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Öiii5ÖZ 

8u araştırmada, 19 kurumun hizmet içi e~itim program

idrının de~erlendirilme ou~uml~rı orteya ~unmaya ~alışılınış-

tır. Ji~yiler, kurumlarcan g~rüşme ile ~ide edilmiştir. 

~urumların düzenlecikleri hizmet içi e~itim programla-

;.:ın sayısı, bu ;_J:rogranıleı:rın oe!Jerlendir:i.:ı.rne durumları (hiz-

r,: c: t i :; i e ::.; i t i m s o rı u n ci 1:ı , .i. .:,; v e r i n cJ e y o p ı l c n d e L e :d 2 n d i r i 1 m e l e r· ) 

ii2 hizmet içi eUitimin oe~erlendirilma Jrneklerine ilişkin 

i 1 ;_-; l ı ;: ! 1 ~i t ı .r • 

r'ıra;ıtırıııe::ı, döı·t o:..:ılür:ıGen oluçma.<:3u.ır. Girinci tJülüın-

oe ~~wlum, ~urum, personel ve hizmet i;i e~itim açıklanmıştır. 

r'ıt..:.:'uı:ı, birey, ekonomik ve; 'CO;Jlum a:;ıs:;.n;:;::n prooleme yer ve-

"-'i .i. m i';.· ı:; ir • ü 2 i ı a s o n ra , E: iTı aç, t:ıı n ır lı ı ı~:..::::· , say ı 1 t ı 1 ur ve ta-

nı:ıı...LC:.r alme:ıktadır. 

i~lnci bbıümoe, ar2~tırmanın ka;aamı, verii~rin top-

.Lanırıas: ve çözümü anlatı:i.maycı ı,:alışılmıştır. 

U~üncü bBlümde, ~u~umlardan elce adilen cilyilere da

~Elı Julçul~r ve bu oulyularB dayanılara~ yapılan yorumlara 

0 J l' u ün c J u J l J ın d e , ::ı ul g u l a r a K c:: c: :::: :c· o l c:: ıı o Cı l Li ;ı ı ü rı ü z e -

da 

cu ara:;:tırm2ı:.ia, yc:ı·JıırılaLL i.Jüyi..ii< :ılan ı:.ianı;;manıııı Se::

..; ı il :ı .r c f • ij r • Yahya J Z::; :J Y ' c: ~e ş e i< i< ür ler ir:' s o n s uz d ur • 

~.ra~tırma veril~rinin to~lanm~sin~~, bana kapılarını 

c. ç a ıl ve i::ı i 1 g i 1 el' i topla nı a o c.ı yar d ı m c ı ola~ k ur u m ı ara ; teLi n 

haz~rlan~asında okuyup yözoen yeçirmede yardımcı olan Hasan 

·::fe'ye, Tuncay Dô~ero~lu'na; titizli~le daktilo eden Gülser ., 
Türi<men'e; tezin fotokopisini ve cilt işlemini ger~ekleşti

ren ~ahvar Matbaa Cilt Evi'nde çalışanlara teşekkür ederim. 

Ali Rıza Karabaş 

···~..... . 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Uluslar eğitim yolu ile, bir yandan toplum düzenini, 

sosyal ve kültürel değer ölçülerini bireylerine benimseterek 

onlarda ortak davranışların birlikteliği, bu sayede toplumun 

birlik ve bütünlüğünün korunmasını sağlarken, bir yandan da 

bireylerin ilerleme, gelişme ve keşfetme isteklerine yön ve

rir U1E8, 1988, s.30). 

Her toplumun kendine özgü bir eğitim sistemi vardır.Bu 

eğitim sistemi, toplumdaki bireylerin iş yaşamında en yüksek 

verimi sağla~3ya yöneliktir. Ç3~jaş to~lumda eğitim ve iş,in

s a n y a ş a m ı n ı ç o k e t k i l e ·ll '~ ~ t -: : j i r • İ n s a il 1 a r ı n ç o ğ J :; o c u k l u k v e 

.;ı e n ç ı i k d :i -, ı~ :n l e :' i. il j ·~ Q e l i r l i b i r s ü r e ö ~ re :ı i m g ö rm ı= k te v e y a -

şamlarının büyük bir kısmı çalışma ve teknolojik geliş~ele

rin çok hızlı olduğu iş ortamınd3 geçmektedir. İş ortamında 

yıllar önce kazandıkları yeterliklerle başarılı olmaları güç

tür. Ayrıca, eğitim sistemindeki gelişmeler, teknik yenilik

ler kadar hızlı olmadığından, eğitim ile kazandırılan bilgi 

beceri ve tutumlar ile gereksinme duyulanlar arasındaki fark 

gün geçtikçe artmaktadır (Taymaz, 1981, s.21). 

Zoga, insanın karşı karşıya kalacağı bilgi eksikliği, 

deneyim noksanlığı, beceri zayıflığı, adaptasyon zorluğu gi

bi tüm olumsuz olguların giderilmesinde ya da dengelenmesin

deki tek vasıtanın hizmet içi eğitim olduğunu vurgulamakta

dır. Hizmet içi eğitimin istismar edilmesi, yozlaştırılması 

ya da ihmal edilmesi bir sanayinin dolayısıyle bir ulusun 

temeline verilebilecek zararların en büyüğü olduğunu da vur

gulamaktadır (Zoga, 1988, s.10). 

Yaşamının büyük bir kısmını bir iş ya da meslekte ça

lışarak geçiren insan, bu süre içinde çalıştığı işyerine,ku

ruma uyum sağlama, diğer kişi ve gruplarla ilişki kurup sür

dürme, işinde, mesleğinde yükselme, çağdaş teknolojiyi kul

lanabilme gibi durumlarla karşı karşıyadır. Bu durumların or

taya çıkması doğal, doğal olduğu kadar da insan için, kurum 

için gereklidir. Toplum kalkınması açısından da önemlidir.Dr

taya çıkan bu durumların olumsuz etkileri sorun yaratmakta-

1 



SUMMARV 

Education is the one of the most important events that 

is enable to make last land establish the social relationship, 

development and existence of community. Edulation in duty is 

unavoidakle when the foundations want to increase their pro

ductisity by profiting new tecnolojy, rıduce the prices of 

cost, in addition after the school life of person, when he 

difficult as information aksence, experience deficit and weak. 

This obligation enteced ta laws and plans of develop

ment. İt was alsa getting increase in the associations. This 

paper comtain the appraise of programme in education in duty 

which is gained the value and requirement by the especially 

target of foundations. 

Study consist of four parts. İn first part, it was men

tioned the problem in terms of economic and community, indivi

dual, foundation, education in duty in laws and development 

plans, education in duty, worker and foundation relatianship 

and communıty. 

İn second part, it was mentioned the contain of resea

rche, solve and obtain the datas. 

İn third part, summary till inventions, commands ba

sed on these inventions. 

