk1nda ne dU~Jndilkleri

nin ~~renilmesi amaqlanm1~t1r: 

Anket sonu~lar1nda ,..ireyler, iiletrnenin etitim 

olayina fa~las1yla ~nem verdi~ini ~elitmi~lerdir. 

Gerc;ektende yapilan r;~zlemler0e ~u P.0'1UCU no~ru

lamektadir. !~letme eiitim konusunda hie ~ir ~asraftan ka

c1nmamaktad1r.Ayr1ca e~itimin, hammadde-tirUn d~nli~~m zinci

ri iGinde :.\nemli ,..ir halkay1 olu'iturdut;u ''e e[itirr: :VRt1r,_m

lar1n1n Xlli ~ir y9t1r1m ol~ad1~1 hilincinde~ir. 
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Egitim faAliyetleri iGinde egitici elemanlar1n 

~nemli ~ir yeri vardir. ~titim iGin ne kadar harcama yap1-

l1rsa yap1ls1n, iyi ~ir e5itici olmad1ktan sonra arzu edi

len sonuG elde edilemez. ~u soru, i~letmedeki mevcut e~itim 

uzmanlar1n1n yeterlik <'!8recelerinin tes""iti icin dilzenlen~ 

militir. 

Elde edilen sonuq, e~itim uzmanlar1n1n konular1n-

dA yeterli olduklar1 ~eklindedir. ~u i~letme aG1s1nGan se-

indirici rir husustur. ~~ylece etiti~ faaliyetlPri, ~e~ek 

.arcamalar1 ve gere~se etiticilerinin yeterliliei ile tam 

rir ruti..:nliik kazanmi'i' olmakta0.1r. 

Teorik eGitim i-.oyunca verilen ~il~ilerin ~irey

lerce ne derece nBrenildig,ir1in tes'hiti iGin test s1navlar1 

dUzenlen~ektedir. ~u s1navlar1n ~eterli say1da olun olma-

al t,1n1 n tes""'i ti ic; in sorulAn ~u soru soaund a s1na,1lRrl. n 

k1srnen yeterli oldugu sonucu elde edilr:ii~tir. 

s1nda ~ullan1lan araG ve ~ereGlerin ne orqnaa yeterli ol

duklar1n1n tes'hiti arnac1yla dUzenlenen ~u soruya verilen 

cevaulnrdan, e~itim s1ras1nda k1smen de olsa ~eterli dlizey-

Je mal~er:oe kullar11ld1L1 ;~f'r~:.,Unde "irle"'Ll,:: i'itir. 

Teorik e~itimin ~ercekle:.,tirilaiti ortam1n ye

terlik dcrecesinin tes~iti amac1yla duzenlenen ~u soruya 

Tiim °l'u sorular1n sonunda, "ire;vlere i':iletme ta-
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raf1ndan kendilerine verilen e~itimin hir faydas1n1 ~nrilp 

gormediklerini teshit iGin hu soru haz1rlanm1it1r. 

Verilen cevanlardan da, rireylerin ~~rdilkleri 

e~itimin fazlasiyla faydal1 oldu~una inand1klar1n1 g~rilyo

ru z. 'Pu da 'hi ze L;letmenin, e e;:i tim fa al iyet lerinde 1'-a;;:ar1 l1 

oldu~unu ve arzu eni;l~n sonuca ·u1a~tie1n1 rr~stermektet1ir. 

$irket taraf Lndan verilen eriti~in, i~ ~livenliri 

a~1s1ndan noksan 'hir yan1n1n olup olmad1t,1n1n n~renilmesi 

amac1yla sorulan 'hu soruya al1nan cevanlarda; anketi cevap

layan rireyleden ~q8'inin herhan~i'hir i~kazas1 ~e~irm.edi(i 

sonucu elde edilmi~tir. Ayr1ca iiletmede, liretimc ~eGti~i 

ildan ru yana, r\llim ve <:;e'liitli sakatl1klar1 ooLuracak hiG 

ir i~ kazas1n1n meydnha ~elmemesi , ru konu hekk1nda iylet 

menin ciddi tutumunu-kan1tlamaktad1r. 

naha Rncede 'helirtildi~i ilzere iiletme yuraumuz

da konusund~ tek ~urulu~ ol~as1 nedeniyle, cal1~t1racat1 

nerso~eli e~i timden q;eG irmel< iorundarhr. t..ncak '\-.u ~onu;vla 

il~ili, elemanl~r1n1n daha Xnce ~u veya ru i~kilde rir e(i

ti~ ~nr~p ~~rmediklerinin tes~iti icin ~u soru ail~enlenmi§

tir. 'ncak anketi cevAnlRnd1ran elemanlar1n ~~~'inin i~i i~ 

le il~ili 'hir e(itimi daha ~ncp ~~rmediti tes,..,it edil~i~tir 

'Pu sonuG da ~ir ~ak1ma ecitimin iiletme aG1s1n~an ne derece 

!I;erekli oldugunu vurq:ulamaktadir. 

Acik UGlU sorular1m1z1n il~inde ankette sorulan 

sorulardan hangileriain daha ~nemli oldu~u sorusu ,..,ulun;nAk-
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tadir. ~u soru elemanlar1n, anket i~erisinde dikkatlerini 

en ~ok Geken sorularin tes~iti ve yorumu amac1yla sorulmu~

tur. Pireyler en qok, i~lerinin 0nemli oldu~u, ~irketin 

verdi£i eiitimin gerekli oldu~u ve e~itim elemanlar1n1n ko

nular1nda uzman kiisiler olduf,u sonucuna ·vard1klar1; 1,2·· ve 

__ ?' inci sorularda qot,unluf;,u sablam1-.t1r. 

~u tercihler sonucu hireylerin; e~itim olay1n1 

ger~ekten olu~lu y~n~e ~orumlad1klar1n1, iilerinin ~nernini 

kavrad1klar1n1 ve uzman ki~ilerce etitildiklerini ka~ul et

tiklerini ~nstermektedir. 

~q1k u~lu ikinci soru elemanlar1n konu hakk1nda 

r-enel fikirlerini almak -amac1yla sorulmu'i'tur ve GOf;unlu~{ 

~itime ayrilan sUrenin az d~ olsa ertt1r1lrnas1ndan yana 

0ldut,unu i-.elirt:ni,.tir. 

~u Gal1imam12da son olarak, ~Rz1 nokt~lara aq1k~ 

11k ka2and1racak hususlar1 ve ~nerileri ~zetle i~yle ~elir

te'"'il iri z; 

UluslRraras1 a~~erde ~ir Ran9yi ~urulu~umuzda 

uy~ulan~akta ol8n ii~Bil etiti~inin ~enPl il~Plerini ve te

crisini ~nceki '"'~lilmlArde incelemi~tik. tvlerin tan1mlRnma-. 

s1 ve iicilerd~n elde eJilen veriler sonucundq, ~le al~1~ 

olc'lutumuz i-.lerle, il~ili ,·erilen e~.itimlerin, i~~A...,1 eL(i

timi teorisiyle, ~enel olarak ~ilyUk ~ir uyumsuzluk iGinde 

olmad1t1 ~~rulmu~tlir. 

!~let~ede uretim s : ras1naa aL1r ~ir i~~ilik olay1 
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sf.)z konusu det:.ildir, !9lerin 'huylik 'hir Gogunlubu :var1 oto

rnatik makinalarla ~er~ekle~tirilmektedir, r-u da iiqilerin 

i~yuklerini azaltan 'hir etmen olmqktadir. 

!9letmenin, i~~ilerin i~ tatrninleri ve i~e ~a'han

c1laimalar1n1 Anlemek aG1s1ndan Bnemli 'hir yan1 da; hammad

denin rilkiim ve dokuma ~i'hi iki nnemli i~lernaen 'hir tek 

alanda g~Gmesidir ( ~tikUm ve dokuma makinalari ~yni ~ahaaa 

'hir arada Gal1~maktaa1rlar). Ayr1ca 'hu konuda iiGilerle ;va

p1lan ~~rLl~rnelerde de ayn1 sonu~ elde edilmi~tir. ~ireyler 

harnmaddenin ~eG ird iLi' tek-katl 1 , .. ,i~kUm Ye ookum3 i~lemleri

ni rirarada ~~rdliklerini, ayr1ca son i;lem olan lateks ran

yosunda kim;vasal s1cak ~erme ;yolu ile hamr-eze elastiki;vet 

kazand1rma i~lernlerini de gUn i9inde 'hir kaG kez ~~reril

dikl~rini 'helirttikten sonra kendi i~lerinin 'hu liretim ak1-

~1ndaki yerini ve onemini GOk iyi kavrad1klar1n1 ifade et

mi~lerdir. G~zlenen 'hir di~er nokta, i~letmedeki hemen her 

i~c;inin, ilretimin tama:rnin1n, ~erGekle~mesi :ve iiruni.in Bzel

liti hakk1nda fikir sahiri olmas1d1r. 

Diter yandan i~qi, Unitesinin V8rdiya mLlhendisle

ri veya postar-a~1lar1 taraf1ndan; i~e devRm oran1, kuralla

r3 u;yma, telefle rnlic:1,~ele, amirine kar,..-1 tutuTl'u, 1rn.liteli 

'Ve fa zla Urlin e lde et me P,i 1-i y::..'.nleri ile de l'AI'lPt'lfH ri 1 Tf:Pkte 

ve r-u ayl1k de~erlendirme sonucu Alde edilen veriler~ ~~re 

1-ireye hak etmii ise maR~l ve ikramiyesi a1;1nd9 1-ir ~e 

urim veril~ekte~ir. ~u kon0d3 i~~iler·in fikri; pri~in tP~-
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vik edici ~ir fakt~r oldu~u, ilretimi ~nemli ~l~lic1e artt1r

d1t;;1 ve e~itimin prim ola:tinda f'nemli rolli oldut,u0ur. 1'~el

likle telefle milcadele ve kaliteli ilrun konular1nna, i~Gi

lerce e~itimin rolil ~uyilk ~nem ta~1ma~tad1r, 

!~letmede ~erilen e(itimin, tonl~rn sUr~sinin ye

terli olnut;u fikri rrnkim g~rlilmektedir. 'Per ne k2dar ankPt 

-sonu~lar1nda '"'u klsmen yete~li ~~rlilmUisede, anket uy~ula~~ 

nan i~Giler ~zel ~ir aurum ~ereti, ncrmal slirenin yAr1s1 

kadar ""ir s urede e tit i:nden ~ec;rni -.le rd ir. Anc ak her n.e- ka

~ar e[itim silresi ,eterli ~~r~lse ~e, '"'u silre icersinaeki 

uy~ulamal1 e~itim Klsmen yetersi~ ~~r~l~ektec1ir. ~un~n i

Ginde e£itirn ~~recek elemRnlar i~in, prRtik ~Rl1~mR ~en1-

la'-ilecek, q;erc;.ek riakina nzelliklerinc1e ve i'1le;!e'"'ilir ui

telikte kt:iGlik kop;valarin1 n temini, '"'u konude olumlu sonU<~~· 

-1ar verecektir. ~u t~r arR~lar1n te~ini ile, ~reti~i ~er

c;e-kle .. tiren makinalar i.izerince uy~ula!Ilal 1 e~.i t.im ya-p1lma

yacak ve makinalar1n kanasitesi ile Jr~ndeki kalite dil~ti

rJlmeyecektir. Ayr1ca i~Gi ~nemli "'ir ar1zaya neden alma 

huzursuzlut,u iGersinde olmayacak ve uy~ulamal1 Gali:sma sil

resi nrtacakt1r. 

Fuular1n yan1s1ra teorik eLitimae ~az1l1 s1nav sa

y1s1na "'ir s1n1r konmBmaRl, yurt d1i1 ~enzer iiletmelPrdeki 

yeni geli~meleri konu alan "'ilgilerin veril~esi ve milmkiln 

oldutu kadar GOk say1da slayt ile tan1t,1m :VRn1lmas1 e~itimi 

olumlu y~nae etkileyecektir, 

YuJ{aridaki nnerilerin "'P.rai.-erinde "'ire:vler, u:v-
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uygulamall. et;itimin et_1rl1kl1 oldut,u le; glinliik '"'ir et:,itim 

sonucu i~letmede ~er~ek ortamda denene~ilirler. ~a~ar1l1 

olanlar i~letmeye veril~r, ~a~ar1l1 ola~ayanlar ise e[i

tim pro~ram1na devam ederler. ~~ylelikle kavrama ~eteneti 

gilGlU olan elemanlar1n e~itim sUresi ~ereksiz ~ere uzat1l

mam1~ ve ~iran ~nee i~letmeye ka2end1r1lm1~ olurlar. nu t~r 

~lr uy~uiam~ ile egitim Gal1~malar1-d~ha etkin k1l1nacAkt1r. 



SONllQ 

Fu ~al19mam1zda i~ha~1 ebitiminin tan1m1n1, ~nemini ve 

uygulama ~eklini helirtmeye Gal1~1rken, hu konu ile il~ili 

hazi noktalarinda a~1kl1k kazand1G1 ortadad1r. Tezin amaci

na ula~masina yard1mc1 olacak nitelikteki hususlar1 Hzetle 

i0yle helirtehiliriz; 

Sanayilelime ile rirlikte ~elifien meslek r.;ruplari sonucu 

ki~ilerin helirli i~leri yapmalari iGin hil~i ve r-ecerile

rini g;eli~tir!!leleri !:;erekmi~t ir. 'Pu nedenlerden <1olay1 da 

nratik :veti~menin, teorik hil~il~ri 0t:;renmenin .,.erel{lili~i-· 

kavranm1iit1r. 

Sanayile~me silrecine kat1lma~a kararl1 illkeler, e~iti

min ~ereklerini yerine ~etirmek zorundad1rlar. ~u surece 

kat1lm1~ toplumlar ise hergun ortaya q1kan yenilik ve deti

~ikliklere kendilerini haz1r r-u1undurmaktad1rlar. 

Yeterli yeti~kinlikte insa~~lic~ olmaks1z1n ~iri~ilen 

sanayi yat1r1rnlar1n1n ha~ar1 orani s1n1rl1d1r. Sanayile§me 
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hareketinin 'haiar1l1 olmas1 iqin, yeterli say1da ''e nite

likte yeti~kin insangticilnun olrnas1 gerekmektedir. Sanayi 

yat1r1mlar1na giri~irken fiziki, teknolojik ve mali kay

naklar yan1nda insan~licu kaynakla~1n1n durumu da ~0z~ntinde 

rulundurulmal1d1r. Yeterli verimlilik oran1na ula~amayan 

s1nai yatlr1mla~da ~erekli yeti~kinlikte olmayan insan~U

cil kullanman1n 0nemli etkileri vard1r. 

Egitim olay1nda i~, rireyi yaln1zca ,...elirli rir i§ 

iGin e~itmi~ olmakla ritrnemektedir. Zaman iGinde, ayn1 iij 

kolunda raz1 i~ler ortadan kayrolmakta ve daha rR~ka i~ler 

ortaya Gikmaktad1r. ~ireyi yaln1zca nzel hir i~ iGin yeti"'

tirmek, o i'iin ortadan kalkmas1yla, i~si~lik sorununu do

~urmaktadir. ~una Gnzum yolu olarak da; rireyi yeni i~lere 

kolayl1kla intihak ettirecek; ~al1~1lan i~ kolu esas al1na

rak kendisine temel ~ir e~itim ~ro~ram1 uy~ulanmas1dir. 

!:sira-s1nda et,itim, !kin.ci nunya Sa,ra'ii s1ras1nda 

A. 'F. D' de uy~ulanmaya ,...a~la:rn.n sanayi i~ inde e tit iJT1 ~r~nte

miyle i~lerlik kazanmaya ra~la~1~t1r. 

ECitim olay1n1n i~lerlik kazanmas1yla, ~elirli ~ir 

i~i ~erqekleitirmekte olan ~ireyin ~eceri ve yetenPklerinin 

9.rt1r1lmas1 sonucunda yan1lmakta olan i-s ve hiz!Tletin nice

lik ~e nitelik y~nilnden ~eli~tirilmesi mlimkLln olmu~tur. ~i

reylerin helirli i~leri yaparilmeleri i~in etitim yolu ile 

kazand1klar1 ~ecerileri, onlarda ~Lvenlik ve ki~isel tatmin 
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duygusunu arttirrrn~tir. l>ireyler eg;itim sonu i!ilerinde daha 

az rir nezaretGi kontrolil ile Galivmaya ravlam1ylar ve ra~ 

hat rir ~ali~ma ortam1na kavu~mu~lardir. t~ kazalar1 minimi 

ze edilmi 9 , i9 araQ ve ~ereGlerinde ki aksakliklar Azalrn1~

t1r. !~letmenin kilit personelini·kayhetmesi durumunda dahi 

faaliyetlerini aksakl1k olmaks1z1n yiirute~il~esi mUmkiln 

olmutitur. 

Heniiz sanayileime stirecinin ra~lang1c1nda olmalari

na kar~1n, ~eli~mekte clan ulkeler teknolo~ik ve toplumsal 

aG1dan ~eli~~i~ toplumlar1n ~enzer sorunlar1n1 farkl1 ~o:vut 

larda da olsa ya~amaya ra~lam1~lard1r. 

Gilni.i.muzde teknoloji ithali, <;okuluslu iEJletmelerde

ki qobali~ her geGen g~~ , kLlGlik atnlyelerin , imalathane

lerin ~e<1erliligini yok etmektedir. Tum hU ~eliimeler so

nunda rir GOk sorunda ciddi ve hissedilir rir rir.imde ken

dini ~XstermAye ~R~lam1~t1r. Geli~en teknolojiye ayRk uy

duru;ak ve her 8n ;venilikl~:!"'e haz1r olmak r;.:>rPkmektA!lir. "Pu 

d a i ~letmeler iG in ni te 1 ikl i ele·rr.an, i :;;.~Uc ii ist ihiiarn1n1 ve 

rera~erinde de etkin ~ir eeitim olay1n1 ~etirwektedir, 

Rer ne kadar ebiti~ olay1n1n venelde ~erekli oldu

~u tUm i~letmelerce kg~ul eniliyor ve faydes1 inkar edile

miyorsa da etitim iGin ~eterince mA]i kRynak ayr1lmas1, ko

nusuna p;ereken titizlik i;i_;risterilmemPktedir. A;yr1ca, ioilet

melerde tasarruf s~zkonusu oldut;unoa ilk k"Js1nt1ya ut;rayan 
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harcamalardan ririsi~de egitim harcamalar1 olmaktad1r. 

~unlar1n yan1s1ra i9letmelerin k~rl1l1k oran1n1n 

yliksek olu~u e~itimin rir ihtiyag olarak karul edilmesini 

go~u zaman ~nlemektedir. Karl1l1k oran1n1n dii~uk olu~u da 

k1sa silrede il~ve maliyetler~ yol aGmas1 ve eritim faali

yetlerinin sat,lad1~1 verimliliL,in daha uzun siirede ortaya 

~1kmas1 nedeniyle ebitim faaliyetlerine giri~ilmesini 

onleyerilmekted ir. 

!~letmelerde e~itim faaliyetlerinin auzenlen~emi~ 

ve uy~ulanmaya konmamiii' olmas1, i>sletmelerde etsitiT'l konu

sunda herhan~irir harcama yap1lmayaca~1 anlam1nda yorumlan

mamal1d1r. !yle il~ili ril~ilerini artt1rma nurumunda olRn 

rire;vler, runu siste::nli rir etitim yoluyla i-'t,reneMeoikleri 

takdirde, ~erekli 'l--ilgileri aqha fRzla maliyete yol BGBCBk 

~ekilne n~renirler. 'Pelirli hir sisteme 1-a£lanm1:i 'l--ir er;i

tim program1n1n olmamasi aurumunda eiLtim harcamalar1 ~e

nellikle c'laha y~ksef( olmaktachr. -Punun nedent yalm.zca c'la

h~ uzun hir e~itin siresinin Gerekli olmas1n1n y3n1nda, ~e

lirli ~ir i~in en iyi yekilde nas1l yap1lacag1n1n ~ola~l1k

la Xt,renile~nemesidir. 

!;yi haz1rlan:n1~ '"'ir· eL_i tim olayiridn p;erek i~letme 

ve ~erekse GBllyanlar1n kRr~1l1kl1 yRrarlar1 vard1r. !hti

YBGlar1 kar;1layan 'l--ir etitim ~~l1~anlarca aa arzulan~Rkta~ 

d1r. Etiti~, ~BllyRnlara yapmAkta ol~uklar1 i~leri dRha iyi 

yanma olana~1 sn~lad1t1 ~i'"'i onlera ~Rha list ~Xrpvlere 



- 12'X -

ytikselme f1rsat1n1 da ha21rlar. 

Et;i tim faaliyetlerinin i-elirli rir yo~.unluta ulaii

t1~1 i~let~elerde ayri ~ir e~itim departman1n1n kurulmasi 

s~z konusu olmAktadir. ~u seviyeye ulaiml~ i~letmelerae 

uzun dnnemli insang~cil ~lanla~alar1 yan1l1r ve uzun axnem

leri kapsa;yan eci tim Ga l1~malar1 olu~turulur. 

f'J.kemizin ~u annemlerde i~inde ~ulundu~u h1zl1 sa

nayile~me c;a1'as.1, e"konornik ~ii<;ltiklerin yan1s1ra, ~e~itli 

sosyal ve teknolojik sorunlarin ~al1~ma hayat1m1zda kendini 

~Xstermesine aeden olmaktadir. !ilerin rutin, tekdiize, 1'a

sit, s1k1c1 ve tekrarl1 hale ~elmesi ~al1ianlarda i~ tRt

minsizliti,fiziksel ve ruhsal yor~unluk, stres, ya~anc1la9-

ma giri sorunlar yaratm1jt1r. Teknoloji ile 1'irlikte her 

y~nden daha da de~iiik iekilde ~eli~me ~~steren ~u sorunla

r1n olumsuz etkisini yok etmek, ilk ~aki~ta eLitim olAy1 

ile ~er~ekle~w.esi zor ~iri g~rline~ilir. Ancak planl1 ve ~e

reken nnem verilerek ~erqekle~tir~len ~titim Garalar1 Ulke

rnizia iU anda iGinde ~ulundutu ~Jq ekono~ik ko~ullarda, 

~ararll so~uGlar vere~ilece:i kan1R1ndRy1z. 

Te2imiide yer Alm1~ olan ~rnek olay Gal1 9 mas1, Ul

~emiz BG1Sln1an ~e~ellemeler yanma olanaG1n1 S9~la~asa ~ile 

uluslararas1 de~erde ~ir sanayi kuruluiumuzun i'i~a~i eliti

mini dP~.erlerne imkan1a1 vermi ytir o 
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