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ÖN SÖZ 

Bu çalışmanın amacı, toplu taşıma sistemleri içinde kara toplu yolcu 

taşımacılığının yerini belirleme ve personel eğitimi konusunu teorik olarak 

ele alma yanında, İETT işletmelerindeki personel eğitimi uygulamalarını 

yerinde tesbit etmek ve önerilerde bulunmaktır. 

Çalışmanın teorik bölümünde konunun önemi vurgulanmış, İETT 

İşletmelerinde personel eğitimi ve seçimi konusundaki uygulamaların duru

mu görüşme ve gözlem yöntemiyle belirlenmiştir. 

Tez konusunun seçiminde ve çalışma sırasında değerli zamanlarını 

bana ayırarak yol gösteren yüksek lisans tez danışmanı hocam Prof. Dr. 

İsmail D.ATAA Y'a, tez çalışmama yardımcı olan personel yönetimi ana 

bilim dalı öğretim görevlilerine ve her türlü olanağı sağlayan Eğitim 

Müdürlüğü yöneticilerine içtenlikle teşekkür ederim. 

İstanbul-! 994 H.Murat NEVRUZ 



ÖZET 

Günümüz dünyasında, hızlı bir teknolojik değişme yaşanmaktadır. 

Özellikle binlerce yıllık deneyimin meyvaları olan, hemen her alandaki 

gelişmeler izlenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu durum toplu taşım 

araçlarındaki geJişmelerde de gözlenebilir. Geçmişte kullanılan araçlar ye

rini şimdilerde daha ileri teknolojilerle çalışan otomatik araçlara 

bırakmıştır. Söz konusu gelişimler, insanların hizmetler karşısındaki seçim 

alternatiflerini artırmıştır. Bu da, özellikle sürücü personelin eğitimi soru

nunu başlı başına bir uğraş haline getirmiştir. 

Gelişim ve değişim içinde olan ülkemizde, artan nüfusa koşut olarak 

oluşan hızlı kentleşme ve bunun sonucunda meydana gelen ulaşım sorun

ları ve gelişen teknoloji ile taşıt sayısındaki artışlar, toplu taşımacılığı 

gündeme getirmiştir. Bilindiği gibi, ülkemizde ulaşım hizmetleri ağırlıklı 

olarak karayollan ile yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığının çok büyük bir 

bölümünün yapıldığı karayolları ağımız üzerinde ise güvenlik oldukça 

düşüktür. Ortaya çıkan kazalarda da, insan unsuru kusuru oldukça 

yüksektir. Bunu azaltmanın en uygun yolu eğitim ve denetimdir.Eğitimi, 

okul öncesi ve ilkokul eğitimi, sürücü belgesi almak için yapılan eğitim ve 

mevcut sürücülerin eğitimi olmak üzere bölümleyerek ele alabiliriz. 

Her yönüyle iyi bir ulaşım alt yapısıyla hızlı, ekonomik ve güvenli bir 

taşıma hizmetinin sunulmasının ülkemizin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasını kolaylaştırıp hızlandıracağı tartışılamayacak bir gerçektir. 

Çünkü hızh, ekonomik ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti ile insanlar 

işlerine daha sorunsuz ve düşük maliyetle taşınacağından, üretim ve 

tüketim teşvik edilmiş, kazalar azaldığı için büyük maddi ve manevi 

kazançlar sağlanmış, sosyal gelişme hızlandırılmış olacaktır. 



Türkiye'de ve kentimiz İstanbul'da yolcu taşımacılığında bütün ağırlık 

karayolu sistemlerindedir. Karayolu taşımasında bireysel taşımacılık hakim 

olduğu, tam olarak disipline edilemediği için kırıcı bir rekabet ortamı 

içinde, ülke koşullarına ters düşen, güvenliği düşük bir taşıma hizmeti 

hüküm sünnektedir. 

Demiryolu, denizyolu, havayolu hatları ile ilgili alt yapının bir an 

önce iyileştirilerek yolcular için daha cazip hale getirilecek bir taşıma hiz

metinin sunulması ile bu alt sistemlerin taşımadaki payları artırılarak kara

yolunun yükü hafifletilmelidir. 

Ulaşım ile ilgili planlama, uygulama ve denetimde birlik, uyum ve 

çabukluk olması zorunludur. Bu hususta kentiçi ulaşımda da yetki 

dağınıklığı vardır. Ulaşım ve trafik hizmetinin ekonomik ve güven içinde 

olabilmesi için yetkilerin olabildiğince tek elde toplanması gerekir. Bu 

konu ile ilgili olarak. yerel yönetimler bünyesinde oluşturulacak bir genel 

müdürlük, planlama, eğitim, denetim gibi hususlarda sorumlu tutulmalıdır. 

Yol bakımı dahil. 

Trafikte esas unsur olan yoldan yararlananların yani insanın eğitimine 

ağırlık verilmesi gerekmektedir. Eğitimin kalıcı olabilmesi için bilinçli 

şekilde ve sürekli olarak yapılması zorunludur. Toplumsal bir trafik bilinci 

ve ahlakı yaratılmaya çalışılmalıdır. Eğitim kişiye trafikle ilgili birtakım 

değişmez alışkanlıklar vermelidir. 

Daha öncede belirtildiği gibi, Türkiye'de ve İstanbul'da yolcu 

taşımasında esas pay karayolu sistemlerine aittir. Bu sistemlerin 

çalışmalarında ise bireysellik hakimdir. Taşımalar, güvensiz ve ekonomik 

olmayan bir rekabet oı1amı içinde yapılmaktadır. Karayolu taşımacılığına 

bir düzen ve disiplin getirebilmek için bireysel taşımacılıktan 

şirketleşmelere geçilmesi şarttır. Aynı husus şehir içinde taşıma yapan 

minibüs ve halk otobüsü gibi taşıtların sahipleri içinde sağlanmalıdır. 



1950'li yıllardan sonra dünyada motorlu taşıt sayısında görülen patla

ma, yani çok hızlı artış pek çok ülkeyi altyapı, organizasyon, eğitim ve de

netim açılarından hazırlıksız yakalamıştır. Bunun sonucu olarak bu ülkeler 

trafik ve ulaşımla ilgili önemli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Ülkemiz ve kentimiz bu sorunları hala yaşamaktadır. 

Sürücülük görünüşü bireysel özellikli bir iştir. Kendisinin ya da bir 

başkasının aracıyla yolcu taşımacılığı yapan sürücü bir iş yapmaktadır. Kişi 

bu işi de sahip olduğu sürücülük belgesine dayanarak yapmakta ve çevreyi 

zaman zaman olumsuz biçimde etkileyecek sonuçlara yol açmaktadır. Bu 

işin tamlığı da şoför-araç-çevre uyumuna bağlıdır. Her üç faktör yeterli ise 

sonuç iyi, tersi durumda ise kaza, ölüm ve zarardır. Şoförün hatası kazadır, 

can ve mal kaybıdır. Ülkemizde bu kayıplar her yıl önemini korumayı 

sürdürmektedir. Bu nedenle sürücülerin daha iyi seçilmesi ve eğitilmeleri 

gereklidir. Günümüz toplu taşım işletmelerinde yetişmiş sürücüye olan ihti

yacın karşılanması, eğitim konusunun önemini ön plana çıkarmıştır. 

Kuşkusuz işletmelerin yaşam süreleri insanlarınkinden uzundur. 

Personel eğitimi yakın bir geçmişe kadar smırlı ve değişkenliği az bir 

uygulama biçimi içinde kalmıştır. Personel eğitiminin içerdiği yöntemler, 

teknikler ve süreçler günümüze dek büyük ölçüde bir değişikliğe 

uğramamıştır. İşletmelerin yeni teknolojilerin önerdiği uygulamalara 

yönelmeleri, çalışma düzenini de etkilemiştir. 

Artık günümüzde personel eğitimi bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. 

Yeterli mesleki ve kültürel yetişkinlik olmaksızın personel eğitiminin 

içerdiği teknikleri uygulamak ve işletmenin insangücü kaynaklarını en ve

rimli bir biçimde kullanabilmek olanaksızdır. Personel eğitimi işlevleri 

rutin bir bürokrasi modelini çoktan aşmıştır.Bu anlamda eğitim 

yöneticisinin görevi günden güne statik bir uygulama biçiminden dinamik 

ve daha geniş kapsamlı bir uygulama biçimine dönüşmektedir. Eğitim 

yöneticisinin gerekli mesleki yetişmişliğe sahip olmasının yanında, 



işletmelerinde personel eğitimi konusunu kısa dönemli ve gündelik uygula

malar olarak değil, uzun dönemi kapsayan bir strateji programı olarak ele 

almaları gerekmektedir. 

Personel eğitimi faaliyetleri de diğer işletmecilik fonksiyonları gibi 

ölçülebilir ve değerlendirilebilir niteliktedir. Bir farkla ki, sonucu uzun za

manda alınır. Eğitim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı. işletmelerde, 

örgün eğitim olanaklarından yoksun kalmış kişiler burayı bir okul gibi 

gönnektedirler. Sürücüye çalışmanın gururunu, güvenini vermek, emeğini 

yaratıcı kılmak, onda iş disiplini ahlakı yaratmak ve bunu alışkanlığa 

dönüştürmek eğitim faaliyetleriyle olanaklıdır. 

Bu çalışmada önce geniş bir literatür taraması yapılarak, toplu taşıma 

sistemleri incelenmiş ve bu sistemler içinde kara toplu taşımacılığının yeri 

belirlenmeye çalışılırken, personel eğitimi faaliyetleri de ele alınmıştır. 

ikinci bölümde ise, personel eğitimi konularına teorik olarak değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde, teori ve pratiğin karşılaştırılması amacıyla, İstanbul 

kentiçi kara toplu taşımacılığında ağırlıklı bir yeri olan İETT 

İşletmelerindeki personel eğitimi ve personel seçmede psikoteknik yöntem 

ile ilgili faaliyetler, ilgililerle yapılan göriişme ve gözlemlerle saptanmaya 

çalışılmıştır. 



GİRİŞ 

Personel eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin ana işlevlerinden biri

dir. Toplu taşıma işletmelerinin verimliliği de bu işleve verilen önemle 

doğru orantılıdır. Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, artık 

eskimiş toplu taşıma araçlarının yerine yeni duruma ve kent insanının 

ihtiyacına cevap verebilecek sistemler girmeye başlamıştır. Toplu taşıma 

işletmelerinin, bu yeni duruma uygun teknolojiye uyarlanmaları gereği bir 

sürü problemide beraberinde getirecektir. Bunlar; hizmetin çeşitliliği ve 

yaygınlığı, yoğun rekabet koşulları, çalışma şartlarında meydana gelen 

değişmeler, sürücü personelin bilgi, beceri ve niteliklerinde ki gelişimi de 

zorunlu kılacaktır. Buna bağlı olarakta, toplu taşıma işletmelerinde perso

nel eğitimi önemli hale gelecektir. 

Bu çalışmanın amacı, toplu taşıma sistemlerinden kara toplu taşıma 

işletmeciliğini esas alarak, personel eğitimi konularım, mevcut teori ve 

araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde incelemektir. Konu

nun teorik olarak ele alınmasının yanısıra, İstanbul kent içi toplu 

taşımacılık hizmeti yapan İETT İşletmelerindeki uygulamaları belirlemek 

ve gerekli önerilerde bulunmaktır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplu taşımacılık 

sistemleri genel olarak tarihsel gelişimleri içinde ele alınmış ve kara toplu 

taşımacılığının yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümde, personel eğitimi kavramı ile ilgili teorik esaslar sis

temli bir şekilde incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, İETT İşletmeleri eğitim biriminde yapılan görüşme 

ve gözlemlerin sonuçları değerlendirilmektedir. 

Sonuç bölümünde ise, bu çalışmaya göre elde edilen sonuçlar sunul

maya çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TOPLU TAŞIMA İŞLETMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

1. TOPLU TAŞIMACILIK OLGUSU 

1.1. TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

İnsan toplumlarının en eski dönemlerinden beri toplumsal, ekonomik 

ve kültürel gelişimlerinde insanların ve malların bir yerden bir yere 

taşınması önemli rol oynamıştır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin 

gelişmişlik düzeyi, eskiden olduğu gibi günümüzde de bir toplumun tekno

lojik gelişiminin ve uygarlık düzeyinin bir ölçütü olarak kabul edilir. 

Genel olarak insanların bir yerden bir yere gitmesine yönelik etkinlik

leri ulaşım, malların bir yerden bir yere götürülmesine yönelik etkinlikleri 

taşımacılık adı altında toplamak olanaklıdır. Ancak, halkın ulaşımını 

sağlamak üzere kamu işletmeleri ya da özel şirketler eliyle yürütülen etkin

likler için dilimize yerleşen kavram "Toplu Taşımacılık" olmuştur. 

Günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan Toplu Taşımacılık denil

diğinde ilk olarak aklımıza, kent içi ulaşımında çalışan Belediye otobüsleri 

ile bunlara bağlı Özel Halk Otobiisleri gelmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde mal ve hizmetlerin üretildiği işyerleri ile üretime 

katılan emeğin yerleşim alanları farklı olduğundan, ulaşım önemli bir eko

nomik etkinliktir. Günümüzde kent insanının işyerlerine ve evlerine 

ulaştırılabilmesi çok etkin taşıma araçları ve yöntemlerinin kullanılmasıyla 

gerçekleştirilebilir. 
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1.2. TOPLU TAŞIMACILIÜIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Sanayi Devrimiyle birlikte, teknolojik gelişmeler ard arda hızlı · bir 

şekilde gündelik yaşamda yerini almaya başlamıştır. Bu süreç içinde eski

miş toplu taşıma araçlarının yerine yeni duruma ve kent insanının gereksi

nimine karşılık verebilecek sistemlerin ge1iştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. 

1.2.l. DÜNYADA TOPLU TAŞIMACILIK 

Toplu taşımacılık ilk olarak; Otobüs, Tramvay ve Troleybüs 

(1820'Ierde) Paris'te Omnibus (herkes için) adıyla işletmeye konulan atlı 

otobüslerle yapılmıştır. Aradan dokuz yıl geçtikten sonra aynı adla Londra 

sokaklarında sefere çıkmaya başlamıştır. Üç atla çekilen bu dört tekerlekli 

otobüslerin içinde toplam 22 yolcunun oturabileceği kadar yer vardı. Ne 

var ki, bu ilk otobüsler, elektrikli tramvayların ve güvenli benzin motor

larının yapımından sonra hızla önemini yitinniştir. 

l 904'tc benzinle çalışan ilk motorlu otobüs yapıldı. Bunlar, l 9 l 2 

yılında hemen hemen tümüyle atlı otobüslerin yerini almıştır. Londra 

çevresinde bir süre buharlı otobüsler işletilmiş, ancak 1918'de bunlar da 

yerlerini benzinli otobüslere bırakarak yok olmuşlardır. Genellikle 

bugünkü otobüsler dizel motomyla çalışmaktadır. 

1.2.2. TÜRKİYE'DE TOPLU TAŞIMACILIGIN GELİŞİM 
EVRELERİ 

Türkiye'nin toplu taşım araçları ile tanışması batılılaşma hareketleri

nm yanısıra başlamıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde ulaşımı 

geliştirme girişimleri l 850'den sonra hız kazanmıştır. Tanzimat Fer

manı'yla batıya açılma sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ham

maddelerin dış pazarlara akıtılabilrnesinde geleneksel kervan yolları 
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yetersiz kalmış, Kırım savaşıyla hızlanan batıya açılma girişimi 1860'1arda 

karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığında yeni örgütlenmeleri 

zorlamıştır. 

1.2.2.1. TRAMVAY TAŞIMACILIGI 

Batıda atlı otobüslerden hemen sonra, yollara döşenmiş rayların 

üzerinde gidip gelen atlı tramvaylar işletmeye konulmuştur. 1832'de ilk kez 

New York caddelerinde çalışmaya başlayan atlı tramvaylar o yüzyılın son

larına doğru Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Türkiye'de 1871 yılında ilk kez 

İstanbul ve daha sonrada l 884'te İzmir caddelerinde yolcu taşımaya atlı 

tramvaylarla başlanılmıştır. Bilindiği üzere, çok geçmeden tıpkı atlı 

otobüsler gibi tramvaylarında sonu geldi. Vagonları çeken atların yerini 

önce buhar makinesi, sonrada elektrik motoru aldı. Elektriği boynuz ya da 

pantagraf denen düzenekler aracılığıyla, caddelerin üzerine gerilmiş havai 

hatlardan alan ilk elektrikli tramvay 1881 'de Berlin'de halkın kullanımına 

sunuldu. 1909'dan başlayarak İstanbul'daki atlı tramvaylarda yerlerini 

elektrikli tramvaylara bırakmıştır. 

Uzun süre kullanımda kalan bu taşıtlar, otomobiller çoğaldıkça trafik 

sıkışıklığından sorumlu tutulmuşlardır. İstanbul'daki tüm tramvay ray

larının 1961 'den sonraki beş yıl içinde söküldüğü bilinmektedir. Bugün 

butaşıtların simgesel bir kaç örneği, 1990'da motorlu taşıt trafiğine 

kapatılan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi boyunca Tünel ile Taksim 

arasında yolcu taşımaktadır. 

1.2.2.2. TROLEYBÜS TAŞIMACILIGI 

Kent içi toplu taşımacılığında tramvaydan sonraki gelişme, gene havai 

hatlardan aldığı elektrik enerjisiyle çahşan, ama tramvaylar gibi rayları 

üzerinde gitmeyen troleybüslerin kullanılması olmuştur. Bunlar 

1930'lardan sonra hızla tramvayların yerini aldılar. Türkiye'de de ilk kez 
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troleybüs seferleri 1947'de Ankara'da başlatıldı; bunu l 954'te İzmir, 

1961 'de de İstanbul kentlerinin izlediği anılardadır.Ama hem elektrik hat

larının bakımı çok masraflı olduğundan, hemde tellerden uzaklaşamadıkları 

için manevra yetenekleri kısıtlı olan troleybüsler yoğun trafikte giderek 

sorun olmaya başlamışlardır. Bu nedenle, dünyanın öbür yerlerinde olduğu 

gibi bu kentlerimizdeki troleybüslerde l 980'lerden sonra yerlerini yavaş 

yavaş otobüslere bırakmak üzere kaldırılmışlardır. 

1.2.2.3. OTOBÜS T AŞIMACILIC;I 

Otobüsler kent içi ulaşımı bakımından en önemli toplu taşıma aracı 

olma özelliklerini sürdürürken, kullanım alanları kırsal alanlara doğru da 

taşmaya başlamıştır. Toplu taşım hizmeti olarak otobüsler İstanbul'da 

1926'dan sonra sefere çıkmıştır. 

Gelişmiş kentlerdeki motorlu taşıtların kullanımının yaygınlaşması 

günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemiştir. Kent içindeki yoğun karayolu 

trafiği giderek kentlerin görüniimünü değiştirirken, bir yandan da büyük 

yerleşim birimlerini birbirine bağlayan otoyollarla hızlı ve hareketli bir 

ulaşım sistemi kurulmuştur. Ne var ki, yıldan yıla artan bu ulaşım 

yoğunluğu, kazalar, trafik tıkanıklığı, egsoz gazlarından kaynaklanan hava 

kirliliği ve gürültü gibi büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. 

1.3. TOPLU TAŞIMA İŞLETMELERİNİN TÜRLERİ 

1.3.1. ULAŞIM SİSTEMLERİ TÜRLERİ 

Toplu taşıma sistemleri taşıma araçlarının ya da taşıtların içinde hare

ket ettiği ortamın yani yolun türüne göre adlar alırlar. Bunlar; karayolu, de

miryolu, denizyolu, havayolu ulaşımı gibi. 
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Yolcu taşımasında ulaştııma türleri aşağıdaki gibi sınıflanabilir; 

a- Kara ulaşımı 

. Karayolu 

. Demiryolu 

b- Deniz ulaşımı 

c- Hava ulaşımı 

1.3.2. TÜRKİYE'DE YOLCU ULAŞIM SİSTEMLERİNİN 
PAYLARI 

Ülkemizde toplu taşıma hizmetleri ağırlıklı olarak karayolları ile 

gerçekleştirilmektedir. Mevcut ulaştımıa yapısı ve yatırımlar. bu durumun 

uzunca bir süre değişmeyeceğini göstemıektedir. Yolcu taşımacılığının % 

92'si ile yük taşımacılığının % 76'sının karayollarında yapıldığını biliyoruz 

( 1960'da % 72. 9). 

Cumhuriyetle birlikte gelişme gösteren Devlet Demir Yollan 

İşletmeciliğinin taşıma sektöründeki payı giderek düşmüştür. 1960'larda 

Demiryollarının yolcu taşıması % 24.3'ten, 1984'de % 6.6.'ya düşmüştür. 

Aynı şekilde Denizyolu İşletmeciliği 1960'1arda yolcu taşımacılığının % 

2.0'ını üstlenmişken 1984 yılında bu oran % 0.1 olmuştur. Bu durum deniz 

ve demiryollarına düşen payın yetersizliğini gösterir. Havayolu taşımacılığı 

ise bu sistemlere göre daha pahalı olmasına karşın iyi bir konumdadır. 

Taşımadaki yolcu payı oranlarını % 0.8 ile korumuştur (1). 

il. Dünya Savaşı sonrası demiryolu yapımında önemli bir yavaşlama 

olmuştur. Bilindiği gibi l 956'dan sonra İstanbul, Ankara gibi büyük 

yerleşim birimlerinde kent içi toplu taşımacılığına yardımcı olmak 

amacıyla Sirkeci-Halkalı, Haydarpaşa-Pendik-Gebze, Ankara-Sincan, An

kara-Kayaş banliyö hatları geliştirilerek elektrikli hat durumuna getiril

miştir. 

(1) Türkiye'deTrafik Güvenliği Sorunu, TÜSİAD (Yayın No: T/87.1.94) s.8. 
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Gene Denizcilik Bankasının şehir hatlarındaki gemi işletmeciliği de, 

toplu taşımacılık sisteminde yerini almıştır. Ancak günümüzde kent içi 

yolcu taşımacılığında sözkonusu bu kamu toplu taşıma işletmelerinin ihtiy

acı karşılama payı yetersizdir. Bunda da işletmelerin kamu kuruluşu 

olması, yönetimlerin değişime ve yeniliklere kapalı, girişimci ve rekabetçi 

bir anlayışa sahip olmaması önemli faktördiir. 

Büyük kentlerimizde, kent içi toplu ulaşımının en az% 50'ye yakın bir 

bölümünü kamu toplu taşım araçları karşılarlar.Geri kalan % 50'yide ara 

taşım araçları olan dolmuş ve minibüsler karşılarlar. İstanbul kent içi yolcu 

taşımasında kamu toplu taşım yüzdesi verilirse, İETT işletmelerinin 

araçları % 27, TCDD banliyö trenleri % 9 ve Denizcilik Bankası şehir hat

ları vapurları % l 2'lik bir paya sahiptir. Görüldüğü gibi tiim kamu toplu 

taşım sistemlerinin yolcu taşıma yüzdesi dolmuş ve minibüs yüzdesinden 

(% 52) daha azdır (2). Hızla artan nüfus ve kentleşmeye paralel olarak 

yolcu trafiğini de aynı hızla çözümlemek gerekmektedir. Bu nedenle gerek 

ekonomik açıdan gerekse daha çok yolcu taşıma kapasitesine sahip toplu 

taşım türlerinin geliştirilmesi yönüne gidilmesi, onları işlevsel hale getire

cektir. Bu durum, kent trafiğini bir ölçüde rahatlatıcı bir gelişme olacaktır. 

1.4. KENT İÇİ ULAŞIMINDA TOPLU TAŞIMACILIK 

Gelişmiş ülkeler, giderek büyüyen ulaşım sorunlarının, bozulan yaşam 

kalitesinin ve enerji darboğazının karşısında çeşitli önlemler almışlardır. 

Bunun için gerek trafik sıkışıklığı sorununa çözüm getirmek, gerekse eko

nomik bakımından verimli yolcu taşımacılığını gerçekleştirmede kent içi 

ulaşımında toplu taşımacılığı ön plana çıkaımışlardır. 

(2) 1.Toplu Taşını Kongresi, Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 11-14 aralık, 

1978, Yayın No: 1, Baylan Matbaası, s.77. 
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Tarih boyunca tüm gelişmeler daima yeni bir yer değiştirme kolaylığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte son yıllara gelinceye değin 

ulaşım gereken ilgiyi görmemiştir. Onun insan yaşamındaki rolü üzerinde 

yeterince durulmamıştır. Ulaştııına rahatlığı ve kolaylığı olmayan bir kent

te gelişme beklenmemelidir. Orada çarpıkbir yapılanma olacaktır. 

1.4.1. TÜRKİYE'DE ULAŞIM SORUNLARI 

Her yönü ile gelişmekte olan ülkemizde, artan nüfusa paralel olarak 

meydana gelen hızlı kentleşme ve gelişen teknoloji ile taşıt sayısındaki 

artışlar büyük kentlerde ulaşım sorunlarını da beraberinde getirmiş bulun

maktadır. 

Günümüzde ulaşım keşmekeşi ve trafik kazaları büyük bir hızla art

maktadır. Bunun sonucu kaybedilen can ve mal varlıklarımız savaş ve 

doğal afetlerde kaybettiklerimizden çok daha fazladır. Öyleki trafikteki 

ölümler çocuk ölümlerinden sonra ikinci sırayı oluştunnaktadır. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneğince yapılan bir araştırmaya göre, ka

zaların % 75'inin kent içi yollarda yaşanıldığı ve % 25'inin ise kent dışı 

yollarda gerçekleştiği görülmüştür (3). Artık kent alt yapıları artan insan ve 

taşıt baskısını kaldıracak gücü yitirmiştir. Bu nedenle kent içi ulaşımını ra

hatlatacak yolcu kapasitesi fazla ve daha ekonomik çağdaş taşım araçlarına 

yer verilmelidir. Kent yöneticilerinin toplu taşımacılığı destekleyici ve 

geliştirici araştınnalara ginnelerinin gerekliliği vardır. 

(3) Trafik Güvenliğinde Sürücünün Kişiliği İle İlgili Soıunlar, TÜSİAD, (Yayın No: 

T/87.9.102), s.3. 
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1.4.2. İSTANBUL KENTİ VE ULAŞIM SORUNLARI 

Dünyanın tüm büyük kentlerinde; kentleşme ve bunun sonucu ulaşım 

sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin en büyük kenti olan,İstanbul 

metropolide aynı sorunlarla daha çok karşı karşıyadır. Kentteki hızlı nüfus 

artışı ve buraya olan iç göçler ile banliyölere doğru kayan nüfus artışını 

karşılayacak bir toplu ulaşım planlaması aynı hızla gerçekleştirilememiştir. 

İstanbul kenti, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanısıra ticaret, liman, 

endüstri, eğitim, kültür, turizm ve eğlence merkezi olarak ülkemizin olduğu 

kadar dünyanında sayılı büyük kentlerindendir. Ulaşım, ekonomik, toplum

sa ve kültürel yaşantının gelişimine etken olan bir faktördür ve bu nedenle 

kent yaşantısında önemli rolü vardır. Hızlı bir sanayileşme süreci içinde 

bulunan, İstanbul'daki ekonomik etkinliklerin canlılığı, seyahat talebini ve 

ulaşım gereksinimini artınnıştıL 

Ulaşım sistemlerinin kentlerin gelişmesinde çok önemli bir rolü 

olduğu gerçektir. İstanbul kentinde de yerleşim alanları önceleri denizyolu 

ulaşımının etkisiyle Boğaziçi ve Haliç körfezlerinin iki yakasında, 

demiryolu ulaşımının etkisi ile de kentin doğu ve batı doğrultusunda 

gelişmiştir. Günümüzde karayolu taşıma sistemlerinin ön plana çıkması so

nucunda kentsel gelişim hızlı ve plansız bir şekilde yayılmıştır. Görüleceği 

üzere ulaşım ve kent yerleşimi birbirini sürekli olarak etkileyen ikili bir sis

temdir. Bu ikiliden herhangi birinde atılacak yanlış bir adım diğerini olum

suz ve ters yönde etkileyebilir. 

Günümüzde kent nüfusu 10 milyona yakındır. Yaklaşık olarak her 

yılda 500 bin kişilik bir artış göstennektedir. Sanayileşme hareketliliği ile 

birlikte artan araç sayısı kent içinde ki ulaşımı ve yerleşim düzenini etkile

miştir. Zaman içinde kent merkezindeki artan yoğunluk, kentin sınırlarını 
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genişleterek bir çok yeni banliyö yerleşimleri oluştunnuştur. Ancak kentin 

gelişim hızına uygun olarak mevcut yol ve ulaşım araçlarının 

geliştirilememesi ve yenilenememesi sonucu ulaşım en önemli sorunlardan 

biri durumuna gelmiştir. 

Kentiçi ulaşımında toplu taşım sistemlerinin geliştirilmemesi sonu

cunda ara -taşımacılık denilen dolmuş- minibüs sistemleri ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca İstanbul'un tarihi bir kent olması, kentin geleneksel dokusu içindeki 

yolların genişletilmeye uygun olmaması, özel araç sayısının artması ve ti

cari taşımacılığın kent içi yollarda yoğun olarak yapılması kentte trafik 

karmaşası yaratmaktadır. Bu da ulaşım hizmetinin verimlilik düzeyini 

düşürmektedir. 

Kent içi ulaşımında en önemli yolculuk iş-ev arasındaki seyahatler ol

makta ve bu trafik sıkışıklığının oluştuğu sabah ve akşam saatlerinde 

ulaşım sorunu zirveye varmaktadır. Oluşan trafik sıkışıklığı, seyahatlerde 

zaman kaybına ve aşın yakıt harcanmasına, araçların yıpranmasına, çevre 

ve hava kirlenmesine, gtirültüye, kazalara. insanların iş gücü kaybına, yor

gunluğuna, gerginliğine giderek de psikolojik sorunların yaşanmasına yol 

açtığı gibi önemli sosyo-ekonomik sorunlara da neden olmaktadır. 

İstanbul'un kent içi yolcu taşımacılığında ilk sırayı % 52 oranla 

dolmuş minibüs sistemi almaktadır. Bu sistem, aşırı yakıt tüketiminin 

yanısıra, sayılarının fazlalığı ile de trafik sıkışıklığını artırmakta; diğer 

araçlarla, otobüslerle aynı yolu kullanmaları nedeniyle onların ticari 

hızlarını azaltarak verimliliklerini etkilemektedir. Ülkemizdeki enerji har

camalarının yüzde elliyi aşan büyük kısmının petrole dayanmakta olduğu 

bilinmektedir. Ulaştırma sektöründe kullanılan enerjinin İse % 90'nı petrol 

kaynaklıdır ve bu harcamanın üçte birlik kısmı kent içi ulaşımında kul

lanılmaktadır. Petrolün % 80'nindcn fazlasının ithal edildiği belirtilirse, 

ulaştırma sektörünün nedenli dışa bağımh olduğu anlaşılır. 
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Her geçen gün giderek kalabalıklaşan ve banliyölere doğru 

genişleyen, bu arada da hızla artan araçlar nedeniyle trafik sıkışıklıklarının 

bunaltıcı bir soruna dönüşmesi, toplu taşımacılığı önemli bir yere getir

miştir. 

1.5. İSTANBUL TOPLU TAŞIMACILIGINDA İETT'NİN YERİ 

1.5.1. İSTANBUL'DA İETT'NİN TOPLU TAŞIMACILIGA 

BAŞLAMASI 

İstanbul'da kamu toplu taşımacılığı karada tramvaylarla başlamıştır. 

Tramvayların kurulması için ilk defa 1869 tarihinde bir Belçika firması ile 

sözleşme imzalanmış ve ilk atlı tramvay 187 l yılında sefere başlamıştır. 

İstanbul "Elektrik Şirketi'nin kurulması ile travaylarda da elektrifikasyona 

gidilmiş ve 1914 yılında tramvay şebekesine elektrik akımıverilmiştir. 

1939 tarihinde satın alınan şirket millileştirilerek İETT Genel Müdürlüğüne 

bağlı bir işletme haline gelmiştir (4). 

Tramvay işletmesi giderek alt yapı tesislerinin eskimesi, otobüs hat

larının gelişmesi, mevcut tramvay sisteminin dar raylı olması ve çok yolcu 

taşımaya elverişli olmaması, işletmenin bakım masraflarının yüksek bulun

masının yanında İstanbul'un imar çalışmalarını engellemesi ve trafiği 

tıkaması gerekçeleriyle ulaşımdan kaldırılmıştır. 

Otobüslerle yapılan karayolu taşımacılığı I 926 yılında 4 otobiisle 

başlamış, gittikçe gelişen otobüs işletmesi günümüzde 2400 otobüslük filo

ya ulaşmıştır. 1961 yılında hizmete konan troleybilslerdeki amaç ise, 

otobüse göre daha ekonomik olmaları idi.Ancak giderek trafikte sorun ol

maya başladıklarından 1984 yılında hizmetten çıkarılmıştır. 

(4) İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Mlidlirlüğii, Tanıtım BroşiirU, 1993. 
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l 874 yılında Karaköy-Beyoğlu arasında işletmeye açılan tünel 574 

metre uzunluğunda, elektrik motorlarıyla çalıştırılan dünyanın en kısa met

rosudur. 

Günümüzde eski tramvaylar Tünel-'faksim arasında turistik amaçlı 

işletilmektedir. 

1.5.2. İSTANBUL KENTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIGINDA, 
İETT'NİN YERİ 

İstanbul'un yolcu taşıma sistemleri içinde, İETT araçlarında taşınan 

yolcu, tüm yolcunun % 27'sidir. Diğer toplu taşıma sistemlerinden; 

Denizyolu toplu taşım sistemleri Denizcilik Bankası şehir hatları vapur se

ferleri % 12 ve özel işletmecilik olan Deniz motorları % 1 'lik; demiryolu 

toplu taşım sistemleri ise Anadolu ve İstanbul yakasındaki elektrikli TCDD 

banliyö hatları % 8 olup, dolmuş-minibüs-özel halk otobüsleri de % 52 

oranlayolcu taşıma işlevini yaparlar (5). 

İETT işletmelerinin otobüs, tramvay ve tünel taşımacılığı hizmet saha

si İstanbul kenti ve çevre alanları da içine almaktadır. Yaklaşık olarak 2500 

km2'Iik bir alana taşım hizmeti götürmektedir. 

Kentimizde hergün 5 milyon kişi yolculuk yapmaktadır. Bu 5 milyon 

yolcunun toplu taşıma işletmelerine dağılımı ise şöyledir: Yolcuların % 
89.4'ü karayolu, % 5.6'sı demiryolu ve % 5'i de denizyolu ile taşınmaktadır 

(6). Görüldüğü gibi karayolu ile yolculuk yapanların oranı diğerlerinden 

oldukça fazladır. 

(5) 1. Toplu Taşım Kongresi, a.g.e., s.78. 

(6) İstanbul'u Geleceğe Taşıyoruz, İstanbul Bliyiik Şehir Belediyesi Tanıtım Kitapcığı, 

1993, s.7. 

(7) ibid, s. 7. 
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Şimdi de karayolu ile yapılan yolcu taşımacılığına bir göz atalım. Ka

rayolundaki araçların % 9.5'u toplu taşım araçlarıdır. Buna karşın toplu 

taşım araçları yolcuların % 60'ını taşımaktadır (7). İşte bu rakamların orta

ya koyduğu şey, İETI araçlarının İstanbul halkının ulaşımında çok önemli 

bir yere sahip olduğunu gösterir. Halen İETf otobüslerinin taşıdığı günlük 

yolcu ortalaması 2 milyona yakındır. 

Kamu taşımacılığındaki dar boğazlar sonucu ortaya çıkan dolmuş

minibüs sistemi; toplu taşım sistemlerini ters yönde etkilemiştir. Dolmuş

minibüs ve özel arabalarla aynı yolu kullanan otobüsler, trafik sıkışıklığı 

sonucunda ticari hızlarının altında seyir etmektedirler. Özellikle pik saatler

de hızları 9-15 km/saate kadar düşmektedir (8). Bu durum otobüslerin sefer 

süresini uzatmakta, yakıt tüketimini artırmakta, aynca günlük yapılabilecek 

sefer sayılarını azaltmaktadır. 

İETI bugün yaygın olarak, İstanbul'un bir ucundan diğerine, kentiçi 

toplu taşıma hizmeti veren bir kamu kuruluşu olarak önemli yerini koru

maktadır. 

1.6. KENTİÇİ ULAŞIM SORUNLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN 

ÖNLEMLER 

Kentiçi ulaşımında, kent merkezi ile banliyöler arasında toplu 

taşımacılık sorununa köklü bir çözüm getirebilecek en iyi yöntem "hızlı 

taşıma sistemleri"dir. Bunlar kuruluş ve bakım giderleri biraz fazla 

olmasına karşın, karayollarındaki aşırı yükün büyük bölümünü 

üstlenebilecek kapasitededir. IJu ulaşım araçlarının başında metro ve mo

noray gelir. 

(8) 1. Toplu Taşıma Kongresi,a.g.e., s.78. 
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Bütün kentlerde otobüs taşımacılığı, diğer yolcu taşıma işletmelerinin 

şiddetli rekabetleriyle karşı karşıyadır. Ne var ki başta otomobiller olmak 

üzere yoğun trafik tıkanıklığına yol açarak, otobüs hizmetlerini de 

aksatmaktadırlar. Buna karşılık yalnızca otobüslerin kullanması için 
ayrılmış yani tercihli yollar bulunan çarelerden biridir. Ayrıca tramvaya 

kentiçi taşımacılığını eskisi gibi vemıekte bir başka çare olabilir. 

İstanbul kentiçi ulaşım sorunlarına en iyi çözüm kitle taşımacılığını ön 

plana getirmek ve bu yöndeki çahşmalan geliştirmek gerekmektedir. Artan 

yolcu gereksinmesini karşılamak için toplu taşım işletmelerinin moden1 

araçlarla yenilenmesi konusunda çaba gösterilmelidir. Tüm diğer ülkelerde 

olduğu gibi kamu hizmeti olarak toplu taşımacılık yapan kuruluşlar genel

likle zarar etmekte olup,bu zarar Devlet ya da yerel yönetimlerce 

karşılanmaktadır. Tarifelerin kamu hizmeti olarak düşük tutulması, yolcu

nun tercih nedeni olacaktır. 

Ülkemiz karayolları ulaşım güvenliği, trafik kazaları bakımından 

gelişmiş ülkelere göre son derece düşüktür. Bireysel taşımacılığın egemen 

olduğu, kırıcı rekabet ortamı içinde Ulke koşullarına ters düşen, güvenliği 

düşük bir toplu taşıma sistemi hüküm sürmektedir. 

Uygarlığın ve tekniğin hızla gelişmesine uyarak çağımızda hızlı giden 

araçlara gerek duyulmuş ve giderek çok süratli giden motorlu taşıtlar 

yapılmış ve bunlar sayıca sürekli aı1mıştır. Ancak Türk toplumunun, mo

torlu taşıtlarla içiçe yaşamaya başlaması oldukça yenidir. Motorlu taşıtlarla 

tanışmamız 1950'Ii yılların başlarına rastlamaktadır. O dönemden önceleri 

makineleşmemiş tarımla uğraşı !makta iken, sözkonusu dönemden sonra 

dışa açılma çabaları engelleri zorlamaya başlamıştır. 

Motorlu araç kullanmak bir kültür olayıdır. Eğer o konuda fazla bir 

yaşanmışlık yoksa, trafik kazalarının meydana gelişinde insan faktörünün 

payıda artacaktır. Kazalardaki esas unsurun insan olması ise çözümü 
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zorlaştırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre (9); trafik kazalarının % 95'i 

"insan hatası"ndan kaynaklanmaktadır. Bunun % 68'i sürücünün, % 27'si 

yayaların hatasıdır. Geriye kalan % 4'ü araç, % 1 'i ise yolların hatalı olması 

oluşturmaktadır. Kaza yapan araçların % 51 'i otomobil ve minibüs, % 14'ü 

ise otobüslerdir. Yine bir başka araştırma sonucuna göre kazaların % 75'i 

kcntiçi yollarda olmakta bunun % 96.8'i insan hatasından kaynaklanmak

tadır. % 25 oran ise kent dışı yollarda yaşanılmış ve bunda da insan hatası 

kaynağı % 89.7 olarak belirlenmiştir. Bu duruma göre kentiçi ulaşımında 

araç süren sürücülerin incelenmesi uygun olacaktır. 

İstanbul'da kentiçi toplu taşımacılığında araç kullanan 795 sürticü 

üzerinde yapılan uygulamada şu sonuçlar alınmıştır (10) (440 Minibüs, 230 

Özel oto, 120 İETI şoförüne kişilik testi uygulanmıştır): 

. Minibüs, İETI ve özel oto şoförlerinin çoğunluğu uzun yıllardır 

şoför olup, deneyimleri fazla olan gruplardır. 

. Minibüs şoförlerinin % 38'i kullandıkları arabanın sahibidirler. 

Otobüslerinde % 1 OO'ü İE1T'nin malıdır. 

. İETI otobüs şoförlerinin % 42.4'ü koşullar ittiği için, % 18.4'ü 

kişiliklerine uygun meslek olduğu için bu işi seçtiklerini bildirmişlerdir. 

Minibüs şoförlerinin % 40.68'i koşullar ittiği için, % 24.34'ü aileden 

gelen bir meslek olduğu için bu işi seçmişlerdir. 

. Sorumluluk duygusu en çok kamu taşımacılığı yapan İETI 

şoförlerinde gelişmiştir. Çalışma yılıyla paralel olup, şoför meslekte eski

dikçe sorumluluk duygusu da artmaktadır. 

(9) Trafik Güvenliğinde Sürücünün Kişiliği ile İlgili Sorunlar, a.g.e., s.3. 

( ı O) ibid, s.63-64. 
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. Agresiflik, minibüs ve özel oto sürücülerinde ortalama puanın 

üzerinde, minibüs şöförlerinde en yüksektir . 

. Atılganlık, özel oto şoförlerinde ortalama puanın üzerindedir . 

. Riske girme, üç grup sürücüde de ortalama puanın altındadır. Fakat 

sı~alamada özel oto, minibüs ve sonrada en düşük puanla İETT silıiicüleri 

gelmektedir. Bu da her üç şöfor grubununda, macerayı ve tehlikeyi sevme

diklerini göstermektedir. 

Kentiçi ulaşımında özellikle kendilerine özel bir davranış modeli 

geliştiren minibüs şoförJcrinin agresif davranışları gittikçe artan bir tahrip

karlık davranışına dönüşmektedir. Bu tür davranışlar diğer gruptaki 

şoförlerde de zaman zaman görülmektedir. Kentiçi ulaşım trafiğinin en az 

süratle gidilmesi, kaza olasılığının en az olması gereken şeklidir. 

Sürücülerin para kazanma hırsı, agresiviteleriyle de etkileşimli olarak 

eşyaya ve çoğu kez halka da yönelebilmektedir. 

Günümüzde artan trafik sorununa neden olanların büyük bölümünü, 

sürekli kentiçi ulaşıma katılarak taşımacılık yapan şoförler oluşturmaktadır. 

Gözlemler ve bilirkişi raporları sonuçlarına göre kazalarda en önemli 

etken insan hatasıdır. Oysa kaza riskini ve nedenlerini azaltabilme 

çalışmalarında: 

. Kaza etkenlerini belirleme, 

. Ehliyet alırken (işe giriş muayenesi) ve daha sonra 2-4 yıl gibi 

aralıklarla (periyodik muayene) sürücüyü psikolojik ve psikoteknik muaye

nelerden geçirme, 
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. Sürücü eğitimlerine sürek1i1ik kazandmna, trafik kazalarını aza 

çekmede önemli üç adım olacaktır. 

Kentiçi yolcu taşımacıhğında güven. rahatlık ve çabukluk temel 

amaçlardandır. Bunun için gerçekleştirilmesi gereken mevcut toplu taşım 

sistemleri i1e yapılan taşımacılığı en verimli şekilde işletmek ve aralarında 

koordineli bir çalışma oluşturmaktır. İstanbul kentinin ulaşım sorunlarının 

ivedilikle çözümü için tüm ulaşım ve kentleşme ile ilgili kuruluşların ortak

laşa çalışmaları gereklidir. 

Ulaşım ve trafik hizmetinin ekonomik ve güven içinde olabilmesi için 

bu konulardaki yetkilerin mümkün olduğunca tek elde toplanması zorunlu

dur. Kentlerde yerel yönetimler yetkilendirilebilir. Böylece planlama, 

eğitim, uygulama, denetim vb. gibi hususlarda birlik belli ölçülerde 

sağlanmış olacaktır. 

Yolcu taşımacılığının ağırlıklı olarak yapıldığı karayolu taşım sistem

lerinde bireysellik hakimdir. Taşımalar güvensiz, ekonomik olmayan bir 

rekabet ortamı içinde yapılmaktadır. Toplu taşımacılığa bir düzen, disiplin 

getirebilmek için bireysel taşımacılıktan şirketleşmeye geçilmesi şarttır. 

Yani kentiçi taşımacılığın büyük payı olan dolmuş-minibüs ve özel halk 

otobüsü gibi taşıtların sahiplerinin şirketleşmelere girmeleri ulaşımın 

kolaylaşması açısından önemlidir. 

1.7. KARA TOPLU TAŞIMACILIGI VE EGİTİM 

Ulaşım esas itibariyle insan, taşıt ve yol unsurlarını kavramakla birlik

te insan tarafmdan idare edilen hareket olduğuna göre insan özelliklerinin 

ve eğitiminin ayrıca önemli olması gerektir. 
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Günümüz toplu taşım işletmelerinde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

en çok önem verilen konulardan biri eğitimdir. Ancak ilgili kuruluşlar per

sonel ve mali yetersizlikleri ileri sürerek eğitime hemen hemen hiç yer ver

memektedirler. Trafik eğitimi hizmetlerinin tüm faktörleriyle işlerlik ka

zandırılmasına bir an önce çalışılmalıdır. Toplu taşımacılıkta eğitim; tüm 

sürücüleri, denetimcileri, yolcu ve hatta karar vericileri de kapsamalıdır. 

Ulaşım sorununun ana nedeni insan faktörüdür.Ülkemizde trafiğe 

katılanların ise yeterli trafik eğitimi yoktur. İnsanların trafik konusunda 

eğitilmeleri konusu Emniyet Müdürlüklerinin, Karayolları Genel 

Müdürlüğünün ve Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

Ancak, bütün iyi niyetlere rağmen, İEIT dışındaki bu kuruluşların 

çalışmaları yetersizdir. 

Trafik kazalarının meydana gelişinde, insan unsurunun toplam kaza

lardaki oranı yaklaşık % 94 çerçevesindedir. Bu payın içinde en büyük 

oran % 69 ile sürücü kusurlarıdır. Daha sonra % 23 oranında yaya ve % 2 

oranında da yolcu kusuru gelmektedir. Sürücülerin kusurlu davranışları 

arasında şunlar sayılabilir; tedbirsizlik, dikkatsizlik, aşırı hız, yakın takip, 

tehlikeli sollama, dönüş kurallarına uymama, yorgun. uykusuz, alkollü araç 

kullanma gibi ( 1 1 ). 

Görüleceği üzere, yolcunun can ve mal güvenliği ile bu araçların 

yönetimi sürücü personele teslim edilmiştir. İşte bu can ve mal emniyetinin 

sorumluluğunu taşıyan sürücülerin eğitimi işletmelerin öncelikli faaliyetle

rinden biri olmalıdır. Bu kadar hayati öneme sahip bir konuda eğitim 

yapılamaması personel azlığına ve mali olanakların kıtlığına 

bağlanmamalıdır. 

(11) 1. Trafik Güvenliği Semineri, 24-25 Nisan 1989 İstanbul Üniversitesi Beyazıt

İstanbul, s.255. 
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Sürücülük görünüşü bireysel özellikle bir meslektir. Şoförün hatası 

kazadır, can ve mal kaybıdır. Ülkemizde bu kayıplar her yıl önemini koru

maya devam etmektedir. Bu nedenle sürücülerin daha dikkatli seçilmesi, 

psikoteknik testlerin kullanılması ve eğitimden geçirilmeleri gerekmekte

dir. 

Bir işletmeye çalışmak üzere gelen kişinin işe kabul edilene kadar 

geçirdiği safhalar; bir işgörenin meslek sahibi olana kadar kat ettiği 

aşamalar incelendiğinde ve elde edilen sonuçlar sürücü belgesi alma işlemi 

ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan durum daha düşündürücü, hatta bazen 

şaşırtıcıdır. Kısacası şoförlük bir meslek olduğuna göre bizde ulaşılması et

kisine göre çok kolay olan bir meslektir. 

Sürücü belgesi almak için ülkemizde ilkokul mezunu olmak yeterlidir. 

Ancak en basit iş için dahi ortaokul ve lise mezunu olma şartı aranmak

tadır. İlkokul mezunu bir sürücüye toplu taşıma araçları ve içerisindeki yol

cuların sorumluluğu verilmektedir. Kaza sonucunda can ve mal 

kayıplarının olduğu ise bilinmektedir. 

Sürücü adayları son çıkan yasa ile sürücü belgesi almak için 

sınıflarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş ders programları doğrultusunda orta

lama beş haftalık bir eğitim ve direksiyon kursuna tabi tutulmaktadırlar. 

Özel okullar tarafından yürütülen bu gelişme olumlu olmasına karşın yeter

li düzeyde değildir. Eğitim süresince, ilk yardım, motor ve araç bilgisi, tra

fik mevzuatı ve kuralları ile direksiyon eğitimi konusunda teorik ve pratik 

bilgiler verilmekte, araç kullanma beceri ve yetenekleri geliştirilmektedir. 

Bu eğitimler mevcut TV. ve radyo eğitim programlarıyla desteklen

melidir. Video ile trafik kuralları ve sürücü hataları gösterilmelidir. Kusur 

oranını azaltmak için sürücünün eğitim ve denetimine daha çok önem veril

melidir. Sürücü belgesi almak isteyenlerden ilk aşamada ortaokul mezunu 

olma şartı aranmalıdır. Sürücü adayları tıbbi ve psikolojik açıdan test edil

melidir. Sürücü kursu eğitmenlerinin sürekli eğitimleri yapılmalıdır. 
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Ulaşım bir hak alışverişidir. Yolcu olsun, sürücü olsun karşı tarafın 

hakkına saygı göstermek, bencil davranmamak zorundadır. Dolayısıyla ve

rilecek eğitimin ahlak kurallarıyla desteklenınesi gerekir. 

Eğitimi yalnızca trafik kura1Iarını ezberletmek, işaretleri tanıtmak, di

reksiyonu daha iyi kullanmak olarak düşünmemek gerekir. Eğitimde amaç 

kişiye trafik zekası, trafik mantığı yani trafik içinde nasıl davranılacağı ko

nusunda birtakım değişmez esaslar ve alışkanlıklar kazandırmak olmalıdır. 

Eğitimin kalıcı olabilmesi için bilinçli olarak sürekli göze ve kulağa hitap 

edecek şekilde yapılması zorunludur. Ülke düzeyinde etkin bir eğitim faali

yeti için toplu taşım işletmelerine büyük görevler düşmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KARA TOPLU TAŞIMA İŞLETMELERİNDE PERSONEL 
EGİTİMİ 

2. PERSONEL EGİTİMİ VE TOPLU TAŞIMACILIK 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

2.1. PERSONEL EGİTİMİ İLE İLGİLİ TEMEL 
KAVRAMLAR 

2.1.1. EGİTİM VE ÖGRETİM KAVRAMI 

Toplum bilimlerinde kuIIanılan kavramların tanımlarını teknik konu

larda olduğu gibi yapma olanağı yoktur. Bu nedenle eğitim, tanımlanması 

zor bir kavramdır. Ancak amaç, işlev ve teknikleri gibi çeşitli boyutları 

gözönünde bulundurularak aşağıdaki tanım yapılabilir. 

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yolu ile istenilen 

değişikliği meydana getirme ya da yeni davranışlar kazandırma sürecidir 

(l). 

Öğretim, belirli bir amaç için gerekli bilgilerin verilmesi işlemi 

olmasına karşılık, gerçek anlamda eğitimden söz edilebilmesi için üç temel 

unsurun birarada diişünülmesi gerekmektedir. Bunlar işle ilgili becerilerin 

kazandırılması, işle ilgili teorik ve pratik bilgilerin verilmesi ve dav

ranışların olumlu yönde geliştirilmesidir. Üç temel unsurun eğitim kav

ramını oluşturabilmesi için, faaliyetlerin gerçek işyeri şartlan içerisinde 

yapılması gereklidir (2). 

(1) Selahattin Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme, (Ankara: Hacettepe Üniv. 

Basımevi, 1972), s.12. 

(2) Halit Tanyeli, Personel Eğitimi, (Ankara: Şenyuva Matbaası, 1970), s.11. 
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Eğitim sistemi incelendiğinde, bireylerin eğitim gereksinmelerini 

karşılayacak bir bütünlük içinde, örgün eğitim ve yaygın eğitim alt sistem

lerinden oluşur. 

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, 

amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak 

yapılan eğitimdir (3). 

Yaygın eğitim, genelikle işletmeler tarafından ya da işletmelerin 

katkıları ile özel ya da kamu eğitim ve öğretim kurumlarının da işbirliğiyle 

(4) bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. 

Aynı biçimde Devlette, ülkenin istihdam sorunlarını çözümlemek amacıyla 

yaygın eğitim etkinliklerine girişebilir. 

2.1.2. PERSONEL EGİTİMİ KAVRAMI 

Kara toplu taşıma işletmelerinde personel eğitimi kavramı, hizmet içi 

eğitim kavramıyla eş anlamda kullanılmaktadır. 

Hizmet içi eğitim, sektör ayrımı yapılmaksızın, bir işyerinde aday ya 
da daimi statiide çalışmak üzere bulunanlara, mesleklerinde gelişmeleri 

için uygulanan eğitimdir. İşletmeler, üretilen mal ya da hizmette emek 

faktörüne düşen payın verimliliğini artım1ak üzere, hizmet içi eğitim yolu 

ile bireye özellikle işinin gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve tutumlar ka

zandırılır. 

---- --·-····- ·--·-------

(3) Haydar Taymaz, Hizmet İçi Eğitim (Ankara: A.Ü. EGitim Fak.Yay. 1981), s.4. 

(4) Ferhat Şenatalar, Personel Yönetimi (İstanbul: İstanbul, Üniversite Kitabevi. 1978), 

s.166. 

(5) Alpay Ataol, Personel Seçimi ve Geliştirilmesi (İstanbul: Ege Üniv. İşletme 

Fakültesi, Teksir, 1978), s.93. 
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Hizmet içi eğitimin amaçları sınırlı olmamakla birlikte aşağıda 

sıralanmıştır. Amaçlan (5); 

1. Çalışanlara okul süresince kazanamadıkları, işleriyle ilgili bilgi ve 

yetenekleri sağlamak ve geliştimıek, 

2. İnsan gücünün basamaklar arasındaki dikey hareketliliğini 

sağlamak, 

3. Teknolojik gelişmelere göre çalışanları bilgi sahibi yapmak, 

4. Çeşitli sektörlerde, teknolojik gelişme ve değişmeler sonucu ortaya 

çıkan insan gücü fazlalığının diğer alanlara geçmesini sağlamak. 

5. Maliyeti düşürmek, üretimi ve kaliteyi yükseltmek, 

6. Çalışanların kazancını artırmaktır. 

Çağımızda insan yaşamını etkileyen teknolojik, ekonomik ve toplum

sal gelişmeler günden güne artış göstermektedir. Hızla gelişen bir toplu

mun ve mesleğin koşullarını önce gömıüş oldukları öğrenim ile 

karşılamakta zorluk çeken personelin eğitilmelerinin gerekliliği giderek art

maktadır. Personel eğitiminin gerekliliği aşağıda yer alan beş madde ile 

özetlenebilir (6). 

1. Okul eğitimi, bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkartıp 

yönlendirmeye yeterli değildir. 

2. Her meslek alanında yalnız okulda kazandırılan bilgiler ile 

çözümlenemeyecek sorunlarla karşılaşılabilir. 

(6) Taymaz, a.g.e., s.8. 
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3. Toplumun kültiirel, ekonomik, sosyal yapısı sürekli olarak 

gelişmekte ve değişmektedir. 

4. Bilim ve teknolojik gelişmeler her meslek alanına yeni bilgi, teknik 

ve araçlar getirmekte, çalışanları bu bakımdan öğrenmeye, yetişmeye zorla

maktadır. 

5. Çok pahalı olan makine ve cihazların kullanılmasını gerektiren bir 

eğitim programı, genellikle devlet okullarında sağlanamaz. 

Üretim sürecinde emek boyutunu oluşturan insanın, kendisine verilen 

görevi yerine getirebilmesi için aranılan yeterlikte olması gerekir. Personel

deki eksiklikler eğitim programları ile giderilebilir. 

Personel eğitimi, üretimde en önemli faktör olan insan gücünün etkin

liğini artımıa amacına yönelik olarak yapılır. Ancak bir kunımda 

karşılaşılan tüm sorunların personel eğitimi yolu ile çözümlenebileceğini, 

bireyde meydana getirilen davranış değişikliğinin her yerde devam edebile

ceğini düşünmek ya da beklemek bir bakıma gerçekle bağdaşmaz. Amacın 

haya] ürünü olmasını önlemek, ölçülebilirlik ve gerçekleşebilirlik ilkesine 

uygun olmasını sağlamak üzere, personel eğitimi programında aşağıdaki 

sınırlılıkların gözönünde bulundurulmasında yarar vardır (7). 

1. Eğitim ihtiyacı ve amacı saptanmadan yapılırsa yarar sağlamaz. 

2.Bireylerin amaç ve ihtiyaçları gözönünde bulundunılmadan yapılan 

eğitimden olumlu sonuç alınamaz. 

3. Eğitim programı, personelin temel bilgi ve beceri düzeyine uygun 

değilse, haşan sağlanamaz. 

(7) Cahit Tutum, Personel yönetimi (Ankara: TODAİE Yayınlan, 1976), s.131. 
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4. İşletme organizasyonundaki bozukluklardan kaynaklanan sorunlar 

personel eğitimi ile çözümlenemez. 

5. Hatalı personel politikası, eğitimin yararlılık derecesini azaltır. 

6. Gerekli potansiyele sahip olmayan bireylere yapılan eğitim ile 

başarı sağlanamaz. 

7. Personel eğitimi, işletmede yalnız bir basamağa yapılmış 

ise,beklenen yarar sağlanamaz. 

8. Personel eğitiminde, görevin gerektirdiği nitelikte elemanlar 

görevlendirilememiş ise başarılı öğretim yapılamaz. 

9. Birey, personel eğitiminin gerekliliğine inanmıyor ve 

benimsemiyorsa öğretim başarısız olacaktır. 

1 O. Personel eğitimi programı değerlendirilmemiş ise, yararlılık dere

cesinden sözedilemez. 

2.1.3. PERSONEL EGİTİMİ İLKELERİ 

Personel eğitiminin kendine özgü özellikleri nedeniyle, ilkelerin orta

ya konulması ve ölçütlerin geliştirilmesi zorunludur. Personel eğitimi et

kinliklerinin yürütülmesinde dikkat edilmesi gerekli ilkeler şu şekilde belir

tilmektedir (8): 

1. Bireysel Farklılıklar: Eğitim, işgörenlerin geniş çaptaki bireysel 

farklılıklarını gözönünde bulundurmalıdır. 

(8) İ.Cem Aşkun, İşgören (Eskişehir: İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Basımevi, 

1978), s.437. 
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2. İş Analiziyle Bağıntı: İş analizleri ile onlara dayanılarak hazırlanan 

iş gerekleri, her işde gereken bilgi ve ustalığı gösterecektir. Eğitim de iş 

tanıtımlarında beJirlenen sözkonusu ihtiyaçlara göre ayarlanacaktır. 

3. Güdüleme: Eğitim programları, işgörenlerin öğrenmelerine ve 

kendi kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmelidir. 

4. Çalışmalara Katılına: Eğitim. programlarında iş görenlerin edimce 

çalışmalara katılmaları, öğretme-öğrenme süreçlerinde ilgi ve güdülemeyi 

artıracaktır. 

5. Eğitileceklerin Seçimi: Eğitim ilkelerinin başında yeralan "Bireysel 

Farklılıklar", eğitim programlarının uygulanmasından etkili sonuçların 

alınması için işgörenler arasından, programların türüne göre, kendilerinin 

eğitim ihtiyaçları gözönünde tutularak bir seçim yapılması gerekir. 

6. Eğitimcilerin Seçimi: Birçok eğitim programının etkinliği, 

doğrudan doğruya eğitimcilerin ilgi ve eğitme yeteneklerine bağlı kalmak

tadır. 

7. Eğitimcilerin Eğitimi. 

8. Eğitim Yöntemleri: Eğitim yöntemlerinin uygulanacak eğitim 

türüne uygun düşmesi zorunludur. 

9. Öğrenme İlkeleri: Hangi öğrenme yönteminin eğitimde yararlı 

olacağının, öğrenci ile öğreticinin karşılıklı durumlarının gözönüne 

alınarak saptanması yerinde olur. 
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2.2. KARA TOPLU TAŞIMACILIGINDA PERSONEL 

EGİTİMİNİN ÖNEMİ VE YERİ 

2.2.1. PERSONEL EGİTİMİNİN TOPLU TAŞIMACILIK 

AÇISINDAN ÖNEMİ 

Günümüz kara toplu taşıma işletmelerinde personel eğitimi kavramı, 

çok önem verilen bir uğraş durumuna gelmiştir. Personel eğitimini önemli 

hale getiren etkenler, işletmelerin sorunlarının çözümünde de yararlar 

sağlamıştır. 

Personel eğitimi, işletmelerde verimlilik ve karlılığın artırılmasının 

yanısıra somut yararlar elde edilmesi amaçlarına ulaşılmasını sağlayan bir 

araçtır. Eğitimin yararının miktarını saptamak kolay değildir. Ancak eğitim 

sağladığı yararlarla işletmelerin başarısını artıracağı gibi ortaya çıkacak ak

saklıkları da giderebilir. 

A.B.D. de Northom uçak firmasında yapılan bir araştırmada personel 

gerekli eğitime tabi tutulmuş ve ertesi yıl aşağıdaki sonuçlar elde edil

miştir; 

- Üretimde% 17 artış, 

- Çalışma zamanında % 22 eksilme, 

- İskarta malzemede % 27 azalma, 

- İş kazalarında % 45 azalma gerçekleşmiştir (9). 

Eğer personelden beceri ve yeteneklerini geliştirme ve kullanmaları 

bekleniyorsa, onlara eğitim olanakları da hazırlanmalıdır. İleriye gidecek 

yolun açık bulunduğu kendilerine gösterilirse, personelden daha yüksek 

(9) İlter Akat, İşletme Yönetimi (İzmir: Üçel Yayımcılık Dağıtımcılık, 1984), s.378. 
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düzeyde beceri ve çaba isteyen sorumluluklar almaya hazırlanmaları 

doğaldır. 

Personel eğitimini sağladığı yararlar açısından üç boyutta inceleyebili

riz. Bunlar, aşağıda maddeleştirildiği biçimde sıralanabilir (10). 

a) İşletmeye Sağladığı Yararlar: 

1- Üretim nitel ve nicel olarak artar. 

2- Personeli örgütsel amaçlara yönelterek verimlilik artışı sağlanır. 

3- Kusurlu üretim ve dolayısıyla zayiat azalır. 

4- İşletmenin kendini yenilemesi ve geliştirmesini kolaylaştırır. 

5- Yeni iş yöntemlerinin geliştirilmesi kolay olur. 

6- Yenilik ve geliştinnelere kolaylıkla uyulur. 

7- İş güvenliği sağlanır, iş kazaları azalır. 

8- Amortisman, bakım ve onanın giderleri azalır. 

9- İşletme hizmet ettiği toplumda saygınlık kazanır. 

10- İşletmede iletişim ve ilişkilerin sağlanması kolaylaşır. 

l 1- İlerde boşalacak bir kadroya işletme içinden atama yapılmasını 

kolaylaştınr. 

12- Personel arası anlaşmazlıklar ve disiplin sorunları azalır. 

13- Personelin işinden ve başkalarından şikayeti eksilir. 

14- Personel devamlılığı ve hareketliliğinde azalma olur. 

15- Kontrol ve gözetim işlem ve yükü hafifler. 

b) Personele Sağladığı Yararlar 

1- Personelin işinde güven duygusu gelişir, artar. 

2- Hizmet içinde işletmede yükselme olasılığı artar. 

3- Personelin işinden memnuniyetsizliği azalır. 

4- Başka işleri de yapabilir, yeterlik kazanılır. 

(10) Taymaz, a.g.e., s.15. 
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5- Geleceğe daha güven ve umutla bakılır. 

6- İşletme içinde ve dışında saygınlık kazanılır. 

7- Öğrenme yolu ile bireysel doyum sağlanır. 

8- İşinde deneme-yanılma süresi kısalır. 

9- Personel işinde isteklenir ve güdülenir. 

1 O- Rahat ve emin iş yapma olanağı sağlanır. 

11- İş kazalarının nedenlerini bilir, kendisini korur. 

12- Personelin morali yükselir. 

c) Örgütsel Davranışa Sağladığı Yararlar 

1- Personel arası ilişkileri ve iletişimi geliştirerek birlikte hareket 

etme ve karar verme yeteneklerini artırır. 

2- Gruba bağlılığı artırarak verimliliği yükseltir. 

3- Çalışma ortamının huzurlu ve çalışmaya elverişli olmasını 

sağlar. 

Personel eğitiminin işletme boyutunda sağlanan yararlarını sayısal 

olarak ölçebilir ve kanıtlayabiliriz. Ancak diğer boyutlardaki yararlan 

ölçemeyiz. Çünkü bunlar tutumla ilgilidir. Personelin duyuşsal yönü ile il

gili olduğundan, bu yararları tutum envanterleri ile ortaya koyabiliriz. 

İşletmelerin personel eğitimi etkinliklerinden bekledikleri yararlardan

bazılarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

1- Personel Eğitiminin Üretimde Verimlilik Artışını Sağlaması. 

İşletmelerde verimlilik artışını sağlayan en önemli etkenlerden biri 

personel eğitimidir. Çalışanlarm eğitim yolu ile beceri ve yeteneklerinin 

artırılması sonucunda, üretilen mal ya da hizmetin nicelik ve nitelik 

yönünden gelişimi olanaklı olacaktır. İşletmelerin eğitim etkinlikleri 

ölçüsünde personelin daha verimli çalışması sağlanacak ve üretimdeki 

kayıplar azalacaktır. 
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Personel eğitimiyle sağlanmak istenen, verimli bir şekilde çalışmanın 

gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış biçimlerinin çalışanlara 

öğretilmesidir. Bilgi, görevin yerine getirilmesinde gerekli haber ve bilgi 

kaynağını ifade eder. Beceri, görevin gerektirdiği yetenektir. Örneğin, iyi 

konuşabilme, ikna edebilme gibi. Davranış ise, yeni görevin gerektirdiği 

hareket biçimlerini ifade için kullanılan bir kavramdır (kişiyle iyi ilişkiler 

kurrna, sürdürebilme, ilişkilerde saygılı ya da kaba olma, dikkat, itimat vs. 

gibi). Kişiye görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış biçimlerini ka

zandırrnak demek, ona görevini bilerek, anlayarak yapma imkanı 

sağlamayı gerektirir. İşinde, kişiyi görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

davranış özellikleri ile donatmak, onun verimli çalışmasını, sonunda da 

işletme verimliliğine katkısını artıracaktır. Bu sonucun elde edilmesinde, 

diğer değişkenlerin yanısıra personel eğitimininde önemli bir rolü vardır 

(11). 

2- Üretilen Ürünün Kalitesinde Artışın Sağlanması 

Günümüzde işletmelerin artık kaliteli üıün üretmeleri oldukça 

önemlidir. İşletmeler arası rekabetin üst boyutlara ulaştığı şimdilerde kalite 

etkeni ön planda yer almaktadır. Sürücüler, yolcuların kaliteli hizmet is

temlerine karşılık, ürünün kalite kontrolüne daha çok önem vermektedirler. 

Kalite kontrolü ile ilgili hizmetlerin yerine getirilebilmesi ancak hizmeti 

yürütecek personelin eğitimi ile olanaklıdır. Burada amaç, ilgili personele 

ileri teknolojilerde uygulanan yöntemleri öğretmektir. 

3- İş Kazalarmm Azalması 

Personel eğitimi yolu ile iş kazalarını azaltmak olanaklıdır. Teknoloji

deki gelişmeler sonucu, taşımacılıkta kullanılan iş araç-gereçleri yüksek 

(11) Şinasi Ersoy, Hizmet İçi Eğitim ve Verimliliğe Katkısı (Milli Prodüktivite Merkezi 

Personel Yönetimi Seminerine Sunulan Bildiri 1984), s.2-5 
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performansa ulaşmıştır. Bu durum eğitimin önemini daha da belirgin

leştirmiştir. İş kazaları, eğitim yetersizliği olduğu zaman ortaya çıkar. İş 

kazaları işletmede birçok olumsuz gelişmelere yol açar. Bunlar; personelin 

ölümü, sakat kalması, işletmenin makina ve donatımında hasar ve hizmet 

üretiminde duraklamalar gibi... 

Genel olarak işletmelerde, iş kazalarını önlemek için yapılan harcama

lar, iş kazaları için yapılan harcamalardan daha azdır. İşletmelerin verimli 

bir biçimde çalışabilmesi açısından, iş kazalarını önleyici ya da azaltıcı 

önlemleri almak, personeli eğitmek ve iş kazalarını bilinçli bir şekilde ince

lemek ve nedenlerini ortaya koymak oldukça önemlidir. 

Çoğunlukla iş kazaları, yeterli bir eğitimden geçmeyen personelin 

hatalı davranışları ve güvenliksiz çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya 

çıkar. 

4- Amortisman, Bakım ve Onarım Giderlerinin Azalması 

İşletmelerin en çok üzerinde durdukları konulardan birisi, makina ve 

donatımın bakım giderlerinin azaltılmasıdır. Teknolojik gelişmeler sonucu, 

özellikle kullanılan iş araç ve gereçleri karmaşık bir yapıya kavuşmuştur. 

Personel eğitimi yolu ile, işletmelerde kulandan makina ve donatımın 

amortisman, bakım-onarım giderleri giderek azalacaktır. Eğitim, ilgili per

sonelin konuya karşı daha duyarlı yaklaşmasında, dikkatini çekmede ve ge

rekli bilgileri vermede en iyi araçtır. 

5- Kontrol ve Gözetimin Azalması 

Eğitim etkinlikleri sonucu, personelin mesleki bilgi düzeyi 

yükseldiğinden, işi ile ilgili yapılan kontrol ve gözetimde azalma olur. 

Böylelikle gözetimci ile karşılıklı ilişkilerinde daha rahat ve o kadarda den

geli bir çalışma ortamı sağlanır. Kontrol ve gözetimin azalması sonucu, 

hem bu görevliierin hem de işgörenin çalışması daha verimli olacaktır. 
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Eğitim görmemiş personel, gözetimcileri açısından bir çok sorun 

çıkarabilir. Sıkı gözetim, yönetici için zaman ve emek kaybı olmakla bir

likte, çalışan içinde kimi sorunlara yol açabilmektedir. 

İyi bir iş öğretmenin gözetimciye ve personele sağladığı yararlar 

aşağıdaki biçimde tesbit edilebilir (12). 

Gözetimciye sağladığı yararlar; 

- Bölümden kaliteli ve randımanlı iş elde edilir. 

- Mesut olduğu bölümde sorumlulukları hafifler. 

- Bölüm başarıya ulaşır. 

Personele sağladığı yararlar; 

- İşi kalifiye hale getirir. 

- Kendine güveni artar. 

- İşi daha istekle yapar. 

Eğitimin yeterliliği, yapılan işle ilgili daha az gözetim ve bağımsız bir 

çalışmanın olmasıyla açıklanabilir. 

6- Morali Yükseltici Etkisi 

Eğitimin, personelin morali üzerinde oldukça olumlu etkisi vardır. İyi 

bir şekilde düzenlenmiş personel eğitimi, çalışanın moralini artınnakta ve 

huzurlu çalışmasında önemli rol oynamaktadır. Bunlarla birlikte eğitim 

gören personelin güveni artacak, kendine önem verildiği bilincine sahip 

olacak, görevini beklenen performanslarda gerçekleştirdiğinden kişisel 

doyum düzeyi yükselecek ve üstleriyle olan sorunları en aza inecektir. Per

sonelin moralinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucu da, yani işini yapma

ması, üstleriyle arasında sorunlar olmasına neden olacağından yapacağı ha

taların büyümesine yol açacaktır. 

(12) Akat, a.g.e., s.392. 
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Personel, eğitim gördüğü konuların öğretilerini işine uygulayabilmeli

dir. Görülen eğitime uygulama ortamının yaratılamaması halinin personel

de moral bozukluklarına yol açabileceği unutulmamalıdır (13). 

7- İşletme Etkinliklerinde Süreklilik ve Düzenlilik 

Personel eğitimi işletmenin sürekliliği açısından oldukça önemlidir. 

Değişen çevre etkenlerinin baskısı altında olan işletmeler, rekabet 

koşullarının şiddetiyle de karşı karşıyadır. Burada önemli etkenlerden biri 

uzman personel bulundurmanın gerektiğidir. Aynı alanda çalışan işletmeler 

arasında, uzman personel transferleri olduğunda, etkinliklerin aksaklık ol

maksızın yürütülebilmesi eğitilmiş personele sahip olmakla olanaklıdır. Bir 

işletmenin varlığı içinde çalışma isteği, yüksek ve eğitilmiş personelinde 

değerlendirilmesini gerektirir. 

2.2.2. İŞLETME ÖRGÜTÜ İÇİNDE EC;İTİM BİRİMİNİN YERİ 

Günümüzün yoğun rekabet koşulları altında personel eğitimi etkinlik

lerini örgütleme ve yürütme, özellikle işletmelerin başarısı açısından önem 

taşımaktadır. Personel eğitimi etkinlikleri, işletme kuruluşunda bağımsız 

bir birim olarak, ya da personel bölümü gibi ilgili bölümler yapısında 

olmak üzere örgüt şemasında yerini almaktadır. 

İşletmenin eğitim politikası, yapılan işin niteliğine, işletmenin 

büyüklüğüne, personel sayısına, yetki ve sorumlulukların dağılımına, 

eğitim ile fiziksel ve insan kaynaklarının kullanılabilirliğine ve genel istih

dam düzeylerine bağlı bulunmaktadır ( 14). 

(13) Şenatalar, a.g.e., s.170. 

(14) Ataol, a.g.e., s.94-95. 
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2.2.3. EGİTİM BİRİMİ YÖNETİCİSİNİN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 

İşletmelerin personel eğitiırii birimlerinin başlıca görevleri, sınırlı ol

mamakla birlikte aşağıda yazılı maddelerle açıklanabilir (15). 

1- İşletmede çalışan personelin varolan durumdaki ve gelecekteki 

eğitim ihtiyacını saptamak. 

2- Personelin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere uzun ve kısa süreli 

planları hazırlamak. 

3- Personel eğitiminin amacına uygun olarak yıllık program ve uygu

lama ilkelerini belirlemek, bütçesini hazırlamak. 

4- Yıllık programda yer alan personel eğitimi öğretim programlarını 

hazırlamak ve geliştirmek. 

5- Personel eğitimi programlarının uygulanmasında kullanılacak araç 

ve gereçleri sağlamak. 

6- Her programın uygulanacağı yer, zaman ve süreyi belirlemek, 

uygun öğretim ortamı yaratmak. 

7- Her programa öğrenci olarak katılacak personeli saptamak, duyuru 
yapmak ve katılacakları gruplamak. 

8- Öğretim programlarının uygulanmasında öğretici olarak yarar

lanılabilecek elemanları saptamak, gerekirse öğreticilik formasyonu ka

zandırmak ve görevlendirmek. 

(15) Taymaz, a.g.e., s.18-19. 
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9- Personel eğitimi programına öğrenci ve öğretici olarak katılan per

sonelin yatma, yemek, ağırlama ve sosyal etkinlikler gibi ihtiyaçlarını 

karşılamak. 

1 O- Personel eğitimi programları için hazırlanan bütçeye göre gerekli 

para ve kaynaklan sağlama yol ve biçimlerini belirlemek. 

11- Öğretim pro&ramlarının plana göre uygulanmasını sağlamak ve 

her aşamasında izlemek. 

12- Personel eğitimi ile ilgili iletişim ve koordinasyonu, ilgililerin 

katkı ve desteklerini sağlamak, sürdünnek. 

13- Öğretim programlarının başlangıcında, uygulanışında ve sonunda 

gözlem ve ölçmeler yaparak katılanların başarılarını değerlendirmek. 

14- İşletmenin etkinlik alanı ve personel eğitimiyle ilgili araştırmalar 

yapmak, yapılmış olanları izlemek ve yararlanmak. 

15- İşletmede çalışan personelin kendilerini geliştirmelerine yardımcı 

olacak yayınlar yapmak, kaynakları hazır bulundurmak. 

İşletmelerde çalışan personelin eğitimi için ayrı bir eğitim bölümü ku

rulduğunda, eğitim etkinliklerini yürütecek kişinin kendi çalışma dalında 

uzmanlık düzeyinde bir yetişmişliğe sahip olması gerekir. Eğitim birimi 

yöneticisi işletmede mevcut görevleri ayrıntılı bir biçimde bildiği ölçüde 

çeşitli basamaklardaki yöneticilerle, uygulanacak eğitim programları 

hakkında etkin görüşmeler yapabilir ve eğitim etkinliklerinin gelişmesini 

sağlayabilir. 

Eğitim birimi yöneticisinin yapmak zorunda olduğu işlerin içerik ve 

niteliğine göz atılırsa görülecektir ki, eğitim yöneticisinin yapması 
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öngörülen işler uzmanlık gerektirir. Başarılı bir personel eğitimi 

yöneticisinin yapması zorunlu işlerden başlıcaları şunlardır (16). 

1- Personel eğitimi faaliyetleri ile ilgili kayıtları gününde tutmak. 

2- Personel eğitimi etkinlikleriyle ilgili kayıtların yardımıyla eğitime 

katılacak personelin seçiminde amirlere yardımcı olmak. 

3- Bölüm yöneticileri ile görüşerek personel eğitimi ihtiyacını ve 

eğitim konularını saptamak. 

4- İşletmede konularında uzmanlaşmış kişilerin, kendi uzmanlık konu

larında, eğitim faaliyetlerine katılmalarını sağlamak. 

5- Personel eğitimi faaliyetlerinde eğitici olarak seçilmiş kişilerin 

eğitim programları içinde ne kapsam ve içerikte hangi görevi alacaklarını 

eğitim araçlarından yararlanmayı da hesaba katarak düzenlemek. 

6- Öncelikle girişilecek personel eğitimi faaliyetlerinin yeri, zamanı 

ve konuları hakkında yöneticilere önerilerde bulunmak. 

7-Yönetici ve gözetimci eğitimi programlarında, eğitim ve 

tartışmalarda bizzat görev almak. 

8- Çıraklık ve yarı yetişmiş personelle ilgili eğitim programlan 

yapılırken yöneticilerinde yardımlarını sağlayacak ayrıntılı iş analizleri 

yapmak. 

9- Ülkede işletmenin çalışma .dalı ile ilgili tüm eğitim faaliyetleri 

hakkında bilgi sağlama kaynağı olmak. 

(16) Şenata1ar, a.g.e., s.181. 
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Personel eğitimi yöneticisinin eğitim alanında bilgi ve deneyim sahibi 

olması, eğitim alanındaki etkinliklerin gerçek alana oturmasını 

sağlayacaktır. Bu da başarılı olması açısından önemlidir. 

Örneğin, eğitim yöneticisinin eğiticiler için öğrenme prensiplerini bil

mesi gerekir, bunlar ( 17); 

1- Eğitilenler uygulayarak öğrenirler. Eğitilenlere mümkün olduğu 

kadar gerçek hayatla ilgili bilgiler verilmelidir. 

2- Eğitilenler sorulan sorulara doğru cevaplar verdiklerinin vurgulan

ması halinde en iyi şekilde öğrenirler. 

3- Mümkün olduğundan sıklıkta ve çabuk olarak motivasyon 

sağlanmalıdır. Eğitilene eğitimi sırasında görevlerini iyi yaptığını söylemek 

için çalışma saatinin bitmesini beklememelidir. 

4- Konunun geçtiği yerlerde çeşitli pratik çalışmalar sağlanmalıdır. 

5- Eğitilenler motive edilmelidirler. Eğitilenler motive edildiklerinde, 

edilmemelerine oranla daha düzenli olarak öğrenirler ve yeni elde ettikleri 

bilgilere başvururlar. 

6- Öğrenme birçok örnek kullanılarak anlamlı hale getirilmeli ve orga

nize edilebilir materya1lerle anlaşılabilirliği sağlanmalıdır. 

7- Eğitilenler en iyi şekilde kendi gayretleri ile öğrenirler, eğitilenlere 

bu konuda yardımcı olmak gereklidir. 

(17) Akat, a.g.e., s.385. 
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Eğitim yöneticisi, eğitimin verilmesini düzenleme yanında eğitimle 

kazanılan bilgi ve yeteneklerin kuruluş içinde yararlı olarak uygulanmasını 

ve denetlenmesini sağlayacak önlemleri almalıdır. Ancak uygulamada kimi 

işletme yöneticileri personel eğitimi etkinliklerini pahalı bir süreç olarak 

görmektedirler. Bununla birlikte personel eğitiminin yararına inanan ve uy

gulayan işletme yöneticileri başarıya ulaşabilmektedirler. İşletme yönetim 

ekibinde yer alan eğitim yöneticisi, işletmenin daha etkin ve verimli olarak 

yönetilmesinde önemli bir işleve sahiptir. 

İşletme yöneticisi, personel eğitimi konusunda genelde olsa, birtakım 

bilgiler edinmiş durumdadır. Ancak bu bilgi, onun bir eğitim 

düzenlemesini tek başına yapabilmesi için yeterli değildir. Bu amaçla 

eğitim uzmanlarından yararlanması gerekir. İşletme personeli arasından ya 

da diğer işletmelerden gelecek olan eğitim uzmanları programın 

düzenlenmesi ve uygulaması aşamalarında yöneticiye doğrudan doğruya 

yardımcı olmaktadırlar. Bununla birlikte, düzenlenecek programların uzun 

dönemli firma stratejisinin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde 

hazırlanması gereklidir. Bu durumda, yöneticinin program geliştirme 

aşamasında eğitim uzmanına aktif olarak yol göstericilik yapması gerekli 

olabilecektir (18). 

Bir personel eğitimi yöneticisinin sorumlulukları şu üç geniş alan 

içinde düşünülebilir (19). 

1- Teşkilatı, yapılan işleri, personeli ve problemleri tanımak, 

2- İhtiyaçlara dayanan eğitim programlarını geliştirmek, 

(18) Metin Kazancı, Yöneticinin Eğitim Alanındaki İşlevleri (MPM Personel Eğitimi 

Seminerine Sunulan Bildiri, 1983), s.4. 

(19) Tanyeli, a.g.e., s.171. 
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3- Sevk ve idarenin, gözetirncilerin, personelin desteğini sağlamak ve 

onlarla işbirliği yapmak. 

2.3. PERSONEL EGİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ 

2.3.1. PERSONEL EGİTİM POLİTİKASININ 
BELİRLENMESİ 

İşletmeler personel eğitimi etkinliklerine girişme kararı aldıklarında, 

bu konuda bir politika belirlenir. Ancak personel eğitimi etkinliklerine 

yapılan harcamalar, işletme etkinliklerinde bir gelişme ve verimlilik 

sağlandığı ölçüde hoşgörülür ve uygulanır. Eğitim faaliyetleri eğitim-yarar 

ilişkisinin varlığı durumunda süreklilik kazanır. İşletmelerin eğitim 

çalışmalarını günlük kararlar ya da birbirinden uzak zaman dilimleri içinde 

oluşturma çabasından kurtarmanın yolu, eğitim konusunda kendine özgü 

bir politika belirlemekle olanaklıdır. 

Eğitim etkinliklerine ilk defa başlandığında, eğitim politikası ve 

eğitim öncelikleri konusunda, bazı kararların alınması sözkonusudur. 

Örneğin, öncelikli eğitime tabi tutulması gereken çalışma gruplarının han

gileri olduğuna kimlerin karar vereceğinin, eğiticilerin hangi kaynaktan

sağlanacağının, eğiticilerin kimler olacağının, işletme içinden eğiticilerin 

sağlanması halinde bu kişilerin eğitim faaliyetlerinde bulundukları sırada 

bu kişilerin işlerini kimlerin yürüteceğinin, hangi konuda eğitim 

yapılacağının, eğitimin sürekli olarak mı yoksa geçici olarak mı uygulana

cağının belirlenmesi gerekir (20). 

İşletmenin diğer politikalarının belirlenmesinde olduğu gibi, personel 

eğitimi konusunda da politika tepe yönetimce belirlenir. 

(20) Şenatalar, a.g.e., s.169. 
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Personel eğitimi politikası belirlenirken, aşağıdaki üç nokta üzerinde 

düşüncelerin toplanması yerinde olur (21 ). 

1- Temel amaçların belirlenmesi. 

2- Hangilerinin eğitim yolu ile karşllanacağının tesbiti 

3-Amaçlara ulaşmada izlenecek yollann belirlenmesi. 

İşletmelerin eğitim politikalarını etkileyen etkenler arasında 

işletmenin büyüklüğü, karlılığı, rekabet koşullan, teknik verimlilik düzeyi, 

yasal koşullar, bütçesi, personelin özellik ve yetenekleri, personelin devir 

hızı gibi faktörler sayılabilir. Bunlar şematik olarak gösterilirse (22); 

Personel Eğitimi Politikasırn Etkileyen Etkenler. 

ETKENLER: 

- Yönetim 

anlayışı 

- İşletmenin 

büyüklüğü 

- Karlılık 

durumu 

- Rekabet 

koşulları 

- Teknik verimlilik 

düzeyi 

- Personel devir 

hızı 

- Eldeki personelin 

özellikleri 

Eğitim Politikası 

- İşgücü pazarının durumu 

- Yasal düzenlemeler 

(21) Aşkun, a.g.e., s.155. 

SONUÇ: 

1- Eğitim Amaçlarının 

tesbiti 

2- Eğitim ihtiyacının 

tesbiti 

3- Eğitim programının 

hazırlanması 

4- Eğitim sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

5- Eğitimin 

değerlendirilmesi. 

(22) A.Bülent Himmetoğlu, Personel Yönetimi (İzmir: Ege Üniv. İşletme Fak. Resmi 

Teksir Yayınları, 1979), s.155. 
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Personel Eğitimi, işletmenin amaçlarına ulaşılmasında en etkili 

araçlardan birisi olarak sayılır. İşletmenin mal ya da hizmet üretiminde, en 

işlevsel üretim etkeni insan ve onun eğitimi politikası çok yakın ilişki 

içindedir. İşletmede personel sağlama, yerleştirme, alınan personele 

görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırma, boşalan ya da açılan kadrolara 

içeriden personelin yükseltilerek atanması, personel eğitimi ile personel po

litikasının ortak ilkesi olarak belirir. 

Bir işletmede, eğitim sorununa dışarıdan çözüm yolu bulmak güç ve 

çoğunlukla olanaksızdır. Bu nedenle, işletme, personel eğitimi 

çalışmalarının amacına ulaşmasına yardımc ıolacak ve temel bir belge nite

liği taşıyacak şekilde personel eğitimi politikası yazılı olarak belirlenirse, 

aşağıda maddeleştirilen yararlar sağlanır (23). 

1- İşletmede yapılacak personel eğitiminin amaçları, beklenen yararlar 

ve sonuçlar açıklıkla ortaya konur. 

2- Personel eğitimini planlamak, öğretim programlarını hazırlamak, 

uygulamak ve değerlendirmekle görevli personelin etkinliklerine rehberlik 

eder. 

3- Personel eğitiminin planlaması ve yürütülmesinde işletme birimle

rine düşen görev ile sorumluluklar açıklık kazanır. 

4- Personel eğitimi ile ilgili komünikasyon, koordinasyon ve işbirliği 

hususunda karşılaşılabilecek sorunlar azalır. 

5- İşletmede yapılacak personel eğitimi çalışmalarının ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi daha kolay olur. 

(23) Tanyeli, a.g.e., s.12. 



42 

6- Eğitimin amaçları ve ilkeleri ile ilgili olarak kamu oyunun 

sağlanması kolaylaşır. 

7- Çeşitli baskı gruplarının personel eğitimi üzerinde olumsuz 

baskıları azalır ya da kalkar. 

8- Personel eğitimi süreklilik kazanır, değişen koşullar, yenilikler ve 

gelişmelerin gerektirdiği yetiştim1eyi öngörür. 

9- Personel eğitimi ihtiyacının kolay anlaşılmasına ve görülmesine 

olanak sağlar, bu aşamada yapılacak çalışmaları kolaylaştırır. 

10- Personel eğitimi programlarında, öncelik sırasının saptanmasına, 

kısa ve uzun vadede planlanmasına olanak sağlar. 

11- Personel eğitimi çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek karar

ların alınmasını önlemede yardımcı olur. 

12- Yapılan personel eğitiminin objektif olarak değerlendirilmesini ve 

sonuçların kullanılmasını kolaylaştırır. 

2.3.2. PERSONEL EGİTİMİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ 

İşletmelerin personel eğitiminden bekledikleri yararlan elde edebilme

leri açısından, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Eğitim 

ihtiyacını belirleyen etkenler örgütün ya da bireyin incelenmesi ile ola

naklıdır. Eğitim ihtiyacı, bir hizmet ya da işde çalışan kimseye, işin ya da 

hizmetin yerine getirilmesinde bilgi, beceri ve alışkanlık açısından duyulan 

eksikliktir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürekli bir süreç içinde 

yapılır. Böylece eğitim politikası ile uygulama arasındaki uyumsuzluklar 

giderilebileceği için dengesizlikler ortadan kaldırılmış olur. Personel 

eğitimi ihtiyacının doğruluk ve geçerlik derecesi, tüm eğitsel etkinlikler 
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zincirinin gücü ve işletmenin amaçlarını gerçekleştirici başarısının nedeni 

olmaktadır. 

Personel eğitimi ihtiyacının saptanmasında, eğitim yöneticilerinin 

çalıştıkları işletmenin ulaşmak istediği amaçları bilmeleri gerekir. Personel 

eğitimi yöneticisinin işletmenin hat ve kurmay yöneticileri ile sürekli 

ilişkide olması gerekir. Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde basamaklar 

arasındaki koordinasyon oldukça önemlidir. 

Personel eğitimi ihtiyacının belirlenmesi için eğitim yöneticisinin, şu 

hususları göz önünde bulundurması gerekir. 

1- İşletme politika ve amaçlarının belirlenmesi, 

2- İşletme organizasyonunun tanınması, 

3- Görev tanımlaması ve gereklerinin saptanması, 

4- Personelde aranacak yeterlik ve niteliklerin tesbiti, 

5- İşletmede çalışan personelin görev niteliklerinin saptanması, 

6- Personel eğitimi ihtiyacının belirlenmesi. 

Personel eğitimi, işletmede çalışan bireyin sahip olduğu nitelik ile ge

rekli görülen nitelik arasındaki farkı gidermek ve istenilen yeterlikleri bire

ye kazandırmak amacı ile yapılır. Personel eğitimi ihtiyacının tanımını 

aşağıdaki gibi formüle edebiliriz. 

Bireyde aranılan Bireyde varolan Bireyde Personel 

yeterlikler yeterlikler Eğitimi İhtiyacı 

Bilgi Bilgi Bilgi 

Beceri Beceri Beceri 

Tutum Tutum Tutum 
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İşletmede personel eğitiminin zorunlu olduğunu gösteren belirtilerin 

yanısıra, aşağıdaki duıumlarda gereksinme olduğu açıkça görülür ve 

karşılanması için personel eğitimi programı hazırlanarak uygulanır (24). 

1- İşe yeni alınan personele, oriyantasyon eğitimi, 

2- Personelin üst kadrolara hazırlanması, 

3- İşletmede kullanılan teknolojide, üretim fatörlerinde bir değişme 

olması, 

4- İşletmede iş ya da görev değişikliği olması, durumunda personel 

eğitimi yapılır. 

Personel Eğitimi ihtiyacının belirlenmesinde kulanılan yöntemlerden 

başlıcaları şunlardır: 

- Anket uygulama, 

- Kayıt ve raporların incelenmesi, 

- Test tekniği uygulama, 

- Gözlem yapma, 

- İş analizi, 

- Görüşme-mülakat-yapma, 

- Grup toplantıları düzenleme olarak sıralayabiliriz. 

2.4. PERSONEL EGİTİMİ PROGRAMININ PLANLANMASI 

Personel eğitiminin önceden saptanmış amaçlara göre planlanmış ve 

uygulanmış olması gerekir. Eğitim etkinlikleri sonunda yapılan bir 

değerlendirme, planın uygulama şekli ve kaynakların kullanılmasında orta

ya çıkacak hatalar ve bunların giderilmesi yolarının aranmasına olanak 

sağlayacaktır. 

(24) Taymaz, a.g.e., s.26. 
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Personel eğitimi planlaması, varolan durumdan, saptanmış hedeflere 

ulaşmak üzere izlenecek politikanın, uygulanacak yöntemlerin, kul

lanılacak kaynakların belirlenmesidir. 

Planlama genel bir tanımla var olan durumu analiz etme ve geleceği 

tasarlamaktır. Personel eğitimi planlaması şu üç aşamada yapılan 

çalışmalarla tamamlanır (25). 

1- Var olan durumun, personel eğitiminde kullanılabilecek kaynak

ların saptanması, 

2- Geleceğe yönelik, personel eğitimi yolu ile ulaşılması isteniler he

deflerin belirlenmesi, 

3- Hedeflere ulaşmak üzere yapılması gerekli çalışmaların ortaya ko

nulması. 

Eğitim planlamacısı teknik bir süreç olan eğitim planlamasını yapar

ken, bir uzman olarak kendi yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi Cle ge

rekir. 

Eğitim planlamasında toplumsal ve bireysel isteklerin yanı sıra ekono

minin insan gücü gereksinimi saptanırken de, bir çok seçenekler ortaya ko

nulur. Seçenek seçiminde ve sıralamada amaç, saptanan hedeflere, eldeki 

sınırlı kaynaklarla en hızlı ve kolaylıkla nasıl ulaşılabileceğinin saptan

masıdır. Eğitimde yapılan planlama, eğitim değişme ve gelişmelerine us

sallığın uygulanmasıdır. Personel eğitimi planlaması, işletmenin personel 

eğitimi ereklerine varmada, insan, para ve araç gibi kaynakların en uygun 

(25) Cahit Tutum, Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması (Ankara: il.Eğitim Uzmanlan Se

mineri, Sümerbank Gn.Md., 1967), s.17. 
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bir şekilde kullanı imasına, sistemin geliştirilmesine diğer öğeler arasında 

etkili bir eşgüdüm sağlanmasına olanak hazırlar (26). 

Personel eğitimi etkinlikleri, işletmenin amaç ve politikasına göre 

hazırlanır ve uygulanır. Her alanda olduğu gibi, eğitiminde planlı olarak 

yapılabilmesi için hedeflerin önceden saptanması gerekir. Personel 

eğitiminde insan gücü yaklaşımı, diğerlerine kıyasla daha etkilidir ve ku

rumda görev almış personeli istenilen nitelikleri taşıyacak şekilde 

yetiştirmek üzere yapılır. Personelde bulunması istenilen nitelikler, sayı 

bakımından çok olabileceği gibi, bazılarının da var olan koşullarda eğitim 

yolu ile kazandırılması olanaksızdır. Planlı personel eğitimi etkinlikleri için 

olanaklar sınırlı olabileceğine göre, bireylere kazandırılması arzulanan nite

likler arasında en önemli olanların seçilmesi gerekir. Bu seçeneklerin belir

lenmesi, kazandırılacak niteliklerin önem derecesine göre sıralandıktan 

sonra yapılabilir (27). 

Eğitim plancısının, bu nitelikleri sıralayabilmesi, ancak bireylerin 

çalışma alanını tanımasıyla olanaklı olabilir. 

2.4.1. EGİTİM PLANLAMASINDA DİKKAT EDİLECEK 
ÖZELLİKLER 

İşletme amaçlarını gerçekleştirmek üzere mal ya da hizmet biçiminde 

değer üretiminde, emek etkeninin etkinliğini artırmak için persone eğitilir. 

Bunun içinde, personel eğitimi ihtiyacı belirlendikten sonra uygun bir plan 

hazırlanmalıdır. Personel eğitiminin bir plan çerçevesinde düzenlenmesi, 

(26) Taymaz, a.g.e., s.56. 

(27) Selahattin Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme (Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 

1972), s.24. 
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verimliliği ve beklenen başarıya ulaşacak yolu belirler. Eğitim planlaması 

yapılırken, aşağıdaki özelliklerin dikkate alınması gerekir (28). 

1- İşletmenin genel ve özel amaçları ile politikası. 

2- İşletme örgüt yapısı, basamaklar ve görevlerin dağılımı. 

3- Personel kaynakları, sayısı ve yeterlikleri. 

4- Personelin çalışma koşulları, rolleri ve sorumlulukları. 

5- Alanla ilgili sosyal, siyasal, teknik ve ekonomik gelişmeler. 

6- Ürünün nitelik, nicelik ve tüketim bakımından durumu. 

7- İşletme fiziksel olanakları, sağlanma ve kulanılması. 

8- Üretimde kullanılan yöntem ve araçlar. 

9- Hizmet verilen çevrenin yapısı, özellikleri ve beklentileri. 

10- Personel eğitiminin genel ve özel amaçlan ve işlevleri. 

11- Personel eğitiminin özellikleri, ilkeleri ve sınırlılıkları. 

12- İşletmenin var olan ve sağlanabilecek eğitim olanakları. 

İşletmelerde yapılacak personel eğitiminin hedefleri, işletmenin amaç 

ve politikasına uygun ve tutarlı olacak biçimde saptanır. Bunlar aşağıdaki 

gibi dört grupta toplanabilir (29). 

1- Hizmet içinde bulunan bireylerin yaptıkları işlerin, hizmet öncesi 

öğrenmeleri yerine, hizmetin özelliğine göre bir geliştirme gereksinmesinin 

karşılanması, 

2- Artan iş hacim ve türlerinin gerektfrdiği geçmişe kıyasla daha bilgi

li, yeterlik derecesi yüksek personelin yetiştirilmesi, 

3- Teknolojik yeniliklerin geliştirdiği yeni yöntemler, araçlar ve 

süreçler ile ilgili bilgi ve hünerler kazandırılması, doğal sonucu olarak 

güven duygularının geliştirilmesi, 

(28) Taymaz, a.g.e., s.56. 

(29) ibid, s.59. 
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4- İşletmede bireylerin morallerinin yükseltilmesi, huzur ve mutluluk 

verilmesi, dolayısıyla üretimde nitelik ve nicelik artışı sağlanması. 

Personel eğitimi programlarının hangi alan ve basamaktaki personel 

için hazırlandığı önemlidir. Yetiştirme programı tabana doğru inildikçe, 

alanı daralır ve özelleşir, yukarı doğru çıktıkça alanı genişler ve genelleşir. 

Program seçiminde, uygulanacak programın niteliği ile katılacak personel 

açılarından bakıldığında, hangisi daha çok gerekli ise ona öncelik verilir. 

Öncelikler belirlenirken, işletmenin eğitim gereksinmesi yanısıra olanak

larını da göz önünde bulundurmak gerekir. 

2.4.2. PERSONEL EGİTİMİ TÜRLERİ 

Personele verilecek eğitimin türü, yeteneğine uygun ve aynı zamanda 

toplumdaki bir mesleğin, belirli basamağına yetiştirecek biçimde 

seçilmelidir. Eğitim sisteminin temel amacı ya da işlevi, toplumda benim

senen yollarla, bireyin uyumunu sağlamaktır. Aynı zamanda toplumsal ve 

ekonomik değişim ile gelişimin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu ka

zandırarak, bireylerin doyurulması, değer, inanç ve diğer kültürel etkinlik

lerle de toplumun gelişmesi sağlanmış olacaktır. 

Amaçları belirlenmiş bir personel eğitimi politikasının 

yürütülmesinde, personel değişik türde eğitim programlarına alınabilir. Per

sonel eğitiminin türü uygulama evrelerine göre sınıflandırılabilir. Personel 

eğitiminde, personelin istihdam durumu göz önünde bulundurulur. Bu 

bakımdan eğitim türlerini aşağıdaki gibi dört grupta toplayabiliriz. 

1- İşe Yeni Giren Personel İçin Yapılan Alıştırma Eğitimi 

İşe yeni giren personelin iş havasına alışması, işlerini öğrenmeye 

başlaması, grup içinde nasıl çalışılır görmesi için böyle bir eğitimden 

geçirilir. 
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Adaylık eğitimi ya da oriyantasyon eğitimi olarak adlandırılan perso

nel eğitimi, bir işletmeye yeni atananlarla birlikte hangi nedenlerle olursa 

olsun işletme içinde yer değiştiren ve böylece değişik bir birime ya da kad

roya nakledilenlerle bir süre geçtikten sonra tekrar işe dönenlere uygulanır. 

Bu eğitimde amaç, bireyin çalışacağı kurumu, politikasını, iş ve uğraş 

alanını, ürününü, birlikte çalışacağı personeli, görev yetki ve sorumluluk

larını tanıması, iş ve göreve ilişkin hizmet öncesi yetişme eksikliklerini gi

dermesidir (30). 

İşe alıştırma eğitiminin aşağıdaki amaçları da sözkonusudur (31). 

a) Yeni personeli, çevresine karşı küçülten ihmal edilme ve becerik

sizlik duygularından en kısa zamanda kurtarmaktır. Böyle bir eğitim 

sürecine girilmeyip, yeni personele karşı yabancı kalındığı, ilk günlerde 
çok ihtiyaç duyduğu destekten yoksun bırakıldığı, hatta kendisine kırıcı 

davranıldığı durumlarda, sırasında işletmeye alımnası için büyük çabaların 

gösterildiği kişi ya işi bırakır, ya da işiyle ruhsal bağıntısı kopar. 

b) Yeni personelin yürüteceği işin koşulları, uyacağı kurallar ve 

sağlanan sağlık, iş güvenliği, iş dinlenmesi, vb. olanaklar hakkında kendisi

ne noksansız bilgi vermektir. 

c) Yeni personelde işletmeye ait olma duygusunu yaratmaktır. 

Bir program çerçevesinde verilen işe alıştırma eğitimi, işletmelerin 

ölçeği ile yakından ilgilidir. Konuya ışık tutması açısından aşağıda bir 

program örneği verilmiştir (32). 

(30) ibid, s.62. 

(31) Aşkun, a.g.e., s.441-442. 

(32) Standaı1 Eğitim Programları, Türkiye Metal Sanayicileri Yayını, Haziran 1985, 

s.1-31. 
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Program I: 

Süresi: Asgari 5 saat 

Konusu: İşyeri ve çalışma hayatı hakkında genel bilgiler; 

a) İşyerinin tarihçesi, 

b) Kuruluş amacı, 

c) Üretim nevi ve teknik özellikleri, 

d) İş akış şemasının tanıtımı, 

e) İşyeri, organizasyon yapısı ve yöneticilerin tanıtımı, 

f) İşyerinde uygulanacak hiyerarşik haberleşme esasları, 

g) İşyerinde uygulanacak talimat, yönetmelik ve çalışma koşulları 

hakkında bilgi, 

h) İş kanunu ve SSK mevzuatının uygulanması ile ilgili temel bilgiler. 

Program il: 

Süresi: Asgari 3 saat 

Konusu: İşçinin çalışacağı ünite ile ilgili genel bilgiler, 

a) Ünitenin tanımı, 

b) Ünitede mevcut makina ve takımların tanıtımı, 

c) Ünitede çalışanlar ve yaptıkları işler ile ilgili görev ve sorumluluk-

Iar, 

d) İşyerinde hiyerarşi. 

Program il 1: 

Süresi: Asgari 5 saat 

Konusu: İş ilişkileri ve genel üretim bilgileri, 

a) İşyerinin tanıtımı ve işletmenin genel amaçları, 

b) Çalışanların görev ve sorumlulukları, 

c) Verimliliğin artırılması ve savurganlığın önlenmesi ile ilgili görev 

ve sorumlulukları. 
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Program iV: 

Süresi: Asgari 3 saat 

Konusu: Yangın önleme ve mücadele metotları, 

a) Yangınla ilgili belgeler, 

b) Belli başlı yangın nedenleri, 

c) Yangından korunma. 

İşletmenin büyüklüğü ve niteliği işe alıştırma eğitimi programını be
lirleyecek durumda olmalıdır. Burada önemli olan, işletmenin kendisinin 

işe alıştırma eğitimine ilişkin ihtiyaç ve olanaklarını ortaya koyabilmesidir. 

İşe alıştırma Eğitimi programının kapsadığı konulardan bazıları şunlar 
olabilir. 

- İşe alınacak kişiye nerede ve ne zaman işe başlayacağı yazılı olarak 

bildirilmelidir. 

- İşe alınan kişiye iş akdi niteliğinde bir belge imzalatılmalı ve iş 

koşulları açıklanmalıdır. Örneğin, toplu sözleşme gibi belgeler. 

- İşletmenin personel politikası ve görevde yükselme, ilerleme olanak

ları anlatılmalıdır. 

- İşletmenin çalışma düzenini açıklayan yönetmelik gibi yazılı belge

lerin işe alınan kişiye aktarılması gerekir. 

- İşe alınan kişiden işletmenin neler beklediği açıkça bildirilmelidir. 

- İşletmedeki sendikal etkinliklere ilişkin yansız bilgi verilmelidir. 

- İşle ilgili araç ve gereçler, işe alınan kişiye zamanında hazırlanarak 

verilmelidir. 
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İşletmenin geçmişi, bugünü ve gelecekteki hedeflerine ilişkin 

dökümanter çalışmaların işe alınan kişiye verilmesi. 

Her işletme kendisine özgü işe alıştmna eğitiminde yararlanacağı 

yöntem ve araçları belirlemelidir. Genellikle işletmeye yeni alınan persone

le işletme ile ilgili kimi temel bilgiler başlıca şu yollardan aktarılır. 

İşletmeyi tanıtıcı yayınlar, konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları, 

görsel teknikler, işletme içi geziler, görüşmeler ve programlanmış öğretim 

vb. ile. 

Yalnızca bir yöntemden yararlanma yerine bir karma yöntem 

oluşturarak ve çağdaş eğitim araçları ile desteklenen işe alıştırma eğitimi 

beklenen sonuca götürecektir. 

2- Çalışmakta Olan Personel İçin Yapılan Eğitim 

İşletmede çalışmakta olan personelin yaptığı işle ilgili gelişmelerin ve 

yeniliklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak amacıyla 

yapılır. Çalışanlara uygulanan bu tür bir eğitim yolu ile personelin yetenek

leri geliştirilir ve üretimde verimli1ik artırılır. 

Taşımacılıkta sürücüler olarak adlandırılan işçiler, hizmet üretiminde 

bizzat görev alan ve yüksek öneme sahip çalışma grubunu 

oluşturmaktadırlar. İşletmeler açısından işçi eğitimi ayrı bir öneme sahiptir .. 

Üretiminin gerçekleştirilmesinde işçilerin eğitimsizliğinden doğan 

kayıplar, işletmeler açısından büyük sorunlar doğunnaktadır. İşçilerin 

eğitiminde gözönünde tutulması gerekli iki temel önemli nokta şu şekilde 

belirlenebilir (33). 

(33) Himmetoğlu, a.g.e, s. 162. 
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a) Uygulanacak olan personel eğitiminin düzeyi ve kapsamı işçilerin 

özelliklerine uygun olmalı ve onları etkilememelidir. 

b) Eğitim olarak, işçinin, eğitimden beklediği daha sağlam ve verimli 

(ekonomik, sosyal, psikolojik) pozisyonlara geçme isteğini gerçekleştirici 

sonuçların eğitilen için hazır tutularak, eğitim sonucu elde etmek istediği 

sonuçlara karşı duyarlı olunmalıdır. 

3- İşletmede Görevi Değiştirilecek Personel İçin Yapılan Eğitim. 

İşletmenin iş alanı ya da üretim sistemindeki zorunlu değişiklik, 

çalışmakta olan personelin görevinin değiştirilmesini gerektirir. Personelin 

yeni görevinin gerektirdiği yeterlikleri kazanması ve kadrolamanın kolay 

yapılabilmesi için personel eğitimi programı uygulamr. 

4- Üst Basamaklara Yükseltilecek Personel İçin Yapılan Eğitim 

İşletmede çalışan personel, yeteneklerini geliştirmek ve ilerlemek 

ister. İşletmenin olanaklan ölçüsünde bu istemleri karşılanır. Personelin 

yükseltilmesi sözkonusu olan basamakta, rollerini oynayabilmesi, görevini 

yerine getirebilmesi ve başanh olabilmesi için önceden yetitirilmesi gere

kir. 

İşletmede personeli üst basamaklara hazırlamak için yapılacak perso

nel eğitimi gereksinmesi belirlenirken, statik ve dinamik durumlar analiz 

edilir. AnaJiz edilen bu durumlara göre personel için eğitim programlan 

hazırlamr ve uygulamr. 

Personel eğitimi programlan uygulandığı yere göre de sınıflandırılır. 

Personel eğitiminin nerede yapılacağmın saptanmasında öğretici elemanlar, 
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yetiştirilecek personel, eğitim de kullanılacak araçlar ve kurumun olanak

ları dikkate alınır (34 ). Personel eğitimi programlan amaç ve koşullara 

göre iş başında ve iş dışında olmak üzere iki temel yöntemle uygulanır. 

1- İş Başında Personel Eğitimi 

İş başı eğitimi, personelin yapmakta olduğu işi bırakmadan, çalışırken 

eğitilmesidir. Burada, eğitim ile çalışma arasında konu ve süre açısından 

benzerlik bulunmaktadır. İş başı eğitimi, pratik düşük maliyetli, kolaylık 

gibi yararlara sahip olmakla birlikte eğitime konu olan kişinin görevi ile il

gili ·temel bilgilere sahip olmaması, işletmede rollerin, statülerin tam olarak 

tesbit edilememesi, yetki ve sorumlulukların belirginsizliği, görev 

tanımlamalarının yapılmaması, üstün yetersizliği durumunda eğitim uygu

lamaları sonuçsuz kalabilir. Bunun yanında işbaşı eğitimi, eğitilen persone

le bağlı olarak da amacından sapabilir. Örneğin, astlar, yöneticilerin kendi

lerine aşağıdaki hakların tanınması gerektiği düşüncesine kapılabilirler 

(35). 

- Yöneticiden daha fazla bir şey bildiğini göstermeye çalışırlar. 

- Kendi prensiplerine bağlı kalıp, işi şefi ile çatışmaya kadar 

vardırırlar. 

İşleri kendilerine göre ayarlayıp yönetir, düşüncelerini deneyip, 

yanlışlara yol açarlar. 

(34) Şadi Ekdemir, Türkiye'nin Eğitim Sorunu Işığında Kuıumlar İçin Hizmet İçi 

Eğitim Sistematiği, (Ankara: Cihan Matbaası, 1972), s 18. 

(35) Ataol, a.g.e., s.118. 
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Günümüzde, işletme yöneticileri, iş başında eğitimin önemini kav

ramışlardır. Personelin işe başlaması durumunda ya da halihazırda çalışan 

personele yeni görevler verildiğinde, deneyimli bir personel ya da amiri 

tarafından iş başında eğitilir. İş başı eğitiminin yaygın olarak benimsenme

sine karşın, eğiticinin yetersizliği ya da eğitimin yöntem olarak yanlış 

oluşu iş başı eğitimin başarısız oluşuna ya da yüksek maliyetlere yol 

açmasına neden olabilir. Amirler, sık sık yeni alman işçilerin eğitimi için 

en iyi işçilerini eğitim amacıyla görevlendirmektedir. 

İşbaşında iş öğretimi tekniği ile eğitime esas olan konu anlatma, 

gösterme, deneme, doğrulama ve tekrarlama çerçevesinde ele alınmaktadır. 

İş başı eğitimde en önemli rol yönetici ve denetçilere düşmektedir. İş başı 

eğitimin başarısı içinde, işini, sorumluluklarını, öğretmeyi, iş ilişkilerini ve 

yöntemlerini geliştirmeyi çok iyi bilmeleri gerekmektedir. 

İş başı eğitiminde; bir üste bağlı olarak çalışma, rotasyon, yetki devri, 

proje çalışması, rapor hazırlama yöntemlerinden yararlanılır. 

2- İş Dışında Personel Eğitimi 

İş dışında personel eğitimi, personelin iş alanının streslerinden uzak

laşması ve öğrenme ile ilgili deneyimlerin aktarılmasını sağlar. Bunun 

yanısıra organizasyonlar ya da diğer bölümlerde çalışanların görüşme 

fırsatı doğar. Karşılıklı görüşmeler sonucunda elde ettikleri düşünce ve 

görüşleri işlerinde kullanırlar. Ancak bu tür bir eğitim programına 

katıldıktan sonra, personelce elde edilen bilgilerin tümünün işletmede işe 

aktarılabileceği düşünülemez. 

İş dışında personel eğitiminin, işbaşında personel eğitimine oranla 

üstünlüklerini aşağıdaki gibi belirleyebiliriz. 

- Eğitilen kişilerin mesleki ve sosyal çevreleri genişler 



56 

- Eğitimin maJiyetinin belirlenmesi daha kolay olur. 

- Eğitilecek personel eğitim süresince çalışma şartlarından uzakta 

olacağından ilgi ile dikkatini verebilir. 

- Eğitim grubu içinde değişik kimselerden oluşan bir rekabet 

ortamının uyardığı kendini geliştirme güdüsü gelişir. 

- Planlanmış eğitim süreçleri ile işin en zor yanlan bile öğretilebilir. . 

İş dışında personel eğitiminin en belirgin eksikliği ise, elde edilen bil

gilerin göreve uyarlamasının kolayca yapılamamasıdır. Bunun sağlanması 

ve desteklenmesi, personelin amirlerine ve üst yönetime bağlıdır. İş dışında 

eğitimin, özellikle eğitim etkinlikleri için eğitim bütçelerine sahip olan 

işletmelerce uygulandığı görülmektedir. 

İş dışında eğitimde; konferanslar, seminerler, kurslar denemeli eğitim, 

örnek olay çözümü, rol oynama yöntemi, yönetim oyunları ve duyarlık 

eğitimi yöntemlerinden yararlanılır. 

2.4.3. PERSONEL EGİTİMİNİN SÜRE VE ZAMANI 

Personel eğitiminin süresi katılacak personelin durumuna bağlıdır. Bu 

tür eğitim beJirli bir gereksinmeyi karşılamak üzere planlandığından, sınırlı 

olan amaçlara en kısa zamanda ulaşılmak istenir. Aynca, eğitime katılacak 

personel yetişkin olduğundan kısa sürede eğitimi bitirmek isteyecektir. 

İşletmedeki işinden eğitime katıldığı için kısa bir süre ayrılan personelin, 

yarım kalan işlerini arkadaşları yürütür. Eğitim süresi uzadıkça, eğitime 

katılan personelin yerine başkasının alınması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

Genel bir kural olmasada işe yeni girenlerin eğitim programları 1-8 ay, 

çalışanlarınki ise 3-21 gün arasında planlanır. 

İşletmede personel eğitimi programlarının uygulanması için en uygun 

zamanın seçiJmesi gerekir. Bu zamanın belirlenmesinde işletmenin çalışma 

programı, personelin yetiştirilmesinin zorunlu ya da elverişli olacağı 



57 

süreler gözönünde bulundurulur. Bu nedenle, personel eğitiminin ne zaman 

yapılması gerektiği konusunda kesin bir zaman belirlemek olanaksızdır. 

Personel eğitiminin zamanı belirlenirken, aşağıdaki özellikler 

gözönünde bulundurulur (36). 

1- İşe yeni personel alındığında, uyumlarının sağlanmasının gerektiği, 

2- Teknolojik gelişme ve değişmelerin sistemi zorladığı, gerekli tek

nik bilgilerin kazandırılmasının zorunlu olduğu, 

3- İşletmede üretilen mal ya da hizmetin nitelik ve niceliğinde aşın bir 

azalma görüldüğü, 

4- İşletmenin iş hacminin azaldığı, üretim ham maddesinin mevsimle

re bağlı olduğu işletmelerde, kampanya çalışmalarının bitirildiği, 

5- Üst basamaklara personel hazırlamak üzere, kendi basamağındaki 

işleri yapacak personelin sağland1ğ1, 

6- Örgütte uyum sorunu, amaca ulaşmayı engelleyecek duruma 

geldiği, personelin tutumunda değişikliğin zorunluğu olduğu zamanlarda 

yapılmasında yarar vardır. 

2.4.4. EGİTİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI 

Personel eğitimi bütçesi, işletmede belirli bir dönemde personel 

eğitimi ile ilgili yapılacak harcamaları ve ilgili kaynakları sağlamak 

amacıyla yapılır. Eğitim bütçesi için genellikle bir yıllık dönem esas alınır. 

(36) Taymaz, a.g.e., s.64. 
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Personel eğitimi etkinliklerinin yılın be1irli aylarında ya da dönemlerinde 

yapılması durumunda, harcamalar belli aylarda yoğunlaşabilir. 

Personel eğitimi bütçesinin bir yıllık dönemleri kapsaması nedeniyle, 

personel eğitimi programına katılanlar sayısı açısından karşılaştırmalar 

adam/yıl olarak yapılır. Bu hesaplamalar da her kişinin toplam eğitim 

süreleri hesaba katılır. 

Personel eğitimi çalışmalarının belirli bir maliyeti vardır. Personel 

eğitiminin maliyetinin oluşu, bu konuda gerekli bir bütçenin işletme 

yönetimince hazırlanmasının zorunluluğunu ortaya çıkarır. Personel 

eğitimi yöneticisinin eğitim etkinliklerini yerine getirebilmesi için, perso

nel eğitimi sırasında oluşacak giderleri karşılayacak bütçeyi ihtiyaçları gi

derecek ölçüde saptamalıdır. Ayrıca işletme ölçeğide belirleyicidir. 

Personel eğitimine yapılan harcamalar işletme bütçesinden eğitim için 

kullanılan paralardır. Bu sabit ya da değişken harcamaları, şu üç grupta in

celeyebiliriz. 

- Cari Harcamalar 

Personel eğitimi etkinliklerinde, bir programın uygulanmasında kul

lanılan tüketim türü harcamalardır. Bunlar personel eğitimi çalışmalarında 

görevli personel aylıkları, ücretler, yolluk ve yevmiyeler, kullanılmak için 

alınan kırtasiye, gıda maddeleri, eğitim ve öğretim sırasında kullanılan 

araçlar elektrik, yakacak, su, gaz için yapılan ödemeler ile diğer parasal 

yardımlar gibi giderlerdir. 

- Yatırım Harcamaları 

İşletmeler personel eğitim programlarının sürekli olarak uygulan

masını planlamışsa yatırım harcamaları yapılır. Bu tür giderler, personel 
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eğitimi çalışmalarında kullanılmak üzere yaptırılan ya da satın alınan, 

öğretim binaları, dershaneler, laboratuvar, atelye, yatakhane, yemekhane, 

mefruşat, öğretim araçları ve diğer demirbaşlardır. Bu şekilde yapılan har

camalardan elde edilen kaynaklar öze11ik1erine göre çeşitli etkinliklerde 

kullanılabilir. Maliyet hesapları yapılırken, kullanma süresi ve sayıları, 

amortismanlar gözönünde bulundurulur. 

- Transfer Harcamaları 

Personel eğitimi etkinlikleri ile ilgili olarak yapılan cari ve yatırım gi

derleri dışında kalan giderlerdir. Bunlar daha çok sosyal transfer olarak ad

landırılan, yurt içi ve yurt dışı öğretim bursları, yemek yardımları ve pansi

yon giderlerinin karşılanması için kurumca yapılan harcamalardır. Diğer 

transfer harcamaları, kamulaştırma, kurumlara katılma, yardımda bulunma, 

aktarma ve borç ödemeleridir. 

Eğitim bütçesine ilişkin harcamalar yapılırken belirli ilkelere uymak 

gerekir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (37). 

a) Personel eğitimi bütçesi gerçekçi ve programlanan eğitim faaliyeti

ni gerçekleştirebilmelidir. 

b) Personel eğitimi bütçesinde yapılacak değişiklikler önceden ilgilile
re duyurulmalıdır. 

c) Personel eğitimi bütçesi tahminleri ile ilgili harcamalar arasında 

uyarlılık sağlamak üzere etkin bir kontrol düzeni kurulmalıdır. 

d) Zorunlu değişiklikleri ve güçlükleri saptamak amacı ile personel 

eğitimi bütçesi ve yapılan harcamalar belirli dönemlerde gözden 

geçirilmelidir. 

(37) Taymaz, a.g.e., s.64. 
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e) Personel eğitimi ile ilgili öngörülmeyen bazı harcamaları karşılamak 

amacıyla eğitim bütçesi içinde belirJi bir kaynak ayrılmalıdır. 

İşletmelerin personel eğitimi bütçeleri hazırlanırken, geçmiş yılların 
eğitim bütçe verilerinden yararlanmak olanaklıdır. Bunlar, yeni eğitim 

bütçesinin hazırlanmasında bir ölçek oluştururlar ve kalemlerin hangi oran

da saptanacağı kolaylıkla bclirlenebi1ir. Personel eğitimi etkinliklerine yeni 

başlayan işletmelerin, şu anda personel eğitimi etkinlikleri içinde bulunan 

işletmelerin eğitim bütçelerini incelemeleri gerekir. 

Personel eğitimi giderleri göstermek amacıyla oluşturulan bütçeler 

çeşitli türlerde olabilmektedir. Bunların başlıca türleri, porje, fonksiyonel 

ve ünite bütçeleridir (38). 

a) Proje bütçesi, personel eğitimi bölümünce gerçekleştirilmesi 

öngörülen bir eğitim projesinin mali portresinin hazırlanması ve programın 

gerektirdiği harcamaların planlanmasıdır. Proje bütçesi ile ilgili belli bir 

dönem içinde düşünülen bir takım projeler ve bu projeler için ayrı ayn ta

sarlanmış bütçeler sözkonusudur. Belirli bir eğitim çalışması ile ilgili tüm 

harcamalar bir bütçe içinde gösterilir. 

b) Fonksiyonel bütçe, ile personel eğtimi biriminin temel fonksiyon

ları için bir bütçe döneminde gerekli masraf varsa gider tahminleri yapılır. 

Örneğin, personel eğitim etkinlikleri ile ilgili olarak, eğitim araç ve 

gereçleri, uygulamalı yönetici eğitimi, nezaretçi eğitimi, işçi eğitimi gibi 

özel eğitim çalışmaları biçiminde bölümlere ayrılabilir. Her bölümün 

bütçesi ayrı olarak yapılır ve bunların toplamı personel eğitimi biltçesini 

meydana getirir. 

(38) Tanyeli, a.g.e., s.117-178. 
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c) Ünite bütçeleri işletmelerdeki personel eğitimi etkinliklerinin kap

samının büyük olmadığı durumlarda tek bir bütçe ile de yetinilebilir. 

2.5. PERSONEL EGİTİMİ PROGRAMININ HAZIRLANMASI 

İşletmeler çalışan personelinin eğitim gereksinmesini belirledikten 

sonra, bir program hazırlar. l lazırlanan bu eğitim programı personel 

eğitiminin gerçekleşmesine yönelik tüm etkinlikleri kapsar. Eğitim prog

ram.mm hazırlanması ve geliştirilmesi, amaçların, kapsamın, yöntemin, 

araçların ve değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik eşgüdüm 

çalışmalarının tümüdür. Personel eğitimi etkinliklerinin belirli bir program 

çerçevesinde yürütülmesi, eğitim programının başarılı olabilmesi için ge

reklidir. Program hazırlama genellikle bir ekip çalışmasını gerektirir. 

Personel eğitimi programının hazırlanmasında yapılacak çalışmaların, 

belirli amaçlara yönelik ve planlı olması gerekir. Personel eğitimi için 

hazırlanacak program yedi aşamada yapılacak çalışmalarla tamamlanır 

(39). 

Birinci aşamada, personelin yapacağı işin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

tutum sistemli bir analiz yapılarak belirlenir. Bu aşamada elde edilecek ve

riler daha sonra yapılacak çalışmalarda kullanılır. 

İkinci aşamada, personelde varolan nitelikler yine bilgi, beceri ve tu

tumla ilgili davranışlar çeşitli şekillerde ölçülerek saptanır. 

Üçüncü aşamada, işin gerektirdiği nitelikle personelde varolan nitelik

ler arasındaki fark bulunarak, personel eğitimi ihtiyacı saptanır. 

Dördüncü aşamada, gereksinmeyi karşılamak üzere yapılacak eğitim 

için gerekli olacak öğreticiler, araçlar, yer ve para miktarı belirlenir. 

(39) Taymaz, a.g.e, s.78. 
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Beşinci aşamada, öğretim programları, ders planları ve öğretim 

esnasında uygulanacak testler hazırlanır. 

Altıncı aşamada, öğretim programı uygulanır, personelin yetişme du

rumunu belirlemek, programı geliştimıek üzere ara değerlendirmeler 

yapılır. 

Son aşamada, eğitim sonunda amaca ulaşma ve porsenele gerekli nite

likleri kazandırma derecesini saptamak üzere ölçme ve değerlendirme 

yapılır. Sonuçlardan yararlanılarak hazırlanan öğretim plan ve programı 

geliştirilir. 

Bir Eğitim Programını Hazırlama Aşamaları 

1. Aşama 

İşin gerektirdiği nitelikler 

2. Aşama 

Personelde varolan nitelikler 

3. Aşama 

Personel eğitimi gereksinmeleri 

4. Aşama 

Eğitim için gerekli vasıtalar 

5. Aşama 

Öğrenim programını planlama ve hazırlama 

6. Aşama 

Öğretim ve ara değerlendirme yapma 

7. Aşama 

Öğretimin sonucu ve ürünü değerlendirme 
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İşletmede personel eğitimi programı hazırlanırken, etkinlik derece ve 

şekli değişik olan etken öğeler dikkate alınmalıdır. Personel eğitimi prog

ramının konuları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir ( 40). 

a) Personel eğitiminin amacı ve politikası, 

b) Personel eğitiminin adı, programın türü, 

c) Personel eğitimi göreceklerin seçimi, 

d) Personel eğitimini verecek uzmanların belirlenmesi, 

e) Kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin sağlanması, 

f) Personel eğitiminin süresi, başlayacağı tarihi, 

g) Personel eğitimi yapılacak yerin saptanması, 

h) Programın maliyetinin hesaplanması, 

ı) Eğitim programının duyurulması, 

j) Personel eğitimi sonrası, değerlendinnenin gerçekleştirilmesidir. 

2.6. PERSONEL EGİTİMİ PROGRAMININ UYGULANMASI 

Personel eğitimi programlarının ana amacı, işletmede çalışan bireyin 

iş yaşamında gereksinme duyacağı ve görevinde kullanacağı tüm bilgi, be

ceri ve tutumları kazanmasına, yeteneklerini geliştirmesine olanak 

sağlamaktır. Personel eğitimi plan ve programlarının uygulanmasında 

yönetici ve eğiticilerin gösterecekleri titizlik, hedeflere ulaşmada etkili ola

caktır. 

Eğitime katılacaklara kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutumlar 

ile ilgili hedefler belirlendikten sonra eğitimle ilgili diğer soruların 

yanıtlandırılmasına geçilebilir. Bunlar eğitim çalışmalarının kim ya da kim

ler tarafından, nerede, ne zaman, nasıl yürütüleceği ve ne öğretileceği 

biçiminde olabilir. 

(40) Ataol, a.g.e., s.110. 
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a- Eğitime Katılacak Personelin Seçimi 

Personel eğitimi programına katılacak birey, kendisi ve genellikle 

başkaları için sorumlulukları yüklenecek, üretici durumda olan yetişkindir. 

Sanayileşen toplumda birey yaşamı, okul ya da yetişme, çalışma ve emekli

lik çağı olmak üzere üç devreye ayrılır. Personel eğitimi genellikle çalışma 

çağındaki bireyleri kapsanıma alır. Bir işletmede mesleğe yeni girenler 

çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Bu nedenle, her alan ve basamakta işe yeni 

girmiş olanların tamamının hizmet içinde yetiştirilmesinde yarar hatta zo

runluluk vardır ( 41 ). 

İşletmede personel eğitimi programına katılacak çalışanın seçiminde 

öncelik, üretime katkısı açısından değerlendirilir. Belirli basamak ve alan

daki personel için hazırlanan programlara katılacak olanların seçiminde; 

Başvurma Formlarının ve Kardekslerin İncelenmesi ile Yöneticilerin 

Görüşlerinden yararlanma gibi yöntemlerden birisi uygulanır. 

b- Eğitimci Personelin Seçimi 

Personel eğitimi bir uzmanlık konusudur. Eğitim sürecinde eğitici per

sonel, tüm diğer etkenlere anlam kazandıran ve eğitim ürününün 

oluşumunda büyük etkisi olan bir öğedir. Eğitim bölümünün yöneticisi 

işletmenin özelliğine göre eğitici kişileri, işletme içinden ya da dışından 

konularındaki uzmanlık durumuna göre seçebilir. Bu seçimde şu nitelikler 

aranabilir; Konusunda, Öğretim Tekniklerinde, Öğretmeye-Mesleksel 

İstekli Olmada, Objektif Değerlendirmede, Kaynak Olmada ve Olumlu 

İlişkiler Kurmada Yeterlik gibi özellikler aranmalıdır. 

(41) Mehmet Alptekin, Öğretmen Yetiştirme Reformu (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 

. 1974), s.91. 
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c- Eğitim Ortamı ve Yer Seçimi 

Personel eğitimi işletmede iş başında ya da iş dışında yapılabilir. 

Eğitimin yapılacağı uygun bir yer ve ortam sağlanması durumu, amaçlara 

ulaşma derecesini etkiler. Personel eğitimi uygulamasından beklenen yaran 

sağlamada eğitimin yapılacağı yerin taşıması gereken bazı özellikler; 

ışıklandırma, ısıtma, havalandırma ve yerleşim düzeni uygun olmalıdır. 

Yer seçiminde, personel eğitiminin türü, programın özellik ve ilkeleri, 

işletmenin olanakları gözönünde bulundurulur. Bilgisel alanla ilgili tutum 

değişikliğini amaçlayan eğitim verilecekse, dershane düzeyinde yer gere

kir. Böyle bir yerde oturakların rahatlık sağlayacak biçimde, kolluklu ya da 

masa sandalye tipinde düzenlenmesi uygun olur. Bu tür bir eğitimde 

karşılıklı konuşma önemli bir yer alır. Burada konunun özelliklerine göre 

yardımcı ders araçlarıda kullanılabilir. Bundan dolayı, seçilecek yerin, gra

fik, çeşitli şekiller, teyp, film gibi araçlarıda kullanmaya elverişli olmalıdır. 

Öngörülen eğitimle beceri kazandırılmak amaçlanıyorsa, psiko-motor 

alanla ilgili tutum değişikliği için laboratuvar ya da atelye düzeninde yer 

gerekir. Eğitilecek personelin yapacağı iş ile ilgili bilgi kazandırıldıktan ve 

yapılarak gösterildikten sonra aynı işin eğitilecek personele yaptırılması ve 

izlenmesi önem taşır. Bu tür eğitimler iş başında yaptırılır. İş dışında 

yapılması gerektiğinde iş yerinde kullanılan makine, araç ve gereçler 

sağlanarak hazırlanan laboratuvar ya da atelyelerde gerçek iş ortamı 

yaratılarak öğretim yapılmalıdır (42). 

Eğitim etkinlikleri işletmenin merkezi bir yerinde, eğitim etkinlikleri

nın sürekli olarak düzenlendiği bir yerde yürütülebilecek gibi, belirli 

(42) Taymaz, a.g.e., s. t t 6. 
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dönemlerde işyerinin belirli yerlerinde, işyerinin şubelerinde, bağlı olduğu 

işkolu düzeyindeki eğitim yerlerinde ya da işyerinin dışındaki eğitim kuru

luşlarında yapılabilir. Eğitim yerinin seçimi, eğitim konusunun özelliği ve 

maliyeti ile yakından ilgilidir. Genel olarak eğitim yerinin işyerinin 

yakınında olması çeşitli açılardan en uygun,çözüm yolu olabilir (43). 

d- Eğitimde Kullanılan Araçların Seçimi 

Personel eğitiminde belirli konuda öğretim yapılırken, olanaklar 

ölçüsünde yardımcı ders araçları kullanılır. Personel eğitimine katılanlar 

yetişkinler olduğu için öğretimin özellikle kısa sürede ve eksiksiz olarak 

yapılması gerekir. Yapılan araştmnalar sonucu elde edilen verilere göre, 45 

dakikalık bir eğitim süresi içinde 27. dakikada eğitimin doruğa eriştiği 35. 

dakika dolaylarında daha alçak bir doruğun yer aldığı ve ardından da hızlı 

bir düşüşün başladığı görülmüştür. Dikkatin düştüğü sırada, eğitim 

araçlarının kullanılması ile öğrenmeye olan iJgi artacak; bunun yanında., 

anlatılan konunun gözönünde kolayca sergilenmesi olanağı doğacaktır. 

İnsan yaşamı boyunca elde edilen bilgilerin % 13'ü işitme ve% 75'i görme 

duyuları yardımıyla sağlandığından, işitsel ve görsel araçların önemi, 

açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Eğitilenlerin konuya ilgilerini çekerek, kısa bir süre içinde, kolay 

öğretim yapmak üzere kullanılan yardımcı ders araçları görme, işitme, do

kunına, tatma ve koklama duyularından yararlanılacak biçimde hazırlanır. 

Beceri kazandırmak üzere gerçek iş ortamında yapılan öğretimde kul

lanılan malzemeler ve yapılan işlerde dokunma, tatma ve koklama yolu ile 

deneyim kazandırılır. Bilgi kazandmnak için yapılan öğretimde görme ve 

işitme yolu ile yararlanılacak araçlar kullanılır. 

(43) Şenatalar, a.g.e.,s.186. 
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Personel eğitimi etkinliklerinde kullanılan ders araçları konunun 

özelliğine, eğitilenlere ve olanaklara göre seçilir. Bunlardan başlıcaları 

şunlardır ( 44 ); 

1- Görsel Araçlar; kara tahta, afiş, ilan, ilan panolan, sergiler, model-

ler, sessiz filmler, diğer ışıklı eğitim araçları, çuha kaplı tahta gibi. 

2-İşitsel araçlar, radyo, teyp, pikap ... 

3- Görsel-işitsel araçlar, sesli filmler, televizyon. 

4- Oynak araçlar, parçaları oynayan ya da kendi kendine işleyen 

araçlar (oyuncak motor, silindir, piston modelleriyle diğer maketler). 

Çağdaş eğitim araçlarından eğitim uygulamalarında yararlanılması gi

derek artmaktadır. Video aracının yaygınlaşması ile görsel işitsel bilgilerin 

eğitim sırasında kulanımı kolaylaşmış, kaydedilen bilgilere zaman zaman 

başvurma olanağı doğmuştur. 

2.7. PERSONEL EGİTİMİ UYGULAMALARININ 

DEGERLENDİRİLMESİ 

İşletmelerde personel eğitimi etkinliklerine girişilirken, ulaşılmak iste

nen amaçların önceden belirlenmesi, sonunda da bu amaçlara ne ölçüde 

varıldığının değerlendirilmesinin yapılması bir zorunluluktur. Personel 

eğitimi uygulamalarıyla, işletmede etkinlik ve verimlilik sağlama amacı 

güdülür. Değerlendinne sonucu, eğitim öncesi ve sonrası durum ölçüldüğü 

gibi, ileride yapılacak olan eğitim uygulamalarında hangi noktalara dikkat 

edilmesi gerektiğini belirlemede önemlidir. 

Personel eğitimi etkinliklerinde değerlendinne yapılış amacına göre, 

Başarının ve Programın değerlendirilmesi olmak üzere iki türdür. 

(44) AtaoJ, a.g.e., s.116. 
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2.7.1. PERSONIU.1 EÜİTİMİNDE BAŞARININ 

DEÜERLENDİRİLMESİ 

Personel eğitimi etkinliklerinden beklenen yararların sağlanması, ihti

yaçların karşılanması ve amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için etkinliklere 

katılan personelin başarılı olması gerekir. Eğitilen personelin davranışlarını 

değiştirmesi başarının bir kanıtı olacaktır. 

Personel eğitimi programına katılan personelin başarılarını ölçmek ve 

değerlendinnek üzere yapılan çalışmalar, zaman ve hedeflerine göre 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (45). 

A. Yapılış Zamanlan Bakımından Değerlendiıme; 

a. Uygulama Öncesi Değerleme-Ön 

b. Uygulama Sırasında Değerleme-Ara 

c. Uygulama Sonucunda Değerleme-Son 

d. İzleme Aşamasında Değerleme 

B. Eğitime Katılanlar Bakımından Değerlendiıme; 

a. Tepkilerin Değerlendirilmesi-Eğitime Katılanların 

b. Öğrenmenin Değerlendirilmesi 

c. Becerilerin Değerlendirilmesi 

el. Davranışların Değerlendirilmesi 

e. Başarı Derecesinin Değerlendirilmesi 

C. Eğitim Programlarındaki Gelişim Aşamaları Bakımından 

Değerleme; 

(45) A.1 layrcttin Kalkaııdcrcn, Sınai Kunıhışlarda Sevk ve İdare (Çalışma Notları, An

kara, 1983 ), s.166-167. 
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a. Eğitim Programlarının Amaçlarına Uygunluğunun 

Değerlendin lmesi 

b.Eğitim Programının Uygulanış Durumunun Değerlendirilmesi 

c. Eğitime Katılanların, Örgütlerine İlişkin Sorunların Çözümünde 

Getirebildikleri Kolaylık ve Başarıların Değerlendirilmesi. 

Personel eğitimi etkinlikleri sonucu çalışanların işlerindeki 

başarılarının belirlenmesi için ayrıntılı çalışmalar yapılması gerekir. Bu 

amaçla, eğitime katılanlarla katılmayanlar arasındaki farklılıkları 

gösterebilecek nitelikte kayıtların tutulması, eğitime katılanların eğitim 

sonrası çalışmaları sırasında gözlemler yapılması zorunludur. Personel 

eğitimi programlarının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek olan 

başarısızlık durumunu personel eğitimi programının etkin olmayışına 

bağlamakla acele edilmemeli, işletmenin organizasyon yapısında bozukluk

ların olup olmadığı saptanmalıdır ( 46). İşletmede organizasyon hataları var 

ise, eğitime katılanların elde ettikleri bilgi ve becerileri uygulama 

olanağından yoksun olacaklardır. 

Personel eğitiminde yapılan değerlendirme eğitim etkinliği ile ilgili 

sayısal verilerden yararlanarak bir yargıya varmadır. Ölçme ile eğitimin 

sonuçlan sayısal verilerle ortaya konur ve bu sonuçlar amaçlar ile 

karşılaştırılarak değerlendirme yapılır. 

Hatasız bir ölçme işinde kullanılacak araçlarda aranılan nitelikler; 

geçerliJik, güvenirJilik, objektiflik, ayırt edicilik, kapsamlılık ve kul

lanışlılık olmalıdır. 

Eğitim programı ve katılanlar ile ilgili gerekli verileri elde ederek 

değerlendirme yapmak için çeşitli araç ve teknikler kullanılır. Kullanılacak 

(46) Şenatalar, a.g.e., s.193. 
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ölçme araçları ve teknikler yapılacak değerlendirmenin amacına göre 

değişir. Eğitimde çeşitli biçimlerde yapılan ölçmelerde kullanılan araçlara 

test tekniği denilir. 

Eğitim etkinliklerinde ölçme yapmak üzere araç olarak kullanılacak 

testlerin hazırlanması planlı bir çalışmayı gerektirir. Bir eğitim prog

ramının uygulanması ile ilgili ön, ara ve son değerlendirmeleri yapmak 

üzere çeşitli testler hazırlanabilir. Personel eğitiminde ölçme yapmak için 

en çok kullanılanları; sözlü, yazılı ve iş ya da performans testleridir.-

2.7.2. PERSONEL EGİTİMİ PROGRAMININ 

DEGERLENDİRİLMESİ 

İşletmede personel eğitimi programları önceden saptanan amaçlara 

ulaşmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Programı oluşturan amaç-kapsam

yöntem-değerlendirme süreçlerine ilişkin ilgililerin görüşleri alınarak 

eğitim programı tümü ile değerlendirilir. Programın değerlendirilmesinde 

öğrenici olarak katılan personel, öğreticiler ve denetici olarak izleyenlerin 

görüşleri alınır. 

Görüşleri alınacak her grup için hazırlanacak anket ya da görüşme for

munda ayrı sorulara yer verilebilir. Sağlanan verilerin işlenebilmesi ve yo

rumlanabilmesi için cevapları bir derecelendirme sistemine göre verilebile

cek kapalı uçlu sorulara ağ1rlık verilir. Anketlerle beklenen verilerin 
'!. 

sağlanabilmesi için amaç ile sonuçlarından nasıl yararlanılacağı, gizlilik il-

kelerine uyulacağı açıklanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İETT İŞLETMELERİNDE PERSONEL EGİTİMİ 

UYGULAMALARI İNCELEMESİ 

3. İNCELEMENİN TANITILMASI 

3.1. İNCELEMENİN AMACI 

İnsan Kaynaklan Yönetiminin ana işlevlerinden biri Personel 

Eğitimidir. Akademik eğitim düzeyinde teorik olarak verilen Personel 

Eğitiminin çalışma yaşamında uygulamaları nasıl olmaktadır. Bu çalışmada 

ülkemizde faaliyette bulunan Kara Toplu Taşıma İşletmeleri ve özellikle de 

İstanbul Kentiçi ulaşımında ağırlıklı payı olan İETT İşletmelerinde Perso

nel Eğitimi konusuna verilen önemin belirlenmesi ve bununla ilgili uygula

maların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İnceleme ile, İETT organizasyo

nunun tanıtımı, personel eğitiminin yeri ve işlevleri belirlenecektir. 

İncelemede yetkililerle yapılan görüşmelerde ve gözlemlerde elde edilecek 

verilerin doğru olarak kabul edildiği varsayılmıştır. Bu çalışmada, 

aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

1. Kara Toplu Taşıma İşletmelerinden İETT personel eğitimi faaliyet

lerini yeterli düzeyde yerine getirebilmektemidir. 

2. Kara Toplu Taşım İşletmelerinden İETT organizasyon yapısı içinde 

eğitim biriminin yeri belirlimidir, işlevleri nelerdir. 

3. İETT İşletmelerinde personel eğitimi faaliyetlerinde hangi eğitim 

yöntemleri nasıl kullanılmaktadır. 
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4. İETT organizasyonunda personel eğitimi ihtiyacı nasıl ve hangi tek

niklerle belirlenmektedir. 

5. İETT'de personel seçme ve eğitimi uygulamaları nasıl 

değerlendirilmektedir. 

3.2. İNCELEMENİN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Çalışma kapsamını, İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyette bulunan ve 

toplu taşım sektöründe büyük ölçekli bir kamu işletmesi olan İETT 

oluşturacaktır. İnceleme İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Organizasyon 

yapısı içinde yer alan Eğitim Şubesinde yapılacaktır. Çalışmanın odak nok

tasını, teori ile pratiğin karşılaştınnası alacaktır. 

Tezin kapsamı amaçtaki soruların çerçevesinde sınırlı kalmıştır. 

3.3. İNCELEMENİN NİTELİGİ (YÖNTEMİ) 

Bu inceleme İstanbul kentiçi toplu taşıma işletmelerinden İETT'de, 

şoför personele ilişkin eğitim programlarının uygulanması ve 

değerlendirilmesi ile personel seçiminde kullanılan psikoteknik test labora

tuvarı çalışmaları ve sonuçları değerlendinne işlemleri yakından izlenerek, 

i1gililerden gerek1i konularda bilgi alınarak mevcut durum hakkında kap

samlı beJirlemelerle hazırlanmıştır. Bu bakımdan betimleyici bir çalışma 

yapılmıştır. 

Konunun kuramsal bölümü ile tarihsel gelişim aşamasına ilişkin bilgi

ler kütüphanelerden kaynak taraması ile elde edilmiş ve sözlü 

açıklamaların da ışığında belli bir sistemle incelenmiştir. 
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Çalışmanın kendisi betimleyici (durum saptayıcı) bir çalışma nite

liğindedir. 

3.4. İNCELEMEDE KULLANILAN VERİ TOPLAMA 

YÖNTEMİ 

İncelemede toplu taşımacılıkta personel eğitimine ilişkin uygulamalar 

konusunda, daha önceki bölümlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda 

göıiişme ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacının kendisininde 

eğitim biriminde öğretmen olarak görevli oluşu, veri toplamadaki 

çalışmaları kolaylaştırmıştır. 

3.5. İNCELEME ÖRNEKLEMİ 

İncelemenin örnek kütlesi Türkiye'de faaliyette bulunan Toplu taşıma 

sistemleri içinde, 9 binin üstünde çahşanıyla kamu toplu taşıma hizmeti 

veren İETT işletmelerinden oluşmaktadır. 

3.6. İNCELEME VERİLERİNİN DEGERLEMESİ 

Burada bildirilen sonuçlar, sözkonusu toplu taşıma sektöıiindeki 

İETT'nin personel eğitimine ilişkin uygulamaları hakkında betimleyici bir 

genel göıiinümü yansıtmaktadır. 

3.6.1. İETT İŞLETMELERİNDE PERSONEL EGİTİMİ 
FAALİYETLERİ 

İETT işletmelerinde personel eğitim faaliyetleri Eğitim Şube 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Eğitim faaliyetleri konusunda yet

kililer, personel eğitimi uygulamalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü be

lirtmişlerdir. Ancak eğitim faaliyetlerine yaz aylarında personel izinlerinde

ki artış nedeniyle ara verilmektedir. 
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Görüşme kapsamında, Personel Eğitimi faaliyetlerinin gerçek 

anlamıyla l 980'den sonra uygulanmakta ve 1990'lı yıllardan itibaren de 

artan bir yoğunlukla yapılmakta olduğu ifade edilmiştir. Son yıllarda ki 

eğitim faaliyetlerinin artış nedeni olarak, emeklilik ve diğer gerekçelerle 

işten ayrılan ve yeni alınan çok sayıdaki otobüsler için, ihtiyaç duyulan 

şoför personeli yetiştirme eğitimleri gösterilıniştir. Ayrıca yeni araçlardaki 

yeni teknolojiyle çalışan bilgisayarlı otomatik makina ve donanımın kul

lanımı için, sürücü personel geliştirme programları da etken olmuştur. 

Gerek yeni istihdam edilen gerekse de halen çalışmakta olan şoför 

eğitim faaliyetleri, İETTde eğitimin öneminin kavrandığının bir ölçüsüdür. 

Eğitim birimi faaliyetleri açısından tüm işletme, personelinin yararla

nabileceği niteliklere sahiptir. Yalnızca şoför eğitimine önem verilmesi ise 

büyük bir eksikliktir. 

3.6.2. İETT İŞLETMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİM ÇİZGİSİ 

VE İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3645 sayılı özel kanunla 1939 

yıllarda kurulmuş olup, bu yasadaki ilkelere, özel hukuk ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine göre yürütülen tüzel kişilikli bir kamu kuru

luşudur. İETT İşletmeleri, o yıllarda İstanbul'da elektrik üretim ve dağıtımı, 

tünel ve tramvay işletmeciliği yapan şirketleri devralarak İstanbul'da enerji 

üretim-dağıtım ve kentiçi ulaşımı ile görevlendirilmiştir. Gerektiği durum

larda troleybüs ve otobüs servisleri oluşturarak ulaşımın geliştirilmesi 

görevleri İETI İşletmelerine aittir. Görüldüğü gibi, İstanbul'da şehiriçi 

sınırlarında kara kamu toplu ulaşım taşımacılığı görevi anılan kanunla 

İETT'ye verilmiştir. 1982 yılında Elektrik Hizmetleri TEK'e devredilmiş, 

1984'te Troleybüs İşletmesine son verilmiş, 1993 'te Havagazı üretim ve 

dağıtım faaliyetleri durdurularak tasfiyeye gidilmiştir. 
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İETT İşletmeleri Ulaşım Sisteminin Özellikleri; 

a) İşletmenin Organizasyon Yapısı ve Amaçları 

İETT İşletmeleri Genel Müdürle yönetilmektedir. Genel Müdüre bağlı 

üç Genel Müdür Yardımcısı; Başkanlık ve Müdürlüklerden oluşmaktadır. 

İETT İşletmelerinde; 790 memur ve 8300 işçi olmak üzere 9000 

civarında personel çalışmaktadır. Toplam ulaşım personeli ise 5309'dur. 

Ulaşım personelinin içindeki şoför mevcudu ise, 4500'dür. 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, işletmelerinin hizmetlerini belirli 

bir düzeyde sürdürebilmek için, satın almadan, muhasebeye, bakım

onanm, malzeme-depo hizmetlerinden bilgi işleme; personel ve müşteri 

hizmetlerinden araştırma-planlamaya kadar geniş destek hizmetlerinden ya

rarlanmaktadır. 

dir. 

Kuruluşun temel öğeleri ise şunlardır . 

. Genel Müdürlük 

. İdare Encümeni (yetkili karar organıdır) 

. Personel Kurulu (memurin encümeni) 

. Komisyonlar 

. Danışman Birimleri 

. Denetleme Birimleri 

. Uygulama Birimleri 

İETT İşletmeleri Organizasyon Şeması, Sayfa 75-a' da yer aldığı gibi-
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İETT İşletmelerinin Amaçları, 

Hizmet alanı içerisinde toplu ulaşım gereksinmelerini karşılamak 

üzere, gerekli planlama, projelendirme, tesis kurma ve geliştirme 

çalışmalarını çağdaş teknoloji ve ekonomi ilkelerine göre yürütmektir. 

b) İşletme Bilgileri 

İETT bugün yaygın olarak, İstanbul'un bir ucundan diğerine, kentiçi 

toplu taşıma hizmeti veren bir kamu kuruluşudur. İstanbul toplu

taşımacılığında: % 30'ları bulan payıyla, ölçülebilir ekonomik katkısından 

çok, ölçülemeyen sosyal katkısıyla işlevsel olan İETT otobüsleri, İstanbul 

halkının günlük yaşamıyla bütünleşmiş, kültürel bir olguya da 

dönüşmüştür. 

İstanbuJ'da özel dolmuş, taksi, özel otomobil gibi daha çok bireysel 

taşıma hizmetleri hariç, kamu toplu taşım hizmetlerinin % 80'i İETT 

araçları ile sağlanmaktadır. 

Mevcudu 2400'e varan ve son yıllarda büyük yenilenmeye tutulan ve 

ortalama yaşı 5 yıl olan otobüs filosundan, hergün servise verdiği 2000 

otobüs ile şehrin ve mücavir alanın 2500 m2'ye kadar bir bölümünde, 

yaklaşık 400.000 km. yol katederek toplu ulaşım hizmeti vermektedir. 

Diğer kara kamu toplu taşıma sistemleriyle karşılaştırılamayacak bir 

konfor düzeyi ve standart tutturabilmiş İEIT bugün 1200 km'lik yol ağında 

çalışmakta, 420 hatta toplam 5230 km'yi bulan hat uzunluğuyla günde 1.8 

milyon civarında yolcu taşımakta, bu yolcu hergün 10.000.000 km. yolcu

luk yapmaktadır. İETI otobüsleri yılda 150 milyon km. yol katetmektedir. 
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İETT ulaşım ağında, 103 adet plantonluk, işletme ve yolcu sorunlarını 

çözmeye çalışmaktadır. İETT'nin hizmet alam dört işletme bölgesine 

ayrılmıştır. Bunlar; 

- Anadolu İşletmesi 

- Levent İşletmesi 

- Topkapı (Şişli) İşletmesi 

- İkitelli İşletmesidir. 

İşletme bölgelerine hizmet veren araçlar, Avrupa yakasında Topkapı, 

Levent, İkitelli, Rami; Anadolu yakasında ise Anadolu ve Hasanpaşa garaj

larından çıkmaktadır; ayrıca ağır bakım ve onarımlar Bağlarbaşı 

atölyesinde gerçekleştirilmektedir. 

İETT otobüsleri İşletmesi; şoförü, biletçisi, bakım-onarım işçisi, me

muru, yöneticisi ile 9000 dolayında çalışanıyla İstanbul'u bir ağ gibi sara

rak gün boyu 06.00-24.00 arası kesintisiz hizmet vennekte, genellikle mali

yetlerin altında kalan yolcu tarifeleri ve ayrıca İstanbul'da yaşayanların 

büyük bir bölümüne sağladığı (Öğrenci, emekli, sakat vb.) 

sübvansiyonlarla sosyal katkısını pekiştinnektedir. 

İETT İşletmelerinin otobüs işletmeciliği dışındaki bağlı ulaşım sistem

leri ve özellikleri; 

TÜNEL İşletmeciliği; Beyoğlu ile Karaköy arasını birleştiren 574 m. 

hat uzunluğunda ve günlük yolcusu 15000 olan tarihi tilnelide 

işletmektedir. Çalışan işçi mevcudu, 4 l 'dir. 7 l m'lik yükseklik farkında, 

karşılıklı hareket eden iki vagon çelik cer halatlarla çekilmektedir. Kapasi

tesi, nonnal 166 yolcu olup, en fazla 200 yolcu taşıyabilmektedir. Avru

panın en eski yeraltı trenlerindendir. Dünyanın en kısa metrosu olan bu sis

temle, yılda 5 milyon yolcu taşınmaktadır. 
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TRAMVAY İş1etmeciliği;Tünel-Taksim arasında 1700 m. hat uzun

luğunda bulunan tramvayın günlük yolcusu 6000 civarındadır. 1961 yılında 

işletmeden kaldırılan eski tramvaylar onarılarak servise alınmıştır; 1 adet 

motris ve 1 adet römorkdan oluşan iki katar karşılıklı sefer yapmaktadırlar. 

Kazman ise Galatasaray'da gerçekleşmektedir. Çalışan işçi sayısı 26'dır. 

Tramvay şehrin tarihi ve nostaljik görüntüsüne katkıda bulunduğu gibi 

toplu taşım işlevini de yerine getinnekte, yılda 3 milyon yolcu 

taşımaktadır. 

Taşınan Yolcu Miktarları Tablosu 

1991 

OTOBÜS 

TÜNEL 

TRAMVAY 

TOPLAM 

359.375.364 

5.550.395 

1.533.062 

366.478.721 

1992 

381 .640.206 

4.859.529 

3.037.057 

389.535.792 

1993 

408.093.327 

4.550.147 

3.089.851 

415.652.825 

Tablodan da anlaşılacağı üzere taşman yolcu miktarları yıllara göre gi

derek artış göstennektedir. İETT ulaşım işletmelerindeki perfonnans 

göstergeleri açısından (otobüs başına yolcu, km. ve sürücü, arıza oranları, 

yedek-bakım/filo oranı) dünya standartlarına yakın bir işletmecilik yap

makta, rasyonalizasyon/reorganizasyon projeleriyle kendi standartlarını 

yükseltmeye çalışmaktadır. İstanbul'da l 0.000 nüfus başına; 2.4 otobüs 

düşmektedir. 

Değinilmesi gereken başka bir nokta da, İstanbul kentiçi ulaşımında 

toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Halk Otobüslerinin, 1985 yılından iti

baren İETT'nin yönetim, yürütüm ve denetiminde, 800 dolayında 

otobüsünden her gün 500'e yakınıyla hizmet vennekte olmasıdır. 
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c) Mali Durum 

İETT gelirleri taşımacılıktan sağlanan bilet satışlarından elde edilen 
gelirlerden oluşmakta ve işletme giderlerinin çok yüksek olması dolayısıyla 
da gelir ve giderleri arasında büyük bir fark bulunmaktadır. 

1989 yılından 1993 yılına kadar sırasıyla, 131milyar,193 milyar, 349 
milyar, 682 milyar ve 1.377 milyar TL olarak gerçekleşen gelirlere 
karşılık, gene 1989'dan itibaren giderler 343 milyar, 316 milyar, 639 
milyar, 1.552 milyar ve 2.445 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 

İşletme giderleri arasında en büyük payı, 1,5 trilyonla işçilik giderleri, 
270 milyar lira ile Amortisman ve 240 milyar TL. ile yakıt giderleri 
sıralamada yerini almaktadır. 

İETT'nin 1993 yılı bütçesi 2,8 trilyon TL. olarak bağlanmıştır. 1992 
yılı İETT geliri 80 milyon dolar, gideri 134 milyon dolar, gelirin gideri 
karşılama oranı % 40 olmuştur. 

d) İşletmenin Hedefleri 

Hizmet düzeyini nicelik ve nitelik olarak belli bir düzeyde tutmak ve 
daha geliştirmek ıçın, yaratabildiği tüm kaynaklarını yatırıma 

dönüştürmektir. Bunun içinde arka arkaya alınan normal, körüklü 
otobüslerle yepyeni bir filo yaratılırken, yürütülen verimlilik analizleri, ra
syonalizasyon çalışmaları, yeni garaj yeri çalışmaları, modern teknolojiyi 
hedefleyen bilgisayar destekli yolcu ücretlendirme ve bilet iptal sistemi ile 
gene bilgisayarlı araç takip sistemi gibi projelerin çalışması yapılmaktadır. 

Gözardı edilmemesi gereken bir başka konuda, İETT işletmelerinin 
diğer toplu taşıma işletmeleri ile koordineli çalışarak ortak uyumu 
gözetmesi, onları desteklemesidir. 

Tüm bu girişimlerde İETT'nin hedefi, en az kaynak kaybıyla en 
yüksek verimi almak, yoJcuyu hedefine daha kısa sürede ulaştırabilmektir. 
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3.6.3. PERSONEL EG İTİMİ İLE ULAŞILMAK İSTENEN 
AMAÇLAR 

İETT İşletmelerinde personel eğitimi ile ulaşılmak istenen amaçların 

içinde önem derecesine göre ki. yapılan eğitim faaliyetleri de bunu 

doğrulamaktadır, sırayla şöyledir; 

. Hizmette verimliliği artırma ve sürücü personelde sorumluluk 

geliştirmek. 

. Yeni işe alınan sürücü personeli işbaşında eğitmek . 

. Çalışmakta olan personelin, teknolojik gelişme ve değişmelere uyu-

munu kolaylaştırmak . 

. İş kazalarını önlemek ve bakım-onarım giderlerini azaltmak . 

. Sosyal ilişki ve davranışlara olumlu yön kazandırmak . 

. Personel devir oranını en aza indirgemek gibi önemliliğe sahiptir. 

Buradan görüleceği üzere personel eğitimi, işletmenin daha verimli 

çalışmasını sağlamada etkili bir araçtır. 

3.6.4. EGİTİM BİRİMİNİN YERİ VE İŞLEVLERİ 

Eğitim biriminin örgüt şemasındaki yeri ve hangi düzeyde temsil edil

diği, işletmenin eğitime verdiği önemi gösterir. Toplu taşıma sistemi içinde 

büyük bir paya sahip olan İETT İşletmeleri organizasyonunda eğitim faali

yetleri, Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeralan 

Eğitim Şubesi Müdürlüğü düzeyinde temsil edilmektedir. 

Gene örgüt şemasında da görüleceği gibi, personel, eğitim, sağlık ve 

işçi-işveren ilişkileri faaliyetleri ayn müdürlüklerde ancak, ortak bir üste 

bağlı olarak yürütülmektedir. Buda birimler arası koordineli, işbirliğine 

dayalı, uyumlu bir çalışmayı getirir. 
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Eğitim birimi işletmenin kuruluşu ile birlikte oluşturulmuş ve zamanla 

geçirdiği aşamalar sonucu, organizasyon içindeki bugünkü yerini almıştır. 

Eğitim şubesi yöneticileri müdür ve ikinci müdürden ibarettir. Eğitim

öğretim ve psikoteknik hizmetler görevli üç öğretmen ile yürütülmektedir. 

Büro muamelat işleri bir şef, bir memur ve bir de daktilo tarafından 

yapılmaktadır. Ayrıca hat eğitimlerini yaptıran ve eski, deneyimli 

şoförlerden oluşan dört kişilik şoför hat eğitimi öğretmenleri ile bir odacısı 

vardır. 

Eğitim müdürünün. eğitim düzeyinin eğitim alanı dışında İktisadi ve 

Ticari İlimler akademisi olması, birimin faaliyetlerinin başarısını etkileye

cek güçte değildir. 

Eğitim biriminde çalışan personelin, eğitim düzeylerinin yüksek okul 

ve uzmanlık dallarının eğitim ile ilgisi olması işletmenin personel eğitimi 

konusundaki duyarlılığının bir göstergesidir. 

Ancak eğitim biriminde eğitmen olarak görevli personelin işletme dışı 

mesleki kurslara katılmamış olmaları ise bir eksikliktir. Bu durum eğitim 

alanındaki gelişmelerin yakından takip edilemediğini de ortaya koymak

tadır. 

Eğitim biriminin görev ve sorumlulukları her tür eğitim faaliyetlerini 

yerine getirebilecek yeterliktedir. Eğitim programları, eğitim biriminde 

görevli uzman eğitimciler tarafından hazırlanarak, yürütülmektedir. Eğitim 

birimi aynı zamanda işletme eğitim faaliyetlerine ilikin olarak bir tür kur

may görevi üstlenmiştir. Eğitim biriminin faaliyetlerine ilişkin yönetmelik 

(Ek.A)dadır. 
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3.6.5. PERSONEL SEÇMEDE PSİKOTEKNİK UYGULAMA 

İEIT İşletmeleri Psikoteknik laboratuvarı, 1951 yılında Fahrettin 

Kerim Gökay'ın önderliğinde kurulmuştur. Kuruluş amacı, tramvay vat

manları, otobüs sürücüleri ve diğer bazı teknik personelin seçimini yap

maktır. Laboratuvar bugünde aynı amaca yönelik olarak çalışmaktadır. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre; laboratuvar kurulurken Paris 

Taşıtlar İdaresi Psikoteknik Laboratuvarı örnek model olarak seçilmiştir. 

Bu laboratuvar, J. Lahy ekolü serisinden test araçlarına sahiptir. Özellikle 

motorlu araçları kullananların psikoteknik muayeneleri yapılabilmektedir. 

Eğitim müdürlüğü faaliyetleri arasında bulunan psikoteknik test hiz

metlerinden, işletmeye şoför olarak müracaat eden direksiyon, yazılı ve 

sözlü sınavlarını başaran adayların seçilmesinde ve yine kamu ya da özel 

işletmelerce gönderilen şoförlerin seçiminde yararlanılmaktadır. 

Laboratuvar, kamu ya da özel işletmelere ücret karşılığı hizmet ver

mektedir. 

3.6.5.1. PSİKOTEKNİK LABORATUVARINDA KULLANILAN 

TEST ARAÇLARI VE SONUÇLARI 

DEGERLENDİRME BİÇİMİ 

Laboratuvarda bulunan test araçları Paris Taşıtlar idaresi Psikoteknik 

laboratuvarında kullanılan ölçme araçlarının aynısıdır. Bugün laboratuvar

da, sürücü personelin seçimi için dört ayrı test uygulanmaktadır. 

Laboratuvara başvuran adaylarla bir ön görüşme yapılır. Kendisine 

muayeneye geleceği gün yeterince dinlenmiş ve uykusunu almış olarak gel

mesi, ayrıca aç kamına gelmemesi anlatılır. Muayene günü adayların heye
canı yatıştırıhr, varsa ön yargıları giderilir, uygulamalara ilişkin açıklayıcı 

bilgiler verilir. 
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Test uygulamalarının ilk adımı dikkat testi denilen, kağıt-kalem testi

dir. Bu test, zihinsel başarıyı yordayıcı niteliktedir. Mesleğin özelliği 

gözönünde bulundurularak hazırlanan test bataryaları, kolaydan zora doğru 

bir sıra takip ederek uygulanır. Test aralarında adayın dinlenebileceği bir 

zaman aralığı verilir. 

Test uygulamalarının ikinci adımı aletli test uygulamasıdır. Bunlar, 

psikomotor performans testlerdir. Bu testler daha çok işin gerektirdiği 

bireysel beceri ve yetenekleri yani adayın uyarı ve durumlara karşı el ve 

ayaklarını kullanarak verdiği davranışsa! cevaplar olarak doğrudan iş bece

risini temsil biçiminde düzenlenmiştir. 

Laboratuvardaki testler, bir sürücüde bulunması gereken psikomotor 

yetenekleri ölçmek için elektro-mekanik cihazlardır. Ancak araçların kırk 

yılı aşkın bir süredir kullanılır olması, araçların duyarılılıklarını azaltması 

yanında demode olmalarına da neden olmuştur. 

Laboratuvar görevlilerinden alınan bilgilere göre, kullanılan ölçme 

araçları ve ölçtüğü psiko-devinimsel süreçler şunlardır. 

1. Dikkat Toplama ve Görme Alam Testi 

Bu testte aday karanlık bir odada koltuğa oturtulmakta ve karşısındaki 

ekranda geçmekte olan hafler arasından "S", "Z" harflerini gördüğü zaman 

elindeki manipleyi sıkarak, aynı anda yan taraflarından başının arkasından 

başlayarak gelen ışıkları gördüğü zamanda ayaklarının altındaki sağ ya da 

sol pedallara basarak tepkide bulunacaktır. 

Bu testle bireyin, değişik uyaranlara ayak ve elleriyle zamanında ve 

doğru tepkide bulunurken; dikkat ve çok yönlü bir kassal eşgüdümü gerek

tiren manüplasyon yeteneği ölçülmektedir. 
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2- Reaksiyon Zamanı (Tepki Süresi) Testi 

Bu ölçme kronoskop cihazıyla yapılmaktadır. Adayın ses ve ışık uya

ranlarına karşı, saniyenin yüzde kaçı kadar bir zamanda tepkide bulunabil

diği ölçülebilmektedir. Kronoskop cihazı ile sadece ses veya ışık uyaranları 

verildiği için, bireyin refleksif nitelikteki tepki süresi ve tepkilerin 

düzenliliği ölçülmektedir. 

Test ışığa karşı bir ve sese karşı üç devre olarak tekrarlanmaktadır. 

Test devresinde ışık ve ses uyaranları, olasılıklar kanununa göre, 2 ila 4 sa

niye arasında otomatik olarak düzenlenen aralıklarla verilmektedir. Her 

devrede 32 uyaran bulunmaktadır. Ancak her devrede en düşük ve en 

yüksek iki tepki süresi atı tarak üç devreden 90 uyaran değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. 

3- Turnör (El-Kol Koordinasyonu) Testi 

Bu test değişik hareketlerin öğrenilmesindeki zihinsel muhakeme ye

teneğini ve dikkati devamlı tutabilme becerisini ölçmektedir. Aynca psiko

fizyolojik dayanıklılığın analiz ve saptanmasında iyi bir denemedir. 

Test cihazı, üzerine bir torna şaryosu (sportu) konmuş tablodan ibaret

tir ve iki kola bağlı dikey sürgüleri bulunmaktadır. Kollar şaryoyu iki 

yönde hareket ettirebilmektedir. Şaryonun üst kısmına madeni bir kalem 

taşıyan bükülmüş bir kol tesbit edilmiştir. Tabloda 3 mm. genişliğinde öne 

dikey ve doğrusal olarak, sonra 45' derecelik açıyla doğrusal ve daha sonra 

da bir kavisle kıvrılan bir çizgi bulunmaktadır. Adaydan iki kolu kullana

rak madeni ucu çizgiye değdirmeden götürmesi istenir. 

Testten elde edilen değerler, deneyin kronometre ile ölçülen süresi ve 

hataların sayısıdır. 
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Psikoteknik uygulamalarda değerlendirme yönteminin esası sayılarla 

kişiyi değerlendirmek kadar testlerde gözlenen psişik süreçlerinde ne anla

ma geldiğini iyi yorumlayabilmektir. 

Değerlendirme sayılarının analizi ve yorumu psikoteknik yöntemde 

bir tek değildir. İş gereklerinin beklediği düzeyde yeteneklerin ölçümü 

sözkonusudur. Bu nedenle bir adaya birden çok test uygulanmakta; A tes

tinden düşük puan alan bir aday, B testinden orta ve C testinden yüksek 

puan alabilir. Her adayın testlerden aldığı ham puanlar standardize edilmiş 

değerlendirme çizelgeleri üzerinde okunarak bireysel başarı puanı haline 

çevrilir. Her testten elde ettiği standart puanların toplamı genel başarı puanı 

olarak okunur. 

500 kişilik bir grup üzerinde uygulanan testlerden elde edilen ham pu

anların yüzdelik sıralaması yapılmıştır. En yüksek ve en düşük puan aralığı 

1 O desil değerine ayrılmıştır. Böyle bir dağılımda en iyi yüzde on arasına 

girenler birinci desi! olmak üzere onuncu desile kadar sıralı değerlendirilir. 

Adayın ham puanı ondalık sırasına oturtularak o testten aldığı standart 

puanı bulunur. Sonrada değerlendirme skalasında adayın yetenek derecesi 

belirlenir (Değerlendirmeye ilişkin test formları örnekleri Ek. B.'de veril

miştir). 

İETT psikoteknik laboratuvarı kararları, İşletmeye alınacak ya da 

görevi değiştirilecek sürücüler için bağlayıcı niteliktedir. Tepe yönetim 

şimdiye kadar laboratuvar uygulamalarını ve kararlarını tartışma konusu 

yapmamıştır. 
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3.6.5.2. DE<;ERLENDİRME VE UYGULAMA SONUÇLARINA 

İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

İETT İşletmeleri Psikoteknik Laboratuvarının oldukça uzun bir 

geçmişi ve zaman içinde sürekliliğini koruyabilmiş olmasına karşın, uygu

lamalarını bilimsel araştınnalarla destekleyememiştir. Çtinkü 40 yılı aşkın 

bir uygulama içinde test sonuçları ile mesleki başarı ya da test 

sonuçlarıyla-trafik kazaları arasında basit bir ilişki araştırması dahi 

yapılamamıştır. Bu nedenle, hem seçme işlemlerinin gtivenirliliği konusun

da kesin kanıtlara dayamlmamış, hem de değişen koşullar içinde ölçme 

araçlarının yenilenmesi yoluna gidilmemiştir. 

Ancak ilk gözlemde, kullanılan psikomotor testlerinin sürilctilük 

mesleğinin yeteneklerini yordayabilecek nitelikte olduğu görülmektedir. 

Yönetici kesimde yararlı olduğu konusunda görüş gelişmiştir. 

İETT İşletmeleri eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi, kırk yılı aşkın bir 

süredir psikoteknik uygulamaları da büyük bir özenle sürdürmektedir. La

boratuvar başta Anakent Belediyesi ve çevre belediyeler olmak üzere kamu 

ve özel işletmelerin sürücü adaylarına, belli bir ücret karşılığı psikoteknik 

seçme hizmeti vermektedir. 

3.6.6. PERSONEL EGİTİMİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ 

VE BELİRLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Eğitim ihtiyacını, personelin görevini yerine getirirken bilgi, beceri ve 

tutumlara ilişkin ortaya çıkan bir eksik olarak belirtmiştik. İETT 

İşletmeleri, 1985 yılında Meslek Analizi ve İş Gerekleri belirlemesi 

çalışması yaparak, kriter geliştirmişlerdir. (Ek.C'de şoför meslek ve iş ge

rekleri hakkında yapılan çalışma ve sonuçları bulunmaktadır). Bu ölçülere 

göre, sürücü adayları psikoteknik uygulamaya alınmaktadır. Gene sürücü 

personelin görevi esnasında verimli çalışıp çalışmadığı, ortaya çıkan 
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kazalar, devamsızlık oranlan gibi sağlıksız durumlar da başarıyı etkile

diğinden eğitim ihtiyacı belirmektedir. 

Personel eğitimi ihtiyacının belirlenmesinde birden fazla yöntem kul

lanıldığı görülmektedir. Görüşme yolu ile analiz, personel devir oranını 

gösteren kayıtlar, kaza raporlarının incelenmesi gibi yöntemler, İEIT 

sürücü personelinin eğitim ihtiyacını belirlemede kullanılmaktadır. 

1993 yılı İşletme bilgilerine göre personel durumu; emeklilik 34, yeni 

işe giren 833, vefat 2, tart 9 ve nakil 1 kişidir. 

Ayrıca İETT kaza raporlarının incelenmesi sonucu, 1994 yılı son 6 

ayında meydana gelen kazalar ve tahsil durumlarına göre oranları; 

(Sürücülere ait tahsil ve kaza oranlarıdır). 

Genele Kaza 

Mevcut Oranı Sayısı Yüzdesi 

İlkokul 3867 86.8 3250 96 
Ortaokul 343 7.7 100 3 
Lise 239 5.3 50 1 
Yüksekokul 8 0.2 

Bu tablodan da görüleceği üzere sürücünün tahsil düzeyi yükseldikçe 

kaza oranı azalmaktadır. Tersine tahsil düzeyi düştükçe kaza oranının 

yükseldiği ikisi arasında bir ters orantı vardı. 

Bu sayılar eğitim ihtiyacına gerek duyulduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle yakında 4 üncü dönem eğitim faaliyetlerine başlanacağı ifade edil

miştir. 
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3.6.7. İETT İŞLETMELERİNDE PERSONEL EGİTİMİNDE 
HEDEF KİTLE 

İETT'de personel eğitimi uygulamalarında öncelik sürücü personelin

dir. Esasında şöfor eğitiminden başka personel programlarının bulunmayışı 

da bir eksiklik olarak gözükmektedir. 

Yeni işe alınan sürücü adayları ile halen çalışmakta olan süıücüler ve 

bunların rütbeli (işçi) amirleri personel eğitimin de önem ve önceliğe sahip

tir. 

İşletmeye yeni alınan sürücü personelin eğitimlerine büyük önem ve

rilmektedir. Bu sürücülerin eğitim programlarına katılmaları ve başarılı ol

maları bir zorunluluktur. Çalışmakta olan personelin eğitimleri, onlar için 

kısa bir sürede olsa iş ortamından ve stresslerden uzaklaşarak dinlenmek 

olarak algılanmaktadır. Aslında halihaztrda tüm personele yönelik olması 

gerekirken, diğer personelin yararlandırılmaması, hedef kitleye rahatsızlık 

vermektedir. Bu durum şöfor personel de ezikliğe neden olmaktadır. 

3.6.8. İETT'DE PERSONEL EGİTİMİ UYGULAMALARINDA 
KULLANILAN EÜİTİM TÜR VE YÖNTEMLERİ 

Personel eğitimi uygulamalarında kullanılan yöntemler bilinen klasik 

yöntemler olup, eğitim uygulamaları sınıflarda ders anlatmaya dayalı kurs

lar biçiminde yapılmaktadır. 

İETT İşletmeleri eğitim uygulamalarında, şu eğitim türlerinden yarar-

lanılmaktadır. Personelin istihdam durumuna göre; 

. Yeni işe geren şoför personele uygulanan eğitim 

. Çalışmakta olan şoför personele uygulanan eğitim 

. Şoför nezaretçisi personele uygulanan eğitim olmak üzere üç 

türlüdür. 
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Yeni işe giren sürücülere üç haftalık kurslar düzenlenir. İlk hafta 

öğleden önce dershanede genel mesleki ve teknik bilgiler ile sosyal ilişkiler 

çerçevesinde teorik dersler verilmektedir. (Program Ek. D'dedir). Öğleden 

sonra ve diğer iki haftanın tümü uygulamalı hat eğitimi yaptırılmaktadır. 

Şoför işiyle ve işyeri ile i1gili öğrenmesi gereken bilgileri iş başında yapa

rak edinmektedir. Kurs sonunda girdikleri yazılı sınava ve ayrıca hat 

eğitimleri süresince bırakılan intibaya göre değerlendirilmektedir. Kurslar

dan mezun olan şoförler, otobüs talimatnamesini imzalayarak garajlarına 

gönderilir (Taahhütname Ek. E'dedir). 

Çalışmakta olan şoförlere ve nezaretçilerine verilen eğitimler iş 

dışında, eğitim dershanelerinde üç günlük programlar çerçevesinde 

yapılmaktadır. 45-60 kişilik gruplar halinde 12 saat süren bu eğitimlerde; 

personelin sorunları tartışılmakta, rahatsızlıklar giderilmeye 

çalışılmaktadır. Ayrıca genel mesleki ve teknik konular ile sosyal ilişkiler 

anlatılmaktadır (Programı Ek.F'de). 

Eğitimlerin başında ve sonunda personelin programı değerlendirmesi 

ıçm anket uygulaması yapılmaktadır. Alınan sonuçlar da, yüzde seksen 

başarılı bulunduğu belirtilmiştir (Uygulanan anketler Ek. G'de verilmiştir). 

3.6.9. SON YILLARDA UYGULANAN EGİTİM PROGRAMLA

RI VE UYGULAMALARIN BAŞARI DURUMU 

Son yıllarda gereksinim duyulan şoför açığı için istihdam edilen 2000 

civarında sürücü adayı işe alıştırma programlarına alınmıştır. Bu yeni işe 

giren sürücü personel üç haftalık kurslardan geçirilerek işbaşı 

yaptın lmışlardır. 

Gene periyodik aralıklarla yapılmakta olan çalışan şoför personelin 

işdışı eğitim programları kapsamında, 1000 dolayında şoför üç günlük 

kurslara katılmıştır. 
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Son bir yılda eğitim programlarına katılan elemanların sayısı toplam 

çalışanların sayısına oranlandığında, % 60 gibi yüksek bir eğitim faaliyeti 

ortaya çıkmaktadır. 

Uygulanan eğitim programlarının çok başarılı bulunduğu belirtilmesi

ne karşılık, yamtlayıcıların içinde oldukları ortam ve tahsil düzeyleri alınan 

sonuçların yeterli bir güvenirlilikte olduğu tartışmasını doğurabilir. 

3.6.10. PERSONEL EGİTİMİ UYGULAMALARININ 

DEÜERLENDİRİLMESİ VE YARARLANILAN 

ARAÇLAR 

Eğitim faaliyetleri sonrası eğitimden sağlanan yararın ölçülebildiği 

söylenmiştir. Ancak bu ölçüm, gözlemlere dayalı yapılmaktadır. Ayrıca 

eğitim programları sonrası yapılan değerleme, genelde eğitime ilişkin sınav 

ve anketlerle sınırlı kalmaktadır. 

Değerlendirmenin önemli bir aşaması olan, eğitim sonrası iş perfor

mansında bir iyileşme olup olmadığının saptanmasına yönelik bir araştırma 

bulunmamaktadır. 

3.6.11. PERSONEL EGİTİMİ HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELER 

Eğitimin önemi ve zorluğu işletmenin tüm birimlerince iyi 

anlaşılmalı, bir yönetim ve yaşam sorumluluğu olarak belirlenmelidir. 

. Personel eğitimi gerçek ihtiyaca ve bütün personele yer verecek 

biçimde düşünülmelidir. 

. Personel eğitimi yöntemleri konusunda yeterli zaman ve kaynak 

ayrılmalı, üniversite ile işbirliği geliştirilmelidir. 
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. İşe alınacak tüm personel alıştırma eğitimene (oryantasyon) bir süre 

tabi tutularak iş yaşamına hazırlanmalıdır. 

. Tepe yönetimlerinde mutlaka eğitim programlarına alınması gerek

mektedir. 

SONUÇ 

Toplu taşıma işletmeleri ve İETT sürekli değişen çalışma koşullan 

içinde hizmet üretimini gerçekleştirirken, her kademedeki personelin 

eğitimiyle yakından ilgilenmek durumundadır. Bu durum, işletmenin ve

rimli çalışması ve sürekliliği açısından gereklidir. 

İETI işletmelerindeki personel eğitimi faaliyetleri, işletmecilik bilimi

nin belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülmelidir. Plan, politika ve hedef

ler belirlenirken, modem eğitim yöntemleri ve araçlarından da yarar

lanılmalıdır. 

Verimli bir hizmet üretimi ancak eğitilmiş işgücü ile elde edi

lir.İşletme verimi ve iş kalitesi açısından personel eğitimine gerekli önem 

veri ]melidir. 

İETT'de eğitim faaJiyetleri incelendiğinde, konuya gereken önem ve

rilmiş, faaliyetlere girişilmiş ise de uygulamalar gereken sıklık, nitelik ve 

yaygınlıkta gerçekleştirilememiştir. Bu sonuçta önemli etkenler, mevzuat

lar ve işletme yöneticilerinin konunun bilincine henüz varamadığıdır. 

İşletmeye sürücü personel alımında kullanılan psikoteknik uygulama

da psikologlara kadrosuzluk nedeniyle yer verilmeyişi, yerine eğitimcilerin 

görevlendirilmesi nedeniyle şoför seçimleri teknik testlerle yapılmakta 

olduğundan, sürücülerin psişik yapılan saptanamamaktadır. Ayrıca daha 

sonra, periyodik muayeneler yapılmaması da büyük bir eksikliktir. 
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İEIT İşletmeleri eğitim birimi faaliyetlerini kapsayan bu incelemede 

aşağıdaki şu sonuçlar elde edilmiştir . 

. Toplu taşıma işletmeleri yöneticileri, personel eğitimi faaliyetlerini 

bir zaman ve kaynak kaybı olarak görme alışkanlığından vazgeçmelidirler . 

. Topla taşıma işletmeleri organizasyonu içinde, eğitim birimleri daha 

müstakil bir konuma getirilmelidir. 

. Eğitim birimi yöneticilerinin mesleki formasyona sahip deneyimli 

kişilerden olmasına özen gösterilmelidir . 

. Eğitim faaliyetlerinin diğer ilgili birimlerle koordineli olarak, ciddi 

plan ve politikalar çerçevesinde yapılması olumlu sonuçlar verir. 

. Eğitim faaliyetleri çağdaş eğitim yöntem ve araçları ile desteklenirse 

başarılı olunur. 

. Eğitim birimi eğitimcilerinin işletme dışında düzenlenen kurslara 

katılmalarını sağlayarak, mesleki bilgilerini geliştirmelerine olanak 

tanınmalıdır. 

. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında modem 

yöntem ve araçlardan yararlanılmalıdır . 

. Eğitimden sağlanan yararların etken bir şekilde ölçülmesi, ihtiyacı da 

kısmen belirleyebilecektir. 

. Sektörde eğitimle ilgili bir bilinç oluşmuştur, o yönde de bir faaliyet 

görülmektedir. 



93 

. Kara toplu taşıma işletmeciliğinde de, İETT'de olduğu gibi benzer 

personel eğitimi uygulamalarına başlanılmalıdır . 

. Sürücü personelin seçiminde psikoteknik testlerin kullanılması yerin

dedir, ancak sonuçta geçerlilik ve güvenirlilik olmadığı da bir gerçektir. Bu 

nedenle psikolog kadrolarına yer verilmelidir. 

. Eğitimin başarısı öğretilenlerin uygulanması olanağı ölçüsünde 

başarılı olur. Önemle üzerinde durularak uygulama yaptırılmalı ve kontrol

lerle pekiştirilmelidir. 

. Eğitim programlan bir ölçüde bilgi kazandırmaya yönelik olup, 

bunun yanında becerileri geliştirmek ve davranışlara olumlu yön vermek 

amaçları üzerinde de durulmalıdır. 



94 

EKLER 

EK 
A. İETT Eğitim Şube Müdürlüğü Görev Yönergesi 

B. Psikoteknik test fonnları 

C. Meslek ve iş gerekleri çalışması 

D. Yeni işe giren sürücülerin Eğitim programı 

E. Sürücü taahhütnamesi fonnu 

F. Çalışmakta olan hareket sürücüleri eğitim programı 

G. Eğitimi Değerlendirme Anketleri. 



95 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

AKAT, İlter 

AŞKUN, İnal- Cem 

ATAOL, Alpay 

/\l..,PTEKİN, Mehmet 

ARTAN, Sinan 

BAYSAL, A.Can 

CANMAN, Doğan 

ÇIRPAR, Bclma 

;İşletme Yönetimi, İzmir, Üçel 

Yayıncılık-Dağıtım, 1984. 

;İşgören, Eskişehir: İktisadi ve Ticari 

İlimler Akademisi Yay. No: 207, 1978. 

; Personel Seçimi ve Geliştirilmesi. 

İzmir: Ege Üniv. İşletme Fak. Teksir, 

1978. 

;Öğretmen Yetiştirme Refomm, Ankara: 

Ayyı ldız Matbaası, 1974. 

;Endüstri İşletmelerinde Yöneticilerin 

Yetiştirilmesi ve Türkiye'deki Uygula 

ma, Eskişehir: E.İ.T.İ.A., Yayın No: 

172/107, 1976. 

;Çalışma Yaşamında İnsan, İstanbul: 

/\vcıol Basım-Yay., 1993. 

;Türk Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğt. 

Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: 

TODAİE Yay., 1979. 

;Endüstriyel Kurumlarda Mesleğe 

Yönelme ve Seçme Amacıyla Psikolojik 

Testlerin Kullanılması, Ankara: A.Ü. 

Eğitim Fak. E.P.H. Yüksek Lisans 

Yayınlanmamış Tez., 1979. 



EKDEMİR, Şadi 

ERSOY, Şinasi 

ERTÜRK, Selahattin 

HİMMETOGLU, Bülent A. 

96 

;Türkiye'nin Eğitim Sorunu Işığında 

Kurumlar İçin Hizmet İçi Eğitim 

Sistematiği, Ankara: Cihan Mat., 1972. 

;Hizmet İçi Eğitim ve Verim1iliğe 

Katkısı, Mil. Prodüktivite Mer. Personel 

Yönt. Seminerine Sunulan Bild. 1984. 

;Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: 

1-lacettepe ,Üniv. Basımevi, l 972. 

;Personel Yönetimi (Temel İlkeler ve 

İşlevler, İzmir: Ege Üniv. İşletme Fak. 

Resmi Teksir Yayınlar, 1979. 

KALKANDEREN, A.Hayrettin ;Sınai Kuruluşlarda Sevk ve İdare 

Çalışma Notları, Ankara, 1983. 

KAZANCI, Metin 

KUTLU, Kemal 

NOY AN, A. Erdoğan 

;"Yöneticinin Eğitim Alanındaki 

İşlevleri", Milli Prodük. Merk. Personel 

Eğitimi Seminerine Sunulan Bild. 1983. 

;Trafik Tekniği, İstanbul: İTÜ, 

Rektörlüğü Sayı: 1508, l 993. 

;Psikoteknik: Mesleki Seçmede

Yöneltmede ve Sanayide Tatbiki 

Psikoloji, İstanbul: Hüsniitabiat 

Basımevi, 1953. 



ÜNÜSAN, Çağatay 

ŞENATALAR, Ferhat 

ŞENATALAR, Ferhat 

TAYMAZ, Haydar 

TANYELİ, Halit 

TUTUM, Cahit 

TUTUM, Cahit 

97 

; Sanayi İşletmelerinde Personel Eğitimi 

ve Ülkemizdeki Sanayi İşletmelerinde 

Pers.Eğit.Uyg. Ankara: Şafak Ofset 

Matbaacılık, 1989. 

; Standart Eğitim Programları, Türkiye 

Metal Sanayicileri Yayını, Haziran 

1989. 

;Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, 

İstanbul: İİTİA, l 978. 

; Hizmet İçi Eğitim, Ankara: A.Ü. Eğt. 

Fak. Yay. No: 94, 1981. 

; Personel Eğitimi, Ankara: Şenyuva 

Mtb., 1970. 

;Personel Yönetimi, Ankara: TODAİE, 

1976. 

; Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, 

Ankara: II.Eğt.Uzm. Semineri, 

Sümerbank, Gn. Müd. 1967. 



1. Toplu Taşım Kongresi 

l.Trafik Güvenliği Semineri 

98 

;Ankara: Beylan Matb. Yay. No:l, 11-14 

Ankara, l 978. 

;İstanbul Üniv. ve Avusturya Kültiir 

Enst. İstanbul: Taş Matbaası, 24-25 

Nisan l 989. 

2. Kentiçi Toplu Ulaşım Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul: T.M.M.O. 

Birliği, İstanbul Şube Yay., 1992. 

Türkiye'de Trafik Güvenliği Sorunu, TÜSİAD, (Yayın No: T/87.1.94). 

Trafik Güvenliğinde Sürücünün Kişiliği ile İlgili Sorunlar, TÜSİAD, 

(Yayın No: T/87.9.102). 

Tanıtım Kitabı, İstanbul'u Geleceğe Taşıyoruz, İstanbul Büyiikşehir Beledi

yesi, 1993. 



Maddlt ·l»-37'-. adclıt • ballrWea~ • .,.w. ._ ..Naı.l'*1ana yanıaıaı 
- 6'SI ... nıa Dwlet ....-.~ . .ıanua. 21' nca V.: 21&. .... ı .. 1· U. ~t J ,__ .. 

IWl ~- .OllC& ft l77e .... ledlldie Ye~l- --.ıG-l ~; glttlsmek· ... 
·.·. ·-. K....a Gal~oan. ~ ..naıU da.ft-+1r• -~, aaıs=-.tta1ri'.'.tıu..~ l.cı. qıt11ı 

genk•lRl111•1nJ .-.u.· ··· 
- Penonaııaıliaiaıit lçt.Btl\la ~ -Jcart•'-'s"•. 111i11Ua •'klnllQ!

niD. ver~UlOl_ lfiae iOltla P1- ~ P.18Di9!'"1N .~·a..l Ml.&llrlUO. ... 11'19', 
ke~inl- &OltoS.. Plan.-····-;......~ ·.v.ı•m•aca .9.oJ s t._·~ ' .. · · : . . . . - . · . . 

. :. · · ~-~ aWnla-.• ı ........ ..-· ~- .u.ısa·-*=k w *•J.m• 
~••·- lnoeıoıerJ. ·._.. · • -':w1nert.·Q1K1r . "• .·: .: 
. .- .&o1u.. .. 1rauıu.Per-ı1a d...vm~ ·~·- •.••. ~-aowa-ı.n ~ 

ou,.uen llllklD karitlan. tee.k1• --ı••tnlld~ va.• r 9'e · · .· . 

. -o..ı ~Cil•t ~-.Q'~~k~~-~ilmr··-·· ~ 
• . BOPU&lan cteQıtrlendl11 'I, 

-1tun11a ~ aı:uiaa penone1.ı. ~llirllk gankll · b~v.tJtıncHıa yı ,...t.· ... 
--~-··· uuluek lll'tlACcf. .... ~ Mllt? t. uırr'onecli• •• 

w u.-_.ur.ys. bellrlrıll~ ~-~·on..._.-. · -
- •ı•ı• 111 &01ııa PIOb"-naa·maaa·---~ : .utır1:P.ksaOtraatw.aı.,..,. ... . . . . . . . .. . - ~ . 

uırıu· den· .... - -----..aı-;.~ 
. - .· .. ..:.~u. . ....-. .. ~ .............. ~ ..... •"*5-- - ...... --·- - · 
Ol~lw y.ıp···-~ .bqu'&, ~ -J". .... Vllt• .. dlnleri dlaeil-k ve 
Ssh lls, _ . . . . 

. -11ıwıt. ı-:101t1a1.e llo!ll· u~uaa •·~ ._ blria:• aıın.ıu. 
katkl. . • ·-.~MOıı k._ . .._. ... qsa . 1eamuos--g1ırıtt. - · .. 

. . . ~ Hl.mnd -lGl EOlt~ saı$ısJanllll ~taı.a ·,....ıta yı t• ~ı.a. _,aı · w 
klllıar.i 'etkıoıllllU-~ lraq&iı ••• >· .,- .• :_ -:::.· ~ -. · : . ·· 

-~ Gal*9 ..r-ı• ~- teıio'1-ı.d. ~ •'•cats. koa
~~ J*ie1 __ -tila ytint•1•l;U. - Yaıaaı-rya .... _lsaY!.Ulasa aamr--.ıun+epe1g, 

.. Pant •• .•. · 
·.: -Medde •. &OltSa·. ·Bırı'dnln .as .ve ,Qllı81 .-11\l'r"& l~ ....ot·. cmesa pün 

. . . . .. . ~ . . . . .... 

w ~ taauwlwk w lnas••ı .. •lDJeı• plaa'lll~r~ ur9'l1-ka .- · 
. . . · -~:eıiı:iaUk .• ~.,... · .._... •:~r. eQlüat~:,,.,~. m~ 

tum.lr, &wllk1.S .. . ··-- IAarl 91'lirı's. 
·.· .. ·,-ao1u..tr.aU~·~ı.- ·1. · ... ...... :111ruk•.-.' u,g•I• ''• 
- . ,, l ~.t il'."' ·.- • • 1 • ' • ' ."; • ..;,• . 'I""' .., . • . . . . . : . 

ana ~·:o1aaJa~ ~.aept . "'• · : ···:·.;."!..,. · · ·.' ,- · . · 
• '"· , .'!:·,''>'· ~ .· . ·. . . . • • 1 

- Oaal. iıaçllll ~. eett.ıa e&ktn11k1~ . lSIA ID9d gtt!zırıkı kftıotetılOlı• .. · .. . .... . . . . . .. : . .. ... ... _ ·. ..:.. . - . .. .. -· . ' 

urow••"•·· · . . . 
. : ~ - Y--l dltra lçill. ~1. tUa u:q. ve ~ -~ Mol ..... ı. lçJ,D 

~ .. ' . . .. ~ . ' ; .. :.""='' .•. 

,,_;.w. blal .... . 
. ı . .. . 

. • • • • • ! 



. - IOlMll. eild.Dl~JMa • .....,.. ~,,..,. '-'•rJa Usd.11 ~s. 
ara•Uan.ta.aoıı.i.tlkllrıuau.~.es.: · ... · '···· .. :q: · -~- · ·•··· .. · · · ·· 

. ·. -· . . . . . . . . ,; .... · ~·. - •• ~ '*'-•"• -.nn. ............ '-,..,,91.aa ..iaı.1••k 
nı.ı .... ~-... :.at.Plllll .... la ·~<.: .. ·_:'. ,; ····: , ~ · .. _·· .. ··:·-i_' .·,. .·~::· ..... ~-.~-- - ' ' .•. ::'· ' 

· -·aoıu. .atJJaa ~-bllfıı: ·~·"•• '" ıssa.m -.ı.n. . . . . . . 

.-11, Qhlll:m ~ .llWll ............... wıu. ~rh •"• .-&n ,.._,, • .-ueıa,· ~ali• ... :_· · _ ...... ._. ·,: .:t, ··::· :·.-::_:~'_::··~: r·<·, ... . _., ::; ·.~ ::· ·· ··: · ::·. : : ·· · 
· -ill'• sab-1ana&· . .._ etklD·ve ı-a•t•• * .._ ~ıısıt 1iJıa. .· 

. . . . . \ "ı . • . . ". '· • ' . . • . • 

~ a.ur.i V1'- .WuJ .. I•~ eOIU. tdı1111ariy1- Uill&iı. iım.ak w aatı_....ıı.14.,...... 
- ... -~ .· .. · . . -'. . ,_._>.ı .. ; ... •. . .~ : · __ ·l ·:·· <.::: ·::'..· ~ .:.:· ,_ ·q . ·. :'. .. . ; . 

· ..; IQlU.,,.fllıı lan ..,......·....aı.,1111; ..,.ı ,,. Jdll$1Dl dklal~ 
- .ı .... . ..... ;: .. · . _- . . = ·.· : .: .. :· ·-_ :· :'. : ... :::· .".::.:. : .. ;:·>·· . · .... '. . . . ,: - ._ . '. _. 

·.-öarM~.'oB·-;_;,;;· ·~-j·;~-k~'.>. ~ ~ .. 
- ıot.• ~·· qı,.,,..ırı...-..~. ol•', ·-~ gJtnwlea'tnl 

-- -s1:ı •• :.·.a.u.a. ...... -· ........... , ......... '-<::::-_ .·:· .'' . . . 

. . . · .. ~Ufl~i:~~~:~Ii.t'fc;.:,I.>-···c .·.·.·· ;• , · . 
. . ~ ..... ~. . - - -

Medde ~ ... llCl ......... ~---.·,.-,_ ·-. .~_._., __ ,.,. .... 
. . . . . . . · . ;- . . . . . . ·:· ·.. . :. _:. . 

- Kurulula. alaıMalt ....,.. ~-~ ..... ,.. ııWID: 1?MnA&ı.Ku:ar .... '• 
. · · ·(Pratı.--w ioJa)4ı"'3t. ·Rııuıv.1 sr ·,..,_: u ~ G11J.K11~ni.r-. ~ 

· .ıua .... -_. tı...-ır ı 1 • ..;.:· U.~ aıs- ıt~· _:.:---,::.7·:, ::"_i .... ,· '': ,,;. <· ·_. .· .·· :; . 

-GakW!en ~"---~'° ~jrU: a~ _n, ·uaı~ u. .._t~ . , .. ~t.etıemd. .v-r-lt~ ' .' ... ·".-~· :.· ,,_ . ·. . . .. _· .. ' · .. ' : >. : ' ~- .· . . ' . . 

- -~ ~ -oıaa açu- dlOar· ı.. -ı:..-. w:~. ·.U.. a.ı· Selt--
ıi111a ~ •lımkl•' ..... :-... 'ıff&--~ı. - ....... . 

. ....... ~ ._.lgaı"'t ~ ....... ~-... , ... ılE~·~·,,>. :· ~~- : .. ~ - ... · .: ... .. ~ - ·.-. . 
·. · -·ltK-nl.nrı.-.... ı~ blkk_... __ __,ı""' ve ·~'•r_l•PI• t, . 
~ lcaeıa ldQtarel· ve PaalreJ•Jik ......_; ....... ~ ~·~~--. 

· · --· Uqlalı•nfda.a...u ... aaat•lai.·(,,....l...aı.;. tahi_, c.eı. gtnıık PdlC 
• • •• • , l. • • •,. : L • • ;• • ,_ • ' ' ·:·. ::~::.·~'!:\'~: .. ·\o.·~.:"":''..?~· ,''4 '~ '., ,.' :.~~ :.-. ı;·, . •' ; .r : tt. • ,.' ' , ;-: ) .. ":.''.~ - •· •. • q 

· . -···---~------'· ıt •. ~.::·:···<>:'.•"-.·~' ~-··.·"· ' • 
- a.-.-ı.u. Peik.t8knlk:·~··~~~;g~:;;: ~-ı ... :.~ıer u.. ~ 

. :.· .-· ··uu. 1"•11 · ~ ·-~~~: - ·,-~·-\_.~-~::D:;d·}~~:y.:·.~~r~.~~,~:,~'._~·~:~i~-.i~;_~~~:X:~;Jt·:t·. :_.~~.- -:.· ~:c· ..... · '.::·:. · ~- · .. · 
,~ı.. -~; --] '!*'·.~~:~~!'.~-~~-·,·:· . --~~ .. ~><- '~ : "'"· ~ ::' .,., .. > ,• 

, -.Peaitlo~•'-,,._...._. ... _.ı«aı rs~nma.-1Rttem11& U.·1.1P11 

' .-~.ıaı.rs. . ..-i•'··--·· fltllltı•••· ', .. 
~ P•tlroltljl W~ ·~bk.Ur -----.• Jafa-kıaza taıvlDI al& · ------yud MI eJNtsı··~::·~: ... ~~~~'-'·'<.·.;>>-: ·i:·>·· .~.'. ·c_-~:· ~ .. _ ... .- ·.- :: ,>. ~ . 

· ~oqer Kw x.Raı~· ... -t i-.ıı.ıeua ~ seı~r 1.trııu 

., .. :.ıaı~~~~cı~ .. ~-!~!,~J;:... _ · .,:~,.,.·:~~~~~~: .. ~-L~~ 



iAQLIK İŞLERİ M'OD'ORL'OQ'O 
Piskoteknik Laboratuan 

M U A Y E N E PERtODlK l SEÇİM HUSUSİ 

PSİKOFİZYOLOJİK PROFİL 

JQSJa No. : ......................................... . 
\dı ve Soyadı : .................................. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;.~:.................. Yaş : ....•.. -....... . Tuih.. ~ : ••...•••• : •••.•••.• ~ 

fşt : ••••••• ,.................................................................................................................................. Saat --·' . . . 
,ruayeneyt yapan : .................................................. : .......................................... .Hesaplan yapan 

- - - -·-~ -
T E s T L E R 

Kıymet-
1 2 3 ' 1 8 1 8 9 10

1 Değerlen-
T.oplam 

ıer filrme 

i 1 Lojik 
1 

z ek a. -···--·-··-- -- - .. .. ··- ..... ·- . - -··~ .. -- .. .... ··- ....... ·-·-
·- ... Pratik 1 

~ 
~I ·-:--.··---· "'<:-- oo:--; ··-· ·- ·- .. -· - - -·-· -~--·~·--=; 

1 

Rakkam 1 
N ~ Ha t 1 za . 

: cm kelimeler 1 - ---·- --· ·--·-- - - -· -· 
i El hareketleri Hatalann ,sayısı 2 

'tS Alışmada rörme :-~ -·-- -- - - -· -- -· = .... ... . . 3. 
'i .... 

1 
··- .. - ··- -'I Hatalar. Gömıe işitme 3 

1 ... 
\· .!! Yaygın· Dikkat - ·---- . 
...... Görme 5 
'ı ın ·-· ·'--._ ·-- -- -
'.~ Görme. lşitm~ , . 5 : .. - - - .. 
:s.. 

~ıı 
2 '1() 

lö Basit Reaksiyon : Ekar etalon ···-·-"•• --- --- ı...-- -·-·- -· ·-· ·- ·----
l~ 

.;; 1 .. .... -. -
~ı Reaksiyon : Basit ortalama 2 

1 ıı. - ·-·- ---
1 Turnör. . .. ·~t .ı 
i -~ -- ı--~~·--- ........ ·- -- . - . ,._ -- - .. 

1 fil Y. D. Ahş.mada... ;Şerilerin S&flSJ. .. 3 .. ·-- .. ·! .. ·k •• 

! 
. . 

1 : Dfıiamograt . . Kuvvet ~· . ,. .. . .·• . " .. l -·-- . ' - ·-- - - - -... ... Kuvvet .. 1 : 
1() cu Volan --··..,..--....:..--.... .... Sür'at 1 ·o ~· Dlnamograf 

.. ' -. 

::ı:ı ~ Darbe sayısı 1 
1 

i 1 Ortalama zaman 
.1 ... 

Mesafe ve Sürat - ... . - Ortalama fark 3 ... -· - - -
cu 1 - ~µı, tefrµd 

Gece gotme · · . . . .. - .. . . .... 
Aralığın tefriki 1 

111) ve 
cu . Kamaşmadan sonra 
~ Kamaşma. 

İntibak zamanı 3 
a . ... - . ...... .. ...... -....... - ...... - ........ . .... . 
::ı Görme ı Sol g~ ı~~ r -- .. 1 . . 
... 

Sahan -ı· Sat gem rj::~-
. 

o 1 
111) 

.. . . 
ı::ı 

1 
v· TOPi.tfbtKKAT··-·· - · -. '" . • . .. .. .. ... . . .. ___ , ___ 

. - -
rlJ --

-~--- ........ - ····---·-- -- --· -- -···~ " . -.. .. .. .. .. - ., . . 

- . . . ~ •. o~ He.Y.ecan .endeksi .. · ......• ...2. ..... ...... . -···-·. ... . . . ...... . .. ·-·· . . ,, ·- .. . 
o Adali gayrette Israr ' 1 - ~~=::;· [::~::0:rtaı~a ... 

.. .. . .. . .. . ..... . 
o .. 1 
ııı. 

t4 . ... . . . . .... 1-- .. --r~. -

1 

Umumi Netice : Yekfln : ..................... . 

--·-··---· .... ·-·····--· 
Bonifikasyon : ..................... . . . ~ . . . . .. . . . .. . .. '. . -

--- ------------ .. Yeklln ·: .~ ••• : ••• : •••••• : •• : •• 

------------------·-----·-
Penalite ....................... 

Sonuç: ..................... . 

' 



PSİKOTEKNİK lABORATOARl 
·, 

Adı :·.-:···-r··•········'!···-········ ··:-·········· _Yaş : •••••••••••• 

. ifETtCELER 
~ ,. -·. . . '.· . . . \ 

. . .. . . . . 
i : 
i -· 2 3 • s 6 1 a • ıo 11 12 ı3 H ı5 16 f 

' 

1 ' • •• 9 9 il & • • 9 9 9 e •• • 11 
' 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 JO 
1 Il ıı ıi . 11 11 .Jl 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
ı 12 12. 12 . 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13 J,3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ·13 13 13 13 ı 13 
H H H H 14 1' 14 14 14 14 H 14 H 14 1.4 f 14 
15 ~ıs 15 15' 15 :ıs ı5 15 15 15 ış 15 15 15 15 1 ı5. 

: 16 , 16 16 . 16 16 16. 16 16 16 ı6 16 16 16 16 ı6 16 
i l7 17. 17 17 l'l 17 17 l'l ı7 1'l 1'l 1'l l'l l'l l'l l'l 
11• 18 18 18 18 18 ıa 18 18 ıs 18 18 18 18 )8 18 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 . 19 19 19 .ıs 19 19 19 
120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .20 20 
\ 21. 21 21 21 2ı 21 21 21 . 21 21 21 21 21 21 21 21 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 '23 .23 23 23 23 23 23 
24 .u 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ~4 24 
25 Z5 25 2~ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 . 26 26 26 26 26 26 26 
27: 27 27 27 27 2'l · 27 27 . 27 27 27 27 27 27 27 27 
28 28 28 28 28 28 28 28 2& 28 28 28 '28 28 28 28 
29 29 29 .29 29 29 26 29 29 . 29 29 29 .20 29 29 29 
30. JO JO 30 30 30 30 30 30 30 3o 30 30 30 30 30 
31 - Sl 31 31 31 31 31 31 . 31 •, 31 31 31 31 31 31 Şl · l 32 ' 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

: 133 33 33 ·33 33 33 '33. 33 33 33 ~ 33 33 33 33 33 
' 34 M 34 34 34 34 34 34 34 S4 34 34 34 34 34 34 

3S 35 35 ıs ·, ;ili 
. 

. '35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 "36 36 36 36 36 S6 
ı 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

38 38 38 3& 38 38 38 ' 38 31l 38 38 38 38 36 18 ' 38 
! 39 S9 39 39 39 39 l9 39 39 39 39 39 39 39 39 39 ; •o •o 40 40 40 4C 40 40 40 40 40 '° 40 '° 40 40 
l---- -- ...... . -·-.. ~ .. .. 

-·- - --· - · - - - -- - - - ı--·-- - ·- - ·· -
··- -- - - --· ·-·-. ·-- - - ·---- - ·- ....-

- .......:\.- .... """"' ............ .,...._T-lı .. 

.• 
Tarih : ..........•.•.•..•... . 

.. 
REAKSlON ZAllANI, 

İŞİTMEYE. iAnşı "..GÖRMEYE KARŞI - BASİT- SEÇİLİ. 

• ..........•..• Operatör : ...•..•........•..• '. .... ! .. . ..... ~ ... -..•....... 
Ekar etalon :: ... ~············· ........... ~~, .......... . Hesabı yapan·:.-.•. :.;-....... : ..........•..... ~ .... : 

T .. E . Ji _- e· t H .. 
Aynı ek.ıı.r L . Ji: R . ... s; lireleTl· . 

1 ılı . 3~ l aı 1 Din 
17 ıa ıe 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 32 toplamı' 

9 il 9 • 9 e 9 ·e 9 • •• ., • • 11 e ··---· ···----- -- ··~-· ···-·-··-·· 10 10 10 10 10 10 10 10 ıo. 10 10 10 10 10 10 io 1 -..L. . 
ıı ıi ıi 

.. 
11 11 11 11 .ıı 11 11 11 11 11 11 11 11 ·-· 12 12 12 12 12 12 12 ~2 13 12 12 12 12 12 12 12 

, 
r--- ·-13 13 fa 13 13 13 13 ıs 13 13 13 13 13 13 13 

.. . 13 ··-·-·· ....... ___ ·- ··- ·······-···--·· u ı4 .J4 14 14 14 14 14 H 14 ı~ H ı4 ~· 14 14 . _...;.,__ 
~ .• 

•--'-- --·-· 15 ı5 15 15 15 15 15 ı~ 15 15 15 15 15 ıs ı5 15 
. . . 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Jô 16 '. 

17 ~· l'l 17 17 17 17 l'l 17 17 17 17, l'l 17 l'l l'l -18 10 18 18 18 18 l8 18 18 16 18 18 18 18 18 ıs -19 Hl 19 l9 19 19 19 19 19 19 ıs 19 19 19 ie 19 ' .. ... _ .. __ 
20 20 20 20 20 20' 20 20 ~o 20 20 20 20 20 20 20 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 : 

22 22 22 22 22 22 22' Z2 22 22 . 22 22 22 22 22 22 'r--:-
.. . . ·- --~--23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 r--- - ' 

24 24 24 24 .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ı-- -- ·-·- ··~--25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
16 2G 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2ü .. 
2.7 27 27 27 27 27 27 21 27 27 27 27 27 27 27. 27 ii . ' 
28 2C 22 28 28. 2& 2& 28 28 28 28 . 28 28 28 28 28 li . . 
29 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 . 29 1 . 
Jo 30 ·30 30 30 30 ·30 30 30 30 ' 30 . so 30 30 30 30 il 

31 31 31 31 31 
,, 

" 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 ~-n--· -·- ·- ·--·-·- ··--··-·---""· 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 il · 
3' 34 34 34 34 34 :u :u 34 34 34 34 34 34 34 34 il 

35 =ı ' 3'.i 35 35 3S 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
3G .. ~ 3J S6 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 i, w~ -- ·-·--· 37 37 37 37 37 37 37 37 3'1 37 37 37 37 37 37 37 f -----
38 3& 38 38 38 38 38 36 18 38 38 38 38 38 38 38 il . ·-- ----· -----· 39 J9 39 39 39 39 39 39 ~9 39 39 39 39 39 39 39 U-- ·-· . ··---·-----40 ·SO 40 40 40 

.ı 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ~--- ~--·--·-· - ·- ·- ıl .. - ........ j'.. - .---
ii 
I! 

' ... .................................... ; ............................................. 

-j 
~ 

~ 

t= 
ı.:J ..... 
N 
O> 

~ ..... -->. 
o 
'::> 
C'> 
M 

O> 
M 
){ 
N 
N 

.... ..... 
C> 

§ 
;., 

141 
·"/'.. 
1 

O? 
' 
1-.ı.... 
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MESLEK V.E İS GEREKLER! HAKKINDA 

1-l ~İN TARİFİ ı . ~ , ' 

' a-) Kalifiye veya 1h•1sal!J isteyen bir işmidir ~ • · 
b-). İşçinin veya başkalarll\ın eınniyeti 'ile·bir ilgisi va:ı:mıdır. 
~) İşçi hangi makine ve aletleri kullanmaktadır. 
d-) Slde taşınması veya tUtulmaaı içap.eden aletlerin aOırııoı. 
e-) İşçil1Qin UrUnU veya imal ettiOi maddeler nelerdii-•. 
f-) Başka itlere geçme, ile:ı:leme ~ı varmıdır. . 

2- tşs AtT ÇIRAl<LIK VEYA <ıınımtM SAPHAsİ ı ._ 

a-) Gerekli nazari ve pratik bilgilerin kazan:ı.lman. için ç:ı.rakl:ı.k veya 
· al:ı.şıııa mUddeti ne kadardır• · 

b-) Kaç yaşında çıtakl:ı.Oa başlayabilir.· 
· c-) Çıraklık bitiminde staj icap edeımi. . 

'• 

3- fs YERİNİN' :ttı::m.BNMEst t ". > ... · •. 

a-) Çalı.~lan yer. · . · . . · · · , . . . 
b-). Bina içi, bina dışı tabil"tesirlere etkilenııe derecesi. · 
c-) Havan:ın dUl'UlllUJ .. (Saf, ntubetli, ıcu:ru, .fazla s:ı.c:ak, SC>Out. pis, tozlu 

v.b. gp:>i.) · , · ·· . ı · · · · 
d-) GUrUltU (Pazla, devaml1, kesik1 gelif.i gUzel.) . · , 
e-) ite ait maddelerin zararsız, touıtı :yatı.eı, pis veya pis kokulu olup 

olmadıkları. · . . · . · 
f-) Tek kişilik bU: işıııi yoksa ekip çalışması halinde yapılan bir işmi.· 
g-) İşçi i•inde .daima ld.minle temasta olacaktır. . · 

4- İŞİN MAHZURLARI t 
: 

a-) :tş; işçide herhangi· bir< hastalıOa veya araza neden oıurmu. 
b-) İşin; sindirim, k&lp, .akeıOerler ile sihir sistemi Uzerindelti etkisi • 

. c-) İşte kaza ihtiı:ııalleri·vaziU.dırl 
d-) Kaza; işçi, çeVt'esi veya başkalarl. · 1ç1nıı1· olabilir. · 
e-) Kaza sebepleri neler olabilir. (Makine ve aletlerin kullanılıç' şekli, 

j:>atlama maddelerinin mevcuduyeti; veya tehlikeli durunlar, elektrik 
cerayan:ı., aşırı. bir gayrei;. icabı. gibi.) · 

f-) Kaza nkmıdır. . · 
g-). Kaza derec:esi ~dir.. . · 

. 5- İŞ((İNİN DURUMU ı 

a-) Fiziki Uze~liklerı a!)ırll.k, eller. ayaklar, kuvvet. 
b-) Yapılan işte kuvvetin :rolu nedir'~ . · · 
c-) Taşınnası icap. eden yUk, gayretin mUddeti, tekrarlanma oranı. 
d-) Taş:ıına mesafesi, işçi l;>u kuvveti sarf ederken ayn:ı zamanda sUrltli 

çalışıııalıııu.dır. 
e-) l:şçiniJ'.' yapııas:ı. lazım ~en 'enzor çalışma şekli hangisidir. . 
t-). Asabi yorgunluk oluyoı:mu~ı · . . • 
g-) it esnasında şahsın duruınuı.avotta, otUJ:muş diz çlllcmtlf., ç&ıelmio, eGi 

mils....ll!çele !.m-~~~iven UıtUnde •. 
6- SBNSORİYEL HASSASİYBT DERJ:CBSt ı ...... 

a-) İşin itasında g6:mıe kuwetinln, ren.it seçmenin, nttans ayumanın, işit
menin, dokuRııa hassasiyetinin sı.ea~a t,LYgJml~, kokuya.ve tada karşı 
hassasiyetin ısnan.derecesi. · 

7- PSİKCM)TOB vaz:tnır ı 

İşin ifasında hareketlerde; silratin, intizamın, koordinasyonun, becerinin 
anan dereeesi nedir •. :.. 

/ > ·ı • .. 

e- tDpproR vmm t' ; :' . . . 
1 • 

a-) Dilckatin gekli; basit, yaygın merkezleşmiş, aralıklı veya devamlı. 
b-) İş esnasında beklenıniyen bir hal meydana geleb1l:Lım1. . 
o-) Bu hal kaza veya arıaaya 'neden olabili:ı:mi. 
d-) İşin ifası için, hatırda tutulması gereken hususlar basit işaretlemi 

· ınUreklcep işaretleraıi, · lsiaıieım1, rakamlaım:ı., geomatrik şekille:rmi, 
oranlaımı, önc:e tayin edilmiş işaretlemi, yerlemi, seslemi .ı. · 

e-) :tşçinin zeka durumu nasıl olmalıdır. · · 
f -) !9çi çabuk okumak, gUzel yazmak, ~zihnen hesaplamak bir rapor hazırlamak 

Bir desen çizıııek, basi\:. veya karışık· bir desen ı;izmek, basit veya 
lcanfık." bir planı. okumak durumundamıdır. ·· .. : .. ,. . · 

•• • ı' •• •. 

9-) AFPEKTİP DURUM ı . · . 
·.:·. 

.. A-) Bir nezaret iş1JDi1 bir ifa işimi, yoksa bir kumanda işiJDi nitel:t~in' 
dir. . . . . 

b-) 1şçi insiyatifini 'kullamak veya karakterini ortaya kQ'/1111.k durumunc:ı.: 
lcalaJ:>ilixmi. • . 

o-) Mesleki bilgi, sosyallik,; emniyet ve meauluyet duyguları işte ne or• 
. ·J:ql ... ~~.... . . > • • 



"'""" .............. ., __ ------
,' eden kişilere şof'"dr denir. .· 

a) İhtiaaa ±ateyen bir' iştir,: , 

'b) .Şororilıi. ve balşlcalarııwı eıımi1eti ~le ilgiai. varcbr. 
. . • ı ' 

. c) Kişi 11ot.Qrlu ·araç~ lmllanıııaktacb.r. 

d) Elde taşl.nlllaa~ ic•P eden 7tik l.E.'!.~· şot'oz1ı için kwııtıaraaaı al1J) Jaıllanac . . ·. .. 
· . araca giStUrmektediZI.. Att:u-ll.Ri. ııarıııal~. . . 
e) . . .. .' . . . . .. . ... _ 

t) 1'.E.'r,'! şot"d.rli ·içiıı .bilfiil bulund\lltU gö~evde 6 sene çall.Qt~tan sonra 

· korıtrollu&a .sec;m~ ·ıııUmkUzıdUr... · ' : :' 

2) İŞE AİT . ÇIRAKLIK VE!A MREN!M SAFHASI: 

a>. ŞotiSrUıı çüalcb.k dUıaemi ıauann olarak baş~. bu ela asgari bir senedir. ~"' . . . 
Kişiııiıı kabili19ti.Jle giSn ı-' .••n• araa:ı.nda ~itişir. · 

.bl ·Çı.ralcl.. ba.şl.ama.184 °"aı•ına•ı. 15 1-,m. An~ yasal ol.arak 18 ıaş:ı.n1 • 

durduktan sonra ehliyet sahibi olµr ve 'bilfiil direksi;yon kullanma1a hak . . . . . . 
kazanı.re . ı · • : • 

c) S:ı..taj aUreat direkai,-on kull~"aıa aUreai içi_ndedir. · 
3) t:r mt~tN . İHCELENMmt; . .. _' . 

a) Çal.:ı..ş:ı..lan fer kişinin kullancb.aı. ançtu-. 
: b) 1 •. • ... 

~. 

o) llavaıı:uı · durwıbı ~evailut giS~ · .tazla ~U:ak . .,~· 0

&0~ olabil.ir. (Al'ac:u içi) 
'. 

d) Arac:uı hOrmal 1110tOJ' glh-Ult\lail,. · . '. • .. ,. ·.• ı . 

e) "· ... 

'f) ıreıc. kişilik bir iş~ir. ·. •· , . . 

g) İşçi "işinde da~ haltta teıııaata ~ac:aktl.ı'. 
4). tştN MAHZURLARI: .. : .: . . . 

a) 'roplu taş~.ıııacn.bk ,.pıl~~ ~inir~erinin saıtlam alıııaa:ı. gerekir. 

b) Btleyenin aatlaıa_ ol.mas:ı. gerekir. 

c) İşte, Uz& ihtimalleri olabilir, 

· d) tki ~önlU ~~ilir, .. ' 
· · e) Kaza attbepl.eri hatal,:ı. kullaıııııa,~n pa~:ı..9 şekl,inde olabilir. 

' · t) Kaza ıi~ an olabilir. . . . .' · . . .:· .;• 

ır) Kar.11 derecesi kazan\1\ ·nevine göre de~ir • .' . 
') t:;x!ntN DURUMU: . - • . . . . - - .. 

. . a) Herhangi ·bir fizilafel a.nzasüu.n ol.ııııımaBı. gerekil'. 

b) Asgari bir.~t aere~irjr. ·. .' ... . 

. o) Taşınıııaa:ı. icap eden yük . .;.ç~ ae~t · ftden.1olcular. 

d) 'rff41111& meıiataai yol d\11"1.UB1Uıa gtsre değişir. · · 
e) . -. . : . ' : . . '" . ". . . ·"·. 

' • •• 1 • • j. 

f) Toplu taş~c:ı.lı.k h;zmeti ~tllldUlfinden oia~ilir. 
g) Koltukta o~. · . · . · . . 

. 6)' . SE?tSORİYEL HASSıU:İYE'l' DERECE.«Jt: 

a) Ses ve l.Ş~ karşl, reakai1~unwı i1t . ~~ ~e görme dereces~nde kuvvet 
.. ·. ol.rıııul:ı. gerekir.. . '. .• ·: · · . ·· . 

?) P!:İKOMO'l'OR VA?.İ!l!."'1': 1 • ••• • 

. ~) Uareketleriııin se~ oimaa2. ·gerekir. . 
. . . . .. 

8) İDl!OMOTOR VAZİ~: 
,! . . . . 

a) Devaıııl;ı. dikkat g,tı-ektirir'.'"·: : ı : · : 
b) Evet ·· . . . 

·: .. 
c) Evet · .... 

• d) !z.anıc ıqJ.klan ve durak Jerleri, . . 
e) Normal.· ol.ıılali.dı.r-a · · • 1 

1 1 

f) llayU •. 

9)_ AFJo"EKTt~'DURUM: 
a) Bir .lcuıııanda iqidir. 

b) Kalabilir. 

, cı) I~~--~ ~ . .0~ •. 



'E..K. f>-

GttNIJ;R SAATLER 

ı.attıı . 08.oo - 08.45 
PAZARTESİ 09.00 - 09.45 
' 

2.attıı 

SALI 

5.Gt!N 
CUMA 

ıo.oo - ıo.45 

u.oo - ıı.45 

08.oo - 08.45 

ıo.oo - l0.45 

ıı.oo - u.45 

08.oo - o8.45 

09.00 - ()).45 

ıo.oo - l0.45 
u.oo - u.45 

08.oo - 08.45 

ıo.oo .. l0.45 

u.oo - ıı.45 

i 

DERSİN KONUSU 

ı).·Yokl- ve Melbusat nl11111 

2) Okulun Tanl.t:ım. ve Okul Preıısipleri 

3) İciltre ve Y-ôneticilerin T•nXtl.lllı 

4) Go.r.j bb"lgeleriiıde görev ya:ıı-n personelin Uat· .. ıııirlerinin t,.nıtııııı. 

(PJ.,.ntoıı-Kontral-H..t Amiri-Hareket Şefi•İşletıııe Şefi-İşletme Md.Mwıı.-İşletme Md.-Depo Kd.' 

5) Gerekli telef on num.r..ı..rının yazdırılması. 

6) ~ .. fet ve D..vr-nışl.ıor - tJnU:form..n:ı.n tnıııtıiııı 

Dik!Dot edilmesi gereken husUBl•r (V,.zi:feıi';e v•zifeli olm•d~ ·z,.ııı..nı~r) 
7) :t.z:.T.T. şof"ôrli ile dij!;er v;.eıtn şoförleri .. rı.s:uıd"ld. f•rklıhk;.:r• 

8) İş .. ıırken diklcııtt edilecek hususı..r. 

9) İş Tevziinin tanıtıını - İzin glhıleri (REPO) Ye döniişleri-İşe gec; gelıııe ve gelaıeııı

Viziteye ç:ı.lcaı.. ve h..ber verme. 

10) G..r.jd..n oto 1tlııııı pboth-o~e (ŞAMZIMAN) 

ll) Al:ı.nan otonon kontrol edilmesi (Akaaıııl..rın Ç•lışıp c;•lışm .. dl.#1-Kırıktvuruk olup olm-dı.ıtı
X.PJ.J,.tr-Frellleı-Siey .. ııer- H .. v .. ;ır•lt ve sarf göstergııleri - IC,ımb .. roo ve Ynııp.n SöndUrme 

cih.,zının ıırilhiirlinilıı kontrol edilmesi) 

l2) G,.rı.jd..n A ncıktaaın>ı gidişte ve · .. ıtş..ııı g .. rnjıo gelirken dikkat edilecek hususl•r 

(Yolcu .. ım--T .. beı.o t .. kmot-Kumbııır-n Y•kıııa- c..mı .. rı k .. p.tııı-) 

l) A Ye B noktal>ırınd• Pl .. ntomın olııı-dıftı duruıııl,.rda Y"Pılotcıok işlemler. 
(Plotnton yak veya.geç gelme durumu) 

2) A ~al.nrının •nl•ıııı- ş .. nz:ı.ııı..n - T•tilli Servis- Y Serviai-F•zla Servis(Mes•i) 

Ne ·demektirt izoohı. 

}) A ve· i nolctai.rınd .. ihtiy•c; giderme, dubkb yolcu V•rlten k"Pl.:1"1 kıopetm .. m•; bunlarl• 

ilgili dikkat edileoelc husual•r. 

4) Yal~ göstergelerin izlenmesi, her atO!ı.un özellikleri 

5) Yal ust•l~rının bulunduğlı yerler 

6) Y .. !lg1J1 - Tören - Kwze ve Gfi2ııırgah deltişikliklerinde )'Wp:ü.--ı.- tşı-. 

7) Yedek şoför, Avarııı ve Rötnr ne demektir; Kumbere denetiminin önemi ve iz•hı. 

8) Oto ic;ine alınm•sı Y•s"k ol•n eş;ırnl•r, unutul•n eşy•lt1r ve şa:f"dr t•r .. fınd .. n bulun .. n 

eşya durwınuıd.. _Y•P1l•cak işlemler. 

9) Pasol.ıorın Ci.E~T.T. tar..fındnn verilen) ve licretsiz se1•!ı.ot kıortl•rının t•ııı*ııııı. 
Dikkott edilecek hususl .. r ve sUreleri. 

10) Arıza hJOber verıııe usulleri (Q.,rn jd• ve X.tt• ş,.nzıııı,.n ·gelmeyince bir sefer y .. pııı.. zorunlulu 

ll) Oto ic;inde Oltıııı-H .. st.-DoP;wıl-K•vg• ve Hırsızlık durwnl•rınd .. Y"Pıl .. c•k işlem. 

l2) Durı.kl•rcbo duruş ve k•l.kışl .. r, Durm..d .. n kapı •Çili", Trı.nsit gec;ıııe,Ondeki otoyu soll•m ... 

l) S .. b..h işe gelişte oto kt>ftl,dının •llllll. ve birglin s~ki işinin öıtrenilmesi, oto k•ğ'ıdının 

daldurulm•aı. 

2) GUnıUk çıkı.ş listesinin tanıtım., Hfttt Oto K..pı ve Se:rvis num,.r..l .. rınl.n .. nı .. mı. 
3) Gııorıoj,. giriş ve c;ıiU.şl•rd.. Teselli.imle· ilişkiler. 

4) Anzaı,.r; oto eu kt>:tn>ottıt L .. etik p..tladı, K•pılnr .. çl.lmıyor vey• k"pnnmıyor, F.r, 

Siny .. l, tavan ı:mbotl .. rı y .. nmı1or, ·korna çalm1;ıror, mıorş basml.;)l'or, silecek çalışııııyor, 

Motor .. kaamındnn ses geliyor, Frenler z.,yıf, h .. v .. diişük, gösterge c;•lışmı;ıror. Budurwııl•rd· 

1•Pıl1tC•k işlem. 

5) İTFAİYE (Yangını• ilgili bilgiler) 

6) Arua Anl•tl.lllın• devem ve .,rız,. h•ber verıııe usulleri. 

l) X.z.,l•rs İki İıi..re otosunun ç•rpışm.. durumu, Sivil otonun °l;"rpıı• durumu, ·ldare otosu sivi'' 

oto;ır" vurdu, Sivil oto vurdu kaçtı, Öndeki otodton t•ş sıc;r..dı c..1111 kırdı, bu gibi duruın-

1"rd.. yapılotc•k işlemler. 

2) Y .. y .. ya vurup 7"tı:ıı..ııı .. vay.. b"J.dUrmet 7 .. y .. nın ltullnndııt:ı.nız otoy• çarpııı .. sı ve;,• kapıd"n 
' diişmesi h..linde yapılac .. k işlem. 

3) H..lkl• İlişkil~r · 

4) Konuşma t•rzı, inandırıcılık, görlintiş ve davranışın önemi.' 

5) H..lkl.. ilişkilere dev•m. 

6) Ttim derslerin genel dejterlendirilmesi. 

7) Soruı..n soruı .. rın cev .. pı.ondl.rl.lm .. 15ı. 

... 



. '. . 
. i - Eğitim Müdürlüğünde kaldığım. ( ) gün zarfında (İKARUS - 302 MERCEJ:?ES ve MAN) oto-

.' · bü.sle~ 'intibak ettim. Bu otobüslerin her türlü özelliklerini öğrenmiş bulunmaktayım Kö-
'· " rüklü eğitimini tamamladım.· . · :• · · .' ·" · · . •. · .· · . .. . · .:. 

. • • • l 

" 

2 ~·Bana ·verilen bir adet şoför talimatını okudınµ.. Bu ıa;urnatm·bü~ maddelerine uyarak ça-
lışa.cağım. . ' . " . . - : . . 

. ' 
3 ,-- Şoför tablosundaki mevcut YAG, SU HA VA ve...ELEK'IlRİK göstergeletj.ne. tehlikeyi bildiren lam-

balan. se~ halinde ve duraklarda. sık sık k.9ntrol ~eğim. .. ~ hissettiğİI11 zaman, dur- .. 
mak sureti i\e en .yakın amirime haber vereceğim. . · · . · 

\.. . . . . . ..... 
4 -· Kullandığım otobüSte hissettiğim ve gördüğüm. arıza.la.n ·derhal araba. kağıdına. y~cağını 

· ve otobüSümü t..'ınlir. yerine götüi-erek ·ustaya taJİıir yaptıraca.ğıın:. (ARIZALI VE BOZ:UX 
.. OTOB'Ö'SLE :•sz-OLCt! TAŞIMAYACAÖIM~)·· ... · . . . . . . 

5 -· Her türlÜ trafik kaidelerine uyarak otobüsümü süra.tli sevk etmeyeceğim. Duraklara. tama
men yana.Şıp . yolctı:yu indirip bindireceğim. Kamu hizmetlerinde çıiııştığımi hiç bir· zaman u
nutmayacağun.. Yolculara. ve a,mirlerime ·oa ygılı bulunacağım. İdaremdeki otobüsümle inişleri 

rkuru, jrağışlı ve karh ha.va.la.rda., .İKİNCİ' vitesle irieceğim.:.·Her:hangi bir fren a.rıZa.sµıda oto
. büsümü ne . şekil· durdura.cağımı . öğrenmiş 'bulunmakta.yun.. · 

. ' . .. . .· '. 

6 - ttqRus· otobüsİerini, riormaı hallerd~ ikfiıcı · vi~e kaUaİ .yapacağun yokliş yiıkan olım yer
lerde BİRİNCİ vitesle ·kalkış· yapa.cağım. 302 ·:MERCEDES ve MAN OTOB'Ö'SLERİNDE yol 

·, ş&rtıal:ı ne olursa oisun· kesinlikle BİRİNCİ vi~sle kalkış yapacağım: . ; . ·. · . 
,· . ' . 

·7 -. İdaremiz · UU:S.tınd~ii: ·yokuş başlarına· ve teh ilke·. teşkil ·eden· yerlere konulmuş bulunan vit~ 
tehdidi ve :tehlikeyi ikaz" eden, levha.la.ra. dlkka.t .. ederek_ uyacağım. . . ' 

8 - ·atobüsfunü el ~reni ile bağlayıp vitese takmarlap..,ter~e~eyeceğim.. . . . . ' . . . 

. 9 - Hat sonlarında. otobüsümün motorunu·: STOP ederek gereksiz yere çalıştırmayıp ya.kıt tasıırrut 
- ·edeceğim. · .· · : . ..- .· · 

. . . 

10. -;-- Sab~ depodan servis& çikışıa.rcıa ve son servislerden sonra depoya dö;rıü§lerde durakta d_ur-
,. mak sureti ile yolcu· a.hp _indireceğiµı. ' . · 

· '11 .~ Va.sıtala.nmızdan arka ve orta/kapılardan Harp Inalülü, İstlklal Madalyası ha.mÜJeri, Kort:: 
· Gazileri bunla.nn- rehberleri ve kontrolde · görev~ İda.re:aiiz. KOntrol ve Amirleri binerler bu-

nun dışın.da hiç' kimseyi ·arka :ve orta ~ptla.rdan .bindirmeyec.e~. · · 

12. - Okul süresi. içjnde 1 Körüklü, otopüsün Ina.nevra 'şekllİli gör9.üm :ve ·öğrendim. · 
. . . - . . . .. • : .·· ·, . . 

.... : . . . 
•- '• 

·YANGIN söND'ORtJc-0 ciHAZI· EGİTİMİ 

Siaj ~ptığllrl''otobüSıerde mevcut olan yangın.söndürücü cihazla.rinı"gördüm. Bu cihazların na· 
sı1 ve nerelerde k.ulla.nıla.c8. öğremiıiır bul1mma.kt.a.yım. . . . . . . . . . . 

. . .Yukarıda. yaZw. buİupa.n hıısusJ.am. ~ya•_·: ~ütederim... : . · . 
·.• . ~ 

~ . • ~. ı. 

. •· · . ........ / ~.: .•• /19 . 
', L ·• • ' 

·, · ' .· · . i. N . ··•!.•··~·····.~······· s cil o •. 
. ' ... 

Otobüs· şof~ 
.-

''.i:'AŞITLAR 11.t,\BEKET .DAİBESİ BAŞ~~GINA . 
' :. . .. ' .; 

- Y~da. ta.8.bhut~~yi imza.laya.İl : ..• :: .• :: .. ~·: .. ~ ... ~. Sicil no.lıı otobüs şoförü ( ) güs İKARU~ 
( ) giin 302 MERCEDES ( ) gün· MAN otobüslerinde· geç~ğ'i' kurs devre~indekl eğitimleri ta 
riıamlanmıştır.. Kşndisine. otobüs şoför talimatnamesi okunarak . gerekli· bµgiler v.erilmiştir .. Şofö 
·sermte ~<ta.bilir, -durumda. olc:lu~ 'arz olunur. · · · · . : . · 

. .. :•' .. · .. , • ı" • 

. 1 



ı. G!lf 

n. GVl~ 

I. DERS 

- Eiitimin·aıııacı ve işletmenin ta.ıııtııııı 
- Jlalkla İlişkiler ledir, Ile deti].dir 

09.00-ıo.oo - Halkla İlişkilerin Onem ve Ozellikıeri 
- Halkla tıışkilerin Amaçları 

II. DER§ DD: tıJı."lıştM 
- Halkla İlişkiler ve İletişim 

l0.00;-ll.OO - YUzyUze İletişim ve Ozellik1eri 
(Konuşma-Dış GtirUnUş-Davranış-Etkileme 

III~ DERS 'ıtaW: IQLC&-SıtBVCV !I.I:,KİL.c.:R:t 
- Jlalkla İl1şltiler ve Toplu Taşımacıllk 

ıı.oo-u:oo··- SUrUcU ~Yolcu ilişkileri 
- İlişkilerde Karşılaş~an Sorunlar 

I. Dl:!RS Kllfı.I: 

09.00-10.00 
• Motorun !an:i.tımı,Çalış~ İlke ve Ozel. 
- ~ansııııan tanıtıııa.,IJal,ışm.İlke ve Ozeı. 
- DiferansiYalın tanıtımı. Genel olarak 

. SUrUcunı.aı Dikkat Eclece{ti Ozeıı1kl.er 
II. DERS Klfff: !KSA.aı ILİŞKİI.Ei<İ 

- İı:ı.aan Nedir 1 Topluııısal. yapıda; !ı:ı.aan 

- Davranışlaıtın K&y'nağı; GUd.Uler 
ıo.oo,,ıı.oo - ltişilik ve Jeıılik l:!Uinci Oluşumu 

- KUltUr ve Çevre Etkileşımi 

III. DQS on: KDwM !c; I İLIŞK:tl:.m 
-Karşılıltlı İlişk.Dayanışma ve Öğrenme 

- ıturuıa iqi İlişkiler 
- falışan ve· f;alışt:ı.ranlar .Arasında :b.iı:ı 

- falışanlar arasındald. ilişkiler 

. ULGffii ·-
r. DERS Kin: 1lLm'ME :attatst 

- ŞitörUn iyması Gereken Talimatlar 
- Glııraj c;ılo.ş:ı.nd.a dikkat edilecek Oze. 

09.00-10.00 - Gtirev Bitiminde ttobUaUn Tesliıll .Bic;. 

U. DEiS 

- Arıza ve hza Durumları, Yasaklar 
- İş Qilvenl.1~, İşçi Sağlı~ 

KOlflj ı - İŞLE.rMECiL:i:Ic :a.u.a:ts! 
-~Hareket saatleri.Servis DUzeııi,lrer 

:lilg:Ueri 
ım.00-11.00 - OtobUslerde kullanılan İndirimli ve 

Vcretiiz Sey.Kartlar:ı.,~yg.Kullan:ua. 
İzlenecek Yol. 

III. DERS ltlDBV: .SORilB Dİ.MLENE VE .A.tıKE? VYGILAMA 

- Sorwıl.ar:ı. '.J.'artıŞ111a 

- Eğitim programı111 Değerlendirme 

- Anket Wygul.ama. 



AT1I SO' ADI 
s::.ı:L.ı. · v::~ rş·ta:·r 
00...lJ!•; 1sr 1 VE TABİ\ .ı: 

~Di:\f!İ HALI 
LOCUK SAYISI· 

fl':J\11, ·I 
:;-.:.IT:ı.: 2 K.ı\Ç.INCI K/\TILI5I; 
!-IJ.'t. i:T ~.'ILI . 

EK. G. 

Katılmış olduğunuz 11Sği tim Proğraını"nın değerlendirmesini yapabı1merniz için, b; 
konudaki görüş ve önerilerinizden yararlanmak istiyoruz. Lütfen, aşağıdaki sorulaı:ı 
içten::. ikle yanı tlayınız. · 

l-a) Bu· EQi.tim ?roOramını, siz,e olan 11YAf:AnLILIGI" açısındaQ,.no&ıl değerlendir· 
Yq.rsunuz. 

YETERL! 
( ) 

, YEff2RSlZ 
( ) 

b) Seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, görilşlerinizi açıklayınız •. 

1 
1 

2-a) EJi tim pr'o§ramında yera~an 11KOl'll.JLA-ç:r:1
. nasıl 

\'ETF.R~;iz 
( ) 

de0erlendiriyorsunuz? 

YET'~Rl.İ ., ) . 
.. 

b) Seçeneöiniz doğrultusunda görüş ve önerilerinizi belirtiniz. 

3-a) Egitimcinin konulara ilg:j..nizi çekebilmesi açısından, 1·~~m~ıış;::At:P1 yı <l-=iJorL 
diriniz. 

Y:~TEflSİZ 
( . ) 

b) iiu konudaki düşUncelerinizi içtenlikle belirtiniz. 

4-a) Soruları ·konuşmacının 11 YAf·~ITL.;;.; .. 1/\SI 11 ve sınıf-içi;·TAF!TISf,.ALAPIN" yeterlili·~ 
·nasıl de0erlendiriyorsunuz. 

'.!ETF.Rl.İ 
( ) 

b) \Ter4i,9iniz yanıta b_ağlı olarç.k yorumlarınızı ve varsa ~ksiklikleri belirti 

5- Sizlerin Eğitime ilişkin bekl~ntilerinizi karşılayabiliJek ve E,_,itim .' 1roğramı 
daha yararlı ·uuru::·ıa dönüştürebilmemiz iÇin nder yapıfabilir. Du konudaki :_11. 

ve öneri·çvzUm.lorinizi lUtfen, belirtiniz. 