İn fourth part, summary till inventions, advices based 

on the lawsuit, lawsuit based on the inventions. 

The goal of researche is come to light the which met

hods did associations use in appraise of education in duty 

programmes, and did it end of education in duty activity or 

after the staff came back to office or workplace, quality si

tuation of appraised programme, number of appraised and un 

appraised programme, and quantity of appraise situation of 

education in duty programme. 

İnformations were obtaired by going to associations 

and interviewing with authoritatiwes. İn April-May 1989. İn 

researche, exposing informations pressed and printed form for 

1 
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filling in statisics in directian of target of researche. Ac

cording to findings, banks and industries foundations seem 

mere consider inportant. Majority of associstions (%92.62) 

have keen appraising end of education in duty activity but 

the less devision of then (%7.38) haven't been. Howe~er fo

undations in rate of (% 4.26) have been doing after staff 

who one atlending to education irı duty come back to office 

or vork place. 

Appraise percent reduced from 1984 (% 92.02) to 1988 

(% 92.23) end of education in duty activity. But number of 

unappraised increased from 1984 (% 5.98) to 1988 (% 7.77) 

Although programme number increased, appraised reduced as 

percent end unappraise programme number increased as percent. 

TRT, BMC, and Sönmez Cotton İndustry appraised the 

education in duty programme end of education in duty activity, 

in addition TULOMSAŞ, TÜGSAŞ, TÜR~İYE İŞ BAN~ASI, SÜMERBAN~, 

MEB, TCDD, Şeker Fabrikaları Genel MUdUrlU~U, M~E~, A~BAN~, 

~OÇ HOLDİNG, SEGEM, TUBORG and TARİŞ appraised. İt but TARIM 

ORMAN ve KÖYİŞLERi BA~ANLI~I, PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜ~Ü,METAŞ 

and TÜR~-İŞ didn 1 t apprciisE it. 

Sönmez Pamuk Sanayi which is make appraise in office 

or workplace and end of education in duty activity has been 

using the graphics that show the ''Course programme and labo

urer productivity" to practice the informations. 

TÜR~-İŞ which is not doing appraise the education in 

duty spent approx. 4.154.553.900.-TL. 

The (% 92.52) of education in duty programme of 19 as

sociation had done appraise end of education in duty, (%4.26) 

foundations had in office or workplace and agdin (%4.26) had 

end of education in duty and in workplace it was being expect 

in the workplace appraise of education in duty which was being 

apply by foundations but associations have been appraising end 

of education in duty activity. 

Appraise instance was enabled in (%63.15) of foundati

ons, it was enabled in C% 36.84) of foundations. Appraise was 

done mafority however documents of appraise were it prewersed. 
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İt appears that associations event considering impor

tant the appraise in office or workplace. So it is very dif

ficult th3t come to light the value of informations and ex

perience whic are gain in aducation in duty. 

There one some differences in informations which were 

giving by authoritatives with informations which were taking 

form records. 

Foundations can do the archives their studies belong 

to education in duty activity every year. So they can prepare 

succes programmes by seeing the in which subjects and How did 

train do last years. Faults and unnecessary expenses which 

were met before, can be directed to necessary expenses in new 

programmes. 

The come to light of available of attituder which were 

aimed in education with contain of measure equipments which 

were used in appraise of education in duty aplications can 

be Sc:bject of a research (a being in demand). 

·-. •. 
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her kadernede insan gücünün yetiştirilmesini, sadece sanayi i

çin değil aynı zamanda hizmetler sektörü, sevk ve idareciler 

için gerekli eğitimi de kapsayacak bir ağırlık verilmektedir. 

Yine planda, hizmet içi eğitim çalışmalarının nicelik ve ni

telik yönlerinden yetersizliğinin önemli bir sorun olarak de

vam etmekte olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, hizmet içi eği

timinin daha verimli olabilmesi için bakanlıklar, eğitim ku

rumları ve kurumlar arasında ilişkilerin kurulması ve bir

likte ~alışılmasının önem taşıdığı da belirtilmektedir. 

Jçüncü Beş Yıllık ~alkınma Planı'nda (DPT, 1975, s.303 

-304), hizmet içi eğitime Yaygın Eğitim başlığı altında yer 

verildi~i görülmektedir. Planda, hizmet içi eğitim Milli E

ğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülmekte olan "Milli 

Endüstriyel" çerçevesinde öncelikle, iş standartları ve mes

lek analizleri çalışmasının yapılacağını ve sonuçların eği

tim programları geliştirme çalışmalarına yansıtılacağı be

lirtilmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (DPT,1979 s.453) 
> 

hi~met içi eGitime yine Yaygın Eğitim başlı~L altında y~r ve

rildiği görülmektedir. Planda, işbaşı ve hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin üretim birimleri tarafından kurulacak meslek 

ihtisas merkezleri yoluyla düzenlenmesi için üçüncü planda 

öngörülen gelişmelerin gerçekleştirilemediği, bu yönde yapı

lan çalışmaların öncelikle program ve içerik ağırlıklı olma

sı gerekirken kaynak israfına yol açacak biçiminde kullanıl

dığı görülmüştür. Bu planda, örgün eğitim dışında kalan ge

niş yığınların eğitim eksikliklerini giderici, onların deği

şen toplumsal koşullara uymalarını sağlayıcı, kentleşmenin, 

endüstrileşmenin ve tarımda ileri teknolojinin gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle donatılmalarına yönelik kapsamlı bir 

yaygın eğiti~ sisteminin düzenlenmesi gereğinin ağırlıkta o

lacağı belirtilmektedir. 

aeşinci aeş Yıllık Kalkınma Planı'nda (DPT, 1985,s.140~ 

hizmet içi eğitimin içerisinde yer alan uyarlama eğitimi da

ha önemli olduğu görülerek iş öncesi ve hizmet içi eğitim,di

ye ayrıldığı gjrülmektedir. Ayrıca, planda verimliliği arttı

rıcı ilkeler gözönünde tutularak özel sektörün iş öncesi ve 
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nıt aranmıştır: 

a) Kurumlarda hizmet içi eğitim programlarının durumu 

nedir? 

b) Uygulanan hizmet içi eğitim programlarının değer

lendirme durumu nicelik olarak nasıldır? Bu prog-

ramların kaçı değerlendirilmiş, kaçı değerlendi-

rilmemiştir? 

c) Programların değerlendirilmesi, değerlendirme za

manı olarak ne durumdadır? (Değerlendirme eğitim 

süresi esnasında mı yapılmış? Yoksa, eğitime katı

lan personelin tekrar işyerine döndüklerinde mi ya

pılmıştır?). 

d) Programların değerlendirilmesinde kullanılan yön

temler nelerdir? 

Önem 

Bu araştırmada elde edilen bilgiler, hizmet içi eği

tim programlarını uygulayan kamu ve özel kuruluşlara yaptık-

nusunca ~endi durumlarını anlarnalarına yardımcı olabilir. 

Hizmet içi eğitim programlarını hazırlayan eğitimci

lere, hazırladıkları programın özenle değerlendirilmesi ge

rektiği konusunda yardımcı olabilir. 

=ıeri araştırmalara ışık tutabilir. 

Sınırlılıklar 

Araştırma, 

1) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir ille

riyle, 

2) Türkiye ~okomotif Sanayi Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) 

Sönmez Pamuk Sanayi (SPS), Türkiye GÜbre Sanayi A

nonim Şirketi (TÜGSAŞ), Türkiye İş Bankası, Sümer

bank, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(TÜRK 

-İŞ), ~illi Eğitim Bakanlı~ı (MEB), Türkiye Cumhu

riyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Şeker Fabrika

ları Genel ~üdürlü~U, A~SANK Türkiye Anonim Şirke-
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ti, KoçHolding Anonim Şirketi, Makina Kimya Ensti

tüsü Kurumu (MKEK), Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı 11 Personel Genel Müdürlüğü 11 , Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumu (TRT), Sınai Eğitim ve Ge

liştirme Merkezi Genel Müdürlüğü (SEGEM), British 

Motor Company Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(BMC) 

TUBORG, Metalurji Fabrikası Türkiye Anonim Şirketi 

(METAŞ) ve Tarım İşletmesi (TARİŞ) olmak üzere 19 

kurumla; 

3) 1984, 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıllarıyla sınırlı-

dır. 

4) Hizmet içi eğitim uygulamasının değerlendirilmesin

de, kullanılan ölçme araçların içeriği ile eğitim

de hedeflenen davranışların ortaya çıkarılmasında

ki uygunluğun ortaya çıkarılması araştırmanın sı

nırları dışındadır. 

Sayıltılar 

1) riizmet içi eğitim programının amacına ulaşıp ulaş

~adı;ı değerlendirme durumu ile saptanabilir. 

~) ~~rumların kayıtları yeterli olduğu ve yetkil~leH 

~:n verdiği bilgilerin doğru olduğu varsayılmakta

::ı::-. 

Tanımlar 

Hizmet İçi Eğitim: Sektör ayrımı yapılmaksızın, tüzel 

ve özel ~işi:ere ait işyerlerinde, belirli bir maaş ve ücret 

karşılığı ;:revlendirilmiş ve çalışmakta olan ~işilere yapı

lan e~iti~::ir. uizmet içi eğitimin genel amacı, üretilen mal 

veya hiz~ette e~ek faktörüne düşen payın verimliliğini art

tırmak üzere insanların gerekli bilgi, beceri ve tutumları 

kazanmalarıcır (Tanye.:..i, 1970, s.9). 

Değerlendirme: ~lanlı faaliyetin sonunda önceden sa~-
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tanmış amaçlara ulaşma derecesi hakkında bir hükme varmaktır. 

Kurumda hizmet içi egitim programları önceden sapta

nan amaçlara ulaşmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Programı 

oluşturan amaç-kapsam-yöntem-değerlendirme süreçlerine i

lişkin ilgililerin görüşleri alınarak eğitim programı tümü i

le değerlendirilir (Taymaz, 1981, s.155-175). 

Hizmet içi eğitim etkinliği sonunda değerlendirme ile 

(kurs ya da seminer), eğitimin sonunda yapılan değerlendirme 

kastedilmektedir. 

işyerinde değerlendirme ile de, hizmet içi eğitime ka 

tılan Jersonelin işyerine döndükten sonra işbaşında değerlen

dirilmesi kastedilmektedir. 



BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Araştırma, batimsel (durum saptama) tDrde olup, kurum

larda hizmet içi e~itim programlarının de~erlendirme durumla

rını kapsamaktadır. 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, 2.123.551 personeli ve 19 kurumu kapsamak

tadır. Bu, oran olarak Çc~ışan nüfusun (~9.84) 'nü içine al

maktadır. 

TürKiye'de çalı~a~~crın sayısı istatistiklerden alın

mı~tır (DİE, 1586. s.32). 15 ~urumun personel sayısı da alı

narak çalışanların kapsası~ı yüzeesi alınmıştır. du durumua 

1355 sayımına g~re çalışbn nüfus toplamı: 21.57Y.S96'dır.~u

rumların da 1935 yılınua~: personel sayısı alınınaya çalışıl

mıştır. a~zı kurumlar 1Sj5 yılındaki personel sayısını bula

ınadıkları için, sonraki yılların (19BS-19B7-1Sa8) peFsunel 

sayıları alınmıştır. Kuru~iarda işçi, memur ayrımı yapılma

dan tüm personelin sayısı alınmıştır. 19 kurumun içerisinde 

TÜR~-İŞ'de vardır. TÜ~n-i;'in personelinden bir ~ısmı ara~

tırm~ kapsamına alınan oi~e~ kurumlarda çalışmaktadır. Ama 

ou tamBınını kapsamamaktEcır. TÜRK-İ~'i çıkarırsak araştırma 

kapsamı (~2.b9)'cur. Sac~:e TÜRK-İ~'i alırsak (6.95) olmak

tadır. Yine 15 kurum için=e SEGEM vardır. SEGEM kendi perso

neline de~il,sanayi kuruluşların personeline hizmet içi e~i

tim etKinlikleri düzenleGi~i için personel sayısı alınmamış

tır. 

Veriler ve Toplanması 
f 

Veriler 

Araştırma amaçlarının gerçekleştirilmesi, özellikle 

alt sorulara yanıt bulunabilmesi için gereken bilgiler sap

tanmıştır. Bu bilgiler şunlardır: 

1. Hizmet içi eğitim programlarının sayısı, 

2. Değerlendirilen hizmet içi eğitim programlarının 
sayısı, 

13 
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3. Değerlendirilmeyen hizmet içi eğitim programları

nın sayısı, 

4. Hizmet içi eğitim süresi sonunda yapılan değerlen

dirme sayısı, 

5. Hizmet içi eğitim süresi sonrasında, işyerinde ya

pılan değerlendirme sayısı, 

6. Hizmet içi eğitim süresi sonunda ve işyerinde ya

pılan değerlendirme sayısı, 

7. Bir hizmet içi eğitim programı ve uygulaması eği

tim süresi sonunda yapılan değerlendirme ôrneği, 

5. Bir hizmet içi eğitim programı ve uygulaması işye

rinde yapılan değerlendirme örneği, 

9. Program ve değerlendirme örneği alınamayan kurum

ların gerekçelerine ilişkin bilgiler. 

Verilerin Toplanması 

Yukarıda belirtilen bilgiler kurumlardan, kurumların 

elindeki belgelerden (programlar, değerlendirme araç-yöntem-

~tc: ri, ,u;ıul.J_;_L.ırı) :=id~larırnı:;ı tır. 

Bilgiler, araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış 

görüşme formu kullanılarak (Bak. EK I), araştırmacı tarafın

dan bizzat kurumlara gidilerek, belgeler yerinde incelenerek 

toplanmıştır. Formun kullanılmasında kolaylık sağlayacağı dü

şüncesiyle bilgi numaraları kullanılmıştır. Bu numaraların 

kapsamı aynı formda (Bak. EK I) yer almış ve görüşmede soru 

şeklinde sorulmuştur. 

Hazırlanan görüşme formunun yeterliliğini ölçmek için 

Eskişehir'deki kurumlara gidilerek deneme yapılmıştır. Ayrı

ca, bir kurumun "Sözlü İletişim: Güzel ve Etkili Konuşma"se

minerine ve "Kar Kürer Makinaları t::ğitimi" kursuna gözlemci 

olarak katılınarak, hizmet içi eğitimin işleyişi ve değerlen

dirilmesi hakkında bilgi edinilmiş ve deneyim kazanılmıştır. 

Kurumların genel merkezleri büyükşehirlerde Dulunduk

ları için beş il'e gidilmiştir. Bunlar: Ankara, İstan~ul,İz

mir, Bursa ve t::skişehir illeridir. 
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sonra, 2 kurumun da 1986'dan sonra hizmet içi eğitime başla

dıkları görülmektedir. Bu durumda kurumların zamanla hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

Yıllara göre kurumların program sayılarına bakıldığın

da, 1987 yılında 2556 program sayısı ile en fazla program uy

gulandığı, 1985 yılında 1785 program sayısı ile en az program 

uygulandığı görülmektedir. 1984'ten 1988'e doğru program sa

yılarına bakıldığında, bir artışın olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın birinci bölümünde yer alan Giriş ve Prob

le~ kısımlarında, hizmet içi eğitimin gün geçtikçe önem ka

zandığı ve gerekliliği arttığı açıklanmıştır. Bu açıklamala

rın bulgularla da desteklendiği görülmektedir. 

Programların Değerlendirilme Durumu 

Araştırma kapsamına alınan 19 kurumun, hizmet içi e

ğitim programıarına değerlendirilme durumları açısından ba

kıldığında, çizelge 2'de görüldüğü gibi beş yıl içerisinde 

(1984-1988) toplam 10999 programdan 10187 1 sinin değerlendi

rildiği görülmektedir. Bu, oran olarak (% 92.62) olmaktadır. 

19 kurumun toplam 10999 programdan 812'sinin değerlen

cirilmediği görülmektedir. Bu, oran olarak (%7.38) olmakta-

J ı r . 

Genel olarak kurumların hizmet içi eğitim programla

~:nın büyük bir kısmını (% 92.62) değerlendirdikleri, küçük 

~ •• kısmını ise (% 7.38) değerlendirmedikleri söylenebilir. 

Programların değerlendirilme durumuna yıllara göre 

bakıldığında, 1984 yılında 2091 programdan 1966'sı (% 94.02) 

:e~erlendirilmiş, 125'i (% 5.98) değerlendirilmemiş, 1985 

\ılında 1785 programdan 1670'i (%93.56) değerlendirilmiş, 

-~:'i (% 6.44) değerlendirilmemiş, 1986 yılında 2042 prog

~a~can 1865'i (% 91.33) de~erlendirilmiş, 177'si (% 8.67)de

~erlendirilmemiş, 1987 yıiın:a 2556 programdan 2357'si 

(~ 52.21) değerlendirilmiş, 199'u (% 7.79) değerlendirilme

miş ve 19~~ yılında 2525 programdan 2329'u (% 92.23) değer

lenciril~iş, 19S'sının C% 7.77) değerlendirilmemiş oldukla

rı g~rülmektecir. 

De;erlendirilen program sayısı 1984 yılında 1966 



Çİ lEUiE c 
DEGERLENDİHİLEN VE DEGERLENDİHİLMEVEN PROGRAMLARlN YlLLARA GÖHE DAGILIMI 

V ı l J Ll r '1 ':J 1J Lı 1 9 B 5 1 9 8 6 1 9 B 7 
1'\urıııııl<Jr 1 Ui lui lL!r 2 3 2 3 2 3 2 3 

ı i i UJ M ~j 1\ !,i 
~ii'ı NML 1 PfiMUI'\ SI\ N 1\ V İ 
ı ij li s 1\ !,i 56 
T Ülm İ Vl iL' ·"J UAr~ 1'1/~ S I 245 
SÜMLHIJ/\NK 713 
TUHK-İŞ 25 
rvı i LL İ E GiT İr'-1 BAKANLIGI 221 
TCDD 124 
~iEI'lEii FABRİKALARI GENEL 
MÜDÜI~LÜGÜ 23 
MKEI'l 82 
TI\HIM U H MJ\ N VE l'lÜVİ!,iLEHİ 
81\1'\1\NL I G I PE: I~SUNEL 
MÜDÜHLÜGÜ 
1\1'\IJANK 
1'\UÇ HULDİNLi 
THT 
St:: Li EM 
TUUUHLi 
MLH\!,i 
T AIÜ Ş 
TOPLAM:1'J 
% 
TOPLAM % 

GENEL 
1UU 

110 
74 
51 

247 
8 

1966 125 
'::JLı.02 5.98 

100 

31 
12 
37 

268 
5'16 

25 
117 
143 

22 
66 

90 
102 

75 
84 

175 
8 

1670 115 
93.56 6.44 

100 

19 - 31 
12 - 12 
29 - 53 

267 - 410 
608 - 776 

- 25 25 
131 - 198 
124 - 128 

22 - 33 
104 - 94 

-110 - 120 
103 100 

92 86 
51 68 

265 337 
8 8 
- 42 54 

14 7 
1865 117 2357 199 

91.33 8.67 92.21 7.79 
100 100 

1988 
2 3 

28 
12 
40 

347 
628 

25 
261 
240 

42 
119 

- 135 
100 
108 

91 
283 

8 

Toplam 
2 3 

109 
48 

215 
1537 
3241 

- 125 
928 
759 

142 
465 

- 555 
515 
435 
345 

1307 
40 

36 - 132 
4 25 

2329 196 10187 812 
92.2] 7.77 92.62 7.38 

100 100 

Not: 2 değerlendirilen program sayısını; 3 değerlendirilmeyen program sayısını göstermektedir. 
( - ) işareti de yoktur anlamında kullanılmıştır. 
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(% 94.02)'den 1988 yılında 2329 C% 92.23) 1 e düşmektedir. De

ğerlendirilmeyen program sayısı 1984 yılında 125 C% 5.98) 

den 1988 yılında 196 (% 7.77) 1 ye yükseldiği görülmektedir. 

Yıllara göre program sayısı artmasına rağmen değer

lendirmenin yüzde olarak düştüğü, değerlendirilmeyen program 

sayısının da yüzde olarak arttığı görülmektedir. Bu durum,ge

lecek yıllarda hizmet içi eğitim programlarının değerlendirme 

sayısının gittikçe azalacağı izlenimini vermektedir.Oysa bu

nun tersi beklenirdi ya da olması gerekirdi. Çünkü, hizmet i

çi e~itim, kurumdaki personelin bilgi, beceri ve tutum kazan

masına yönelik olarak yapılarak önce, kurumu daha çok kazan

maya ve başarıya götürecek; sonra, personeli kazançlı çıkacak 

ve bundan da toplum kazançlı çıkacaktır. Programların da yıl

lar ilerledikçe daha çok değerlendirmelerle ne kadar başarıl

dığını ortaya çıkarmak gerekmektedir. 

Yıllara göre kurumların program sayılarına bakıldığın

da, değerlendirme yapmayan 3 kurum (Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı "Personel Genel Müdürlüğü", TÜRK-İŞ ve METAŞ) dik-

~ati çek~o~tedir. E~iti~ için sor --:~m'""'~rl <;:ı i'"'"'! rı..., . . . ' .,. .. ~ . _ .... 

erişip erişmediğini görmektir. Bu amaçların ve çabaların so

nucunu vani elde edilenle, eğitime yapılan gideri karşılaş

tırmak gerekir (Özdemir, 1987, s.46). Hizmet içi eğitim prog

ramlarını ~e~erlendirmeyen kurumlardan biri TÜRK-İŞ'dir. Bu 

kurumun hizmet içi eğitim için beş yıl içerisinde 4.154.553.000 

TL. harcacığı görülmektedir (Bak. EK 2). Burada hizmet içi e

ğitimin de büyük harcamalarla gerçekleştiği görülmektedir. E

ğitime katılan personelden, eğitim için yapılan masrafın da

ha fazlasını amaçlamak, kurumun ya da hizmet içi eğitimin a

maçlarından biri olsa gerek. 

E;itimin maliyeti ne olursa olsun hizmet içi eğitimin 

ne kacar başarıya ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkaramayan ku

rumun, sonraki yıllarda daha iyi programlar hazırlayacağı 

beklenilemez. 

Programların Değerlendirme Zamanı 

Uygulanan hizmet içi eğitim programlarının de~erlendi-
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rilmesi, değerlendirilmenin yapıldığı zaman açısından da in

celenmiştir. Hizmet içi eğitim programlarının değerlendiril-

mesi hemen eğitim sonunda yapıldığı gibi, personelin görev 

başına döndükten sonra, işinin başında iken eğitimin etkisi

ni ortaya çıkarabilmek için işyerinde de yapılabilmektedir. 

Bazan hizmet içi eğitim sonunda değerlendirme yapıldığı gibi 

işyerinde olmak üzere ikili bir tür değerlendirme yapılabil

mektedir (Bak. Çizelge 3). 

Kurumların uyguladığı hizmet içi eğitim programıarına 

hemen eğitim sonunda yapılan değerlendirme olarak bakıldığın

da, çizelge 3'te görüldüğü gibi, 10999 programdan 10187'sinin 

(% 92.52) değerlendirilmesi hemen eğitim sonunda yapılmıştır. 

10999 programdan 459'u (% 4.26) işyerinde değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 10999 programdan yine 469'unun (% 4.26) hizmet 

içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde değerlendirildiği 

görülmektedir. 

Kurumların uyguladıkları hizmet içi eğtiim programla

rın değerlendirilmesinin daha çok işyerinde yapılması bekle-

dirme ile yetinildiği görülmektedir. 

İşyerinde yapılan değerlendirme (469 % 4.25) ile hiz

met içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde yapılan değer

lendirme (455 ~ 4.26) karşılaştırıldığında durumun aynı ol

duğu görJl~e~tecir. Bu durumda, işbaşında yapılan bir değer

ı e n d ir m e n i n h.i z ;n et iç i eğit i m et k i n 1 i ği s o n u n da da d eğer 1 e n

dirildiği s5ylenebilir. 

Programların değerlendirme zamanlarının yıllara göre 

değişimine bakıldığında, 1984 yılında 2091 programdan 1966' 

sı (% 94.02) hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, 63'ü(%3.01) 

işyerinde ve 63'ü (3.01) hizmet içi eğitim etkinliği so

nunda ve işyerinde değerlendirilmiş, 1985 yılında 1785 prog

ramdan 167C'i (% 93.56) hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, 

110'u (% 6.16) işyerinde ve 110'u (% 6.16) hizmet içi eğitim 

etkinliği sonunda ve işyerinde değerlendirilmiş, 1986 yılın

da 2042 programdan 1865'i (%91.33) hizmet içi eğitim etkinli

ği sonunda, 79'u (%3.87) işyerinde ve 79'u (% 3.87) hiz:net i

çi eğitim etKinliği sonunda ve işyerinde değerlendirilmiş, 



YI LL/H~ 
Kurumlar 1 Bilgiler 
TÜLOMSAŞ 
SÜNMEZ PAMUK SANAYİ 
TÜGSAŞ 
TÜRKİYE İŞ EANKASI 
SÜMEfmANI'l 
TÜRI'l-iŞ 
MİLLİ EGİTİM BAKANLI~I 
TCDD 
ŞEKER FABRİKALARI 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
MKEK 
TARIM ORMAN VE KÜY
hLlH i !Ji\1'1/\Nll G I 
PLH~il IN lL l iNL. MU. 
1\l'liJIINI'\ 
1'\Ul,: lfUL D i Nlj 
Tl H 
SE GEM 
BMC 
TUBORG 
ME TAŞ 

PHOGRAM...ARIN DE~EHLENDİHME 
1984 198~ 

4 5 b 1, 5 

SEı 

245 
713 

221 
124 

23 
82 

11U 
'Jl, 

51 
247 

12 
8 

51 

12 

J·ı 

12 
j') 

?t)il 
~ ·ıG 

22 
Gb 

1U2 
'!':; 

51 84 
175 

12 14 
8 

12 

84 

14 

. 3 ÇIZEL GE 
Z~i.;:NININ 

1986 
Eı 5 

·;g 
12 ız 12 

>9 
2F:7 
t:~B 

131 
124 

22 
1G4 

1Lc3 
'_:;2 

84 ::.1 
2C5 

14 'b 
8 

51 

16 

YILLARA GÖRE DA~ILIMI 
1987 

6 4 5 6 4 
31 28 

12 12 12 12 12 
53 40 

410 347 
776 628 

198 
128 

33 
94 

100 
86 

51 68 68 
337 

16 16 16 
8 

2Eı1 

240 

42 
119 

100 
108 

Efi 91 
283 

16 18 
8 

1988 
5 

12 

91 

18 

6 
Toplam 

5 6 

12 

4 
109 
48 

215 
1537 
3241 

48 48 

928 
759 

142 
465 

515 
435 

91 345 345 345 
1307 

18 76 76 76 
40 

14 7 4 25 TAR İŞ 
TOPLAM 

% 
19 1'JGG 

94.02 
63 63 1670 110 110 18C.5 79 79 2357 96 96 2329 121 121 10187 469 469 

3.01 3.01 93.56 6.16 6.1Eı 9! .33 3.87 3.87 92.21 3. 7Eı 3. 76 92.23 4. 79 4. 79 92.62 4.26 4.26 

NOT: TUlomsaş ve Sönmez Pamuk Sanayi 1984 yılınL~ hizmet içi e~itim etkinliklerine başlamamışlar
dır. Metaş ve Tariş'de 1984 ve 1985 yıllar: ıda hizmet içi e~itim etkinliklerine başlamamış
lardır. (-) işareti yoktur anlamında kullarLlmıştır. 4 hizmet içi e~itim etkinli~i sonunda 
yupılun de~erl~ndirme sayısını; 5 işyerindL yapılan de~erlendirme sayısını ve 6 hizmet içi 
e~itim etkinliQi sonunda ve işyerinde yapıl3n de~erlendirme sayısını göstermektedir. N 

N 
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1987 yılında 2556 programdan 2357'si (%92.21) hizmet içi e

ğitim etkinliği sonunda, 96'sı C% 3.76) işyerinde ve 96' sı 

(%3.76) hizmet içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde de

ğerlendirilmiş, 1988 yılında ise, 2525 programdan 2329'u 

(% 92.23) hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, 121'i (%4.79) 

işyerinde ve 121'i (%4.79) hizmet içi eğitim etkinliği sonun

da ve işyerinde değerlendirildikleri görülmektedir. 

1987 yılında uygulanan 2556 programdan 2357'si(%92.21) 

1984 yılında uygulanan 2091 programdan 1966'sı (%94.02) de

ğerlendirme sayısı ve yüzdesi dikkati çekmektedir. Buradan, 

değerlendirmenin program sayısının artmasıyla ilgili olmadı

ğı ortaya çıkmaktadır. Hizmet içi eğitim programının ne ka

dar başarıya ulaştığını görmek açısından ise, program sayısı

nın artmasıyla değerlendirme sayısının veya yüzdesinin de art

ması ve hatta eş değerde olması gerekmektedir. 

Kurumlara göre programların değerlendirme zamanlarına 

bakıldığında, nizmet içi eğitim etkinliginde değerlendirme 

yapmayan 3 kurum (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı "Perso

nel Genel i<üdürlüğü", TÜRı'l-iŞ ve i·i[Ti·L;i); iı.ı..Liiit::C .ı,.i egitlili 

etkinliğinin sonunda değerlendirme yapan 13 kurum (TÜLOMSAŞ, 

TÜGSAŞ- TÜRKİYE İŞ BANKASI, SÜMERBANK, MEB, TCDD, Şeker Fab

rikaları Genel Müdürlüğü, MKEK, AKBANK, KOÇ, HOLDİNG, SEGEM, 

TUBORG, TARİŞ); hizmet içi eğitim etkinliğinden sonra işyerin

de değerlendirme yapan 3 ku~um (Sönmez Pamuk Sanayi, TRT,BMC) 

ve hizmet içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde değerlen

dirme yapan yine 3 kurum (Sönmez Pamuk Sanayi, TRT, BMC)dik

kati çekmektedir. Buradan, hizmet içi eğitim etkinliği so

nunda işyerinde değerlendirme yapan kurumların hizmet içi e

ğitim etkinliği sonunda da değerlendirme yapmayı benimsedik

leri söylenebilir. Fakat, hizmet içi eğitim etkinliği sonun

da değerlendirme yapan kurumların işyerinde de değerlendirme 

yapmayı benimsedikleri söylenemez. 

Kurumların Değerlendirme Yöntemleri 

3urada konuya, kurumların program ve değerlendiri"Y\'?, ör

ne~lerinin durumları açısından bakılmıştır. 
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Araştırmada 19 kurumdan program ve değerlendirme örnek

leri elde edilmiştir. (Bak. Çizelge 4). Çizelge 4'te görüldü

ğü gibi 19 kurumdan 16'sının (%84.21) program örneği olduğu, 

3'ünün (%15.79) program örneğinin olmadığı görülmektedir. 

19 kurumdan 12 1 sinin (% 63,16) değerlendirme örneği o

lup, 7'sinin (%36.84) değerlendirme örneğinin olmadığı görül

mektedir. 

Kurumların programların (%92.62)'sini değerlendirirken 

(Bak. Çizelge 2), değerlenldirme örneklerinin (%63.16) •sında 

(Bak. Çizelge 4) olduğu görülmektedir. Değerlendirmenin ço

ğunlukla yapılması, buna karşın değerlendirme örneklerinin 

değerlendirilen programlarının yüzdesine göre düşük olması, 

değerlendirilen programlarının bir kısmının yok edildiğini 

ya da ne olduğunun bilinmediğini göstermektedir. Hizmet içi 

eğitim programları değerlendirildikten sonra bilgi olarak el

de tutulmadığı taktirde kurumlar aynı veya bir başka konuda 

,hizmet içi eğitim programı hazırlarken örnek bir programdan 

yararlanamayacakları bir gerçektir. 

- C) c ğ e r 1 e n d i :rm e h i ~ 2 t i ç ~ c: ğ -~ t. i ~ ~+L,.. ~ n1 i ~i n~ n ':":::rınıınr...-. 
'- ... '. - . - _., .. 

ve işyerinde yapan kurumlardan biri olarak Sönmez Pamuk Sa

nayi görülmektedir (Bak. Çizelge 3). Kurumun program sayısın

da yıllara göre bir değişme görülmemektedir. Hizmet içi eği

tim etkinliği sonunda eğitim gören personeli, eğitim süresin

de anlatılan konuları anladığına ilişkin imza attırdığı görül

mektedir (Bak. EK 3). EK 3'de görüldüğü gibi kurum, persone

lin çalışacağı makina konusunda eğitim aldığını, makinayı na

sıl kullanacağını ve tehlikeli durumlarda ne yapılacağını öğ

rendiğine dair personelinden imza almaktadır. Buradaki eğiti

min konusu ve personelden istenen 11 Bu eğitim esnasında çalış

tığım ünitedeki makina, alet ve malzemelerin çalıştırılmasını 

ve kullanılmasını en iyi en doğru şekilde öğrendim 11 cümlesiy

le anlaşılmaktadır. Bu s5zün altına imza atan personelin ken

dine olan güvenini göster:i;i söylenebilir. 

Aynı kurum hizmet içi eğitim etkinliğine katılan per

sonelini işyerinde de sürekli değerlendirmektedir (Bak.EK 4). 

EK .4 1 de görüldüğü gibi her oersonel için üretim grafi~i oluş

turulmuştur. Burada 11 kurs ;:ır::ıgramı ve işçi randımanı 11 başlığı 
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ÇİZELGE 4 

PROGRAM VE DE~ERLENDİRME ÖRNEKLERiNE GÖRE KURUMLAR 

KURUMLAR 

TÜLOMSAŞ 

SÖNMEZ PAMUK SANAYİ 

TÜGSAŞ 

TÜRKİY~ i= BANKASI .., 
S Ü i\'1 E R :3 A r,j K 

TÜRK-İŞ 

Bilgiler 

MİLLİ EGİTİM BAKANLI~I 

TCDD 

ŞEKER FAB. GENEL MÜDÜRLÜ~Ü 

i·1KEh 

TARIM ORMAN VE hÖYİŞLERİ 

BAhANLIGI PERSONEL GENEL 

iviÜDÜRLÜGÜ 

TRT 

S~ GE~i 

:\.i:. ı .·• .. ,: 

TOPLAI•1 19 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

16 

Program 

Örneği 

84.21 

3 

15.79 

100 

Değerlendirme 

Örneği 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 7 

53.16 36.84 

100 

Not: (+) işaretli olanlar program ve de~erlenjir~e ~rna~i 

a:..ıncı;ın::..; 

(-) işaretli olanlar program ve değerlendirme örneği 

alınmadı~ını gösterme~tedir. 
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altında personelin ve kursun adı yer almaktadır. Grafiğin ya

tay kısmı hafta, ay ya da yıl olarak gösterilmekte; dikey kıs

mı da % randıman veya % iş yükü olarak D'dan 130'a kadar çık

maktadır. Bu grafikle üretimi 50'nin aşağısına düşüren perso

nelin nedeni araştırılmakta ve eğitimle giderilmeye çalışıl

maktadır. Personelin üretimi eğitim sonunda yine 50'nin aşa

ğısında ise, personel işten çıkarılmaktadır. Yükselirse, ör

neğin 80'e çıkarsa ödüllendirme yoluna gidilmemekledi~ Bu de

ğerlendirme de personelin Gilgi, beceri ve tutum düzeyini u

retim oranına bakarak yapı~dığını göstermektedir. 

Değerlendirmeyi hiz~et içi eğitim etkinliği sonunda ya

pan kurumlardan biri olan AKBANK (Bak. ~izelge 3), değerlen

dirme yöntemleri bakımından eğitimdeki personelini yazılı sı

navlarla değerlendirdiği görülmektedir (Bak. EK 5). EK 5' de 

görüldüğü gibi "Muhasebenin tanımını yazınız?". "Bir işletme 

28.3.1988 tarihinde yaptığı kasa sayımında kasa mevcudunun TL. 

22.400.000.-'sı olduğunu saptamıştır. O günkü muhasebe kayıt

larına göre kasa mevcudunun TL. 22.300.000.- olması gerekmek-

t ·_:c~ i :: . -. ' ' • ' ~ •• ..., ') : ••• , ~~ 1 -~ ı . ~ 
,(_._.. __ .. l. ...... ·., ..ı,.;.~..:. 

~ ı .. , :: ., : 
l~ .. L :_j - .: 

yevmiye ve defterikebir ka';ıtlarını yapınız?" diye uzun ve kı

sa yanıt isteyen sorular sorulmaktadır. 

Bir kurumun (METAŞ) program örneğine bakıldiğında (Bak. 

EK), ju programda kurumu tanıtıcı bilgiler, personelin çalı

~aca~ı bölümler, personelin ücret, çalışma saatleri, işe gi

:iç ve geliş saatleri, sosyal haklar, işçi sağlığı ve işgü

venliği, iş kazaları hakkında oryantasyon (uyum sağlama) e

ğitimi yaptığı görülmektedir. Oysa aynı kurumun bu eğitim so-

nunda değerlendirme yap~adığı görülmektedir (Bak. Çizelge 2). 

Böyle olunca, işe başlayan personelin, işince ne kadar başa

rılı olcu~u, kurumun servi5inden yararlan:o yararlanamadığı, 

sosyal naklarını <ullan:o <ullana~a=ı~:, <~ruma uyum sağlayıp 

sağlayamadı~ı, ~uruma uyu~ sağlaya~ıy:rsa nedeninin bilinme

diği gibi kişi ve <~ru~ ne t~r oir ~e~iş~e içerisinde olduk

ları bilinememeKtecir. 

6u bilgiler ışı~ın=a, nız~et i;i eğitim etkinliği so

nunda yapılan değerlendir~eyle, =uru~ -~nasebesine djnük o

larak, eğitime katılan ~er5cnelin yetiş~e seviyesi ile eği-
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tim sürecinin yetiştirme gücü hakkında karar vermek üzere ya

pıldığı görülmektedir. Bu değerlendirmelerle, eğitilen perso

nelin eğitim devresi sonundaki davranışları eğitim süreçlerin 

de yetersiz, eksik ve hatalı durumları saptanmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Ayrıca, eğitimden sonraki ölçme, takip ve de

ğerlendirmede, eğitimle elde edilen bilgi ve becerilerin ne 

dereceye kadar kullanılabilindiğine ve kullanılamadı~ına ba-.., 
kıldığı görülmektedir. 

Kurumlar, değerlendirmeleri yazılı, klasik ve perfor

~ans testlerle yaptıkları görülmektedir. (Bak. EK 4-5-7-8-9). 

=~ testlerle eğitime katılan personelden istenilen bilgiler 

Oç aşamada toplanabilir: 

a)Katılanların Değerlendirilmesi: Hizmet içi eğitimin de

ğerlendirilmesinde ilk başta katılanlar gelmektedir. Progra

mın ne kadar başarıya ulaştığı eğitime katılan personelde gö

rülebilir. Kurumlar, katılanları kısa ya da uzun yanıtlı so

rulardan (Bak. EK 7) oluşan yazılı ve klasik testlere tabi 

tutmaktadır. EK 7'de görüldüğü gibi "Lokomotife batarya ener

_jisi nasıl verilir? Enerji nasıl kesilj_r?". "PSH nedir? Han

gi değerde çalışır? Çalışınca ne olur?". "Hesap cüzdanının 

kaybolması halinde yapılacak işlem nedir?" soruları sorulmak

tadır. 

b) Serninerin (Programın) Değerlendirilmesi: Serninere 

~atılan personele, kısa ya da uzun yanıtlı sorulardan (Bak. 

~n 5) oluşan anketler uygulanmaktadır. Burada serninerin süre

si, amacı, konuların işlenişi, ne ölçüde katkısı olduğu ve se

miner hakkında görüşler istenmektedir. Örneğin, EK 8'de gö

rüldüğü gibi, "Cinsiyetiniz". "Serninerin daha yararlı olabil

mesi için varsa önerilerinizi kısaca yazınız"."Seminer süresi 

sizce yeterli miydi?" soruları sorulmaktadır. 

c) Eğiticilerin Değerlendirilmesi: Semineri veren eği

ticinin, serninere katılan perosnel tarafından değerlendiril

~esidir. Eğiticinin değerlendirilmesi (Bak. EK 9), eğiticinin 

seminer hakkında hazırlığı, sınıfı yönetme başarısı, pedago

jik başarısı, kullandığı eğitim yöntemi ve genel olarak eği

ticiyi nasıl oeğerlendirdiklerine ilişkin kısa yanıtlı anket

ler yapılıyor görülmektedir. Ef'l 9'da görüldüğü gibi, "Seminer 
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konularına ilişkin bilgi derecesini nasıl buluyor sunuz?". 

"Kullandığı eğitim yöntemini nasıl buluyorsunuz?". "Genel o-

larak bu eg!d-·ıLly\ 

rulmaktadır. 

nasıl değerlendiriyorsunuz?" soruları so-



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI ve ÖNERiLER 

ÖZET 

Araştırma, kurumların hizmet içi eğitim programlarını 

nicelik ve nitelik olarak durumları açısından değerlendirerek, 

hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinin iyileş

tiril~esine yönelik öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenip 

Araştırmada, hizmet içi eğitim programlarının değerlen

Girme kısmı, 19 kurum ve 1984-1988 yıllarıyla sınırlıdır. 

Araştırma, çalışan 2.123.551 personeli ve 19 kurumu 

kapsamaktadır. Bu oran olarak faal nüfusun(% 9.84)'ü olmak-

tadır. 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından önceden 

hazırlanmış görüşme formu kullanılarak, araştırmacı tarafın

dan bizzat kurumlara gidilerek belgeler yerinde incelenerek 

tnolanmıştır. 

Elde edilen veriler, programların sayısı, değerlendir

me durumları, değerlendirme zamanları, program ve değerlendir

me örneklerine ilişkin çizelgeler oluşturularak yorumlanmış

tır. Bulgular istatistik işlem olarak sayı ve yüzde ile ifa

de edil~iştir. Araştırmanın bulguları şunlardır; 

Araştırma kapsamına alınan 19 kurumda, araştırma süre-

si olarak saptanan beş yıl içinde (1984-1985) toplam 10999 

hizmet içi eğitim programı düzenlenmiş görülmektedir. Bu sayı 

içinde kurumların gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim programı 

8irbirinden farklılık göstermektedir. 

Kurumlardan Sümerban~ 32~1 prcgra~la ön sırada oiup,bu

n~ 1537 programla Türkiye İş Bankası ve 1307 programla SEGE~ 

izlemektedir. Hizmet içi eÇiti~e JanKaların ve sanayi kuruluş

_arın jaha çok önem vercikleri gcrülmektedir. 

Yıllara göre kurumların prcgram sayılarına bakıl:ı;ın

:a. 1957 yılında 2555 progra~ sayısı ile en fazla proçram uy

;~ian:ı;ı, 1985 yılında 1755 ~ro;ram sayısı ile en az program 

1 

' 
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yılarına bakıldığında bir artışın olduğu görülmektedir.(1984 1 

te program sayısı: 2091, 1988 1 de program sayısı: 2525). 

19 kurumun beş yıl içerisinde toplam 10999 programdan 

10187 1 sinin değerlendirdiği görülmektedir. Bu oran olarak 

(% 92.62) olmaktadır. 10999 programdan 812 1 sinin ise, değer

lendirilmediği görülmektedir. Bu da oran olarak (% 7.38) ol

maktadır. Bu durumda, kurumların çoğunlukla hizmet içi eği

tim programlarını değerlelndirdikleri görülmektedir. 

Değerlendirilen program sayısı 1984 yılında 1966 

(% 94.02) 'den 1988 yılında 2329 (%92.23) 1 e düşmektedir. De

ğerlendirilmeyen program sayısı 1984 yılında 125 (% 5.98) 1 

den 1988 yılında 196 C% 7. 77) 1 ye •1i.JkSe\""ekl-edir Yıllara göre 

program sayısı artmasına rağmen değerlendirmenin yüzde olarak 

düştüğü, değerlendirilmeyen program sayısının yüzde olarak 

arttığı görülmektedir. Gelecek yıllara hizmet içi eğitim prog

ramlarının değerlendirilmesi gittikçe düşeceği izlenimini ver

mektedir. 

Yıllara göre kurumların program s ayılarına bakıldığın-

rumlardan biri olan TÜR~-İŞ'in eğitim giderine bakıldığında, 

1984-1988 yıllarında yaklaşık 4.154.553.900 TL.sına mal oldu

ğu görülmektedir. Eğitimin maliyletini, TÜR~-İŞ ve TÜR~-İŞ 1 e 

bağlı sendikaları tarafından karşılanmaktadır. 

Uygulanan hizmet içi eğitim programlarının değerlendi

rilmesi, değerlendirmenin zaman açısından bakıldığında, prog

ramlar hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, işyerinde, hizmet 

içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde olmak üzere ikili 

bir tür değerlendirme yaptıkları görülmektedir. 

19 kurumun 10999 programdan 10187 1 si (%92.62) hemen 

hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, 469 1 u C%4.26) işyerinde, 

yine 469'u (%4.26) hizmet içi eğitim etkinliği sonunda ve iş

yerinde değerlendirildikleri görülmektedir. ~urumların uygu

ladıkları hizmet içi eğitim programların değerlendirilmesi da

ha çok işyerinde beklenirken, hizmet içi eğitim etkinliği so

nunda değerlendirildiği görülmektedir. İşyerinde yapılan de

ğerlendirme ile hizmet içi eğitim etkinliği sonunda ve işye

rinde yapılan değerlendirmenin aynı olduğu görülmektedir. 
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19 kurumdan 3'ü hizmet içi eğitim etkinliği sonunda, 

işyerinde, hizmet içi eğitim etkinliği sonunda ve işyerinde 

değerlendirme yapmakla dikkati çekmektedir. 3 kurumdan biri 

olan Sönmez Pamuk Sanayi personelin başarılı olmasını iste

yerek kurumun sürekli başarıya gitmesini amaçlamaktadır. 

Kurumların değerlendirme yöntemlerine bakıldığında, 19 

kurumdan 12'sinin (% 63.16) değerlendirme örneği olduğu, 7'si

nin (%36.84) değerlendirme örneği olmadığı görülmektedir. De

ğerlendirmenin çoğunlukla yapılması, buna karşın değerlendir

me örneklerinin aynı oranda olmadığı görülmektedir. 

Program örneği olup da değerlendirme yapmayan bir ku

rumun (METAŞ) oryantasyon (uyum sağlama) eğitimiyle persone

line, kurumunu tanıtarak, perosnelin çalışacağı bölümler,per

sonelin ücreti, çalışma saatleri, işe gidiş ve geliş saatleri, 

sosyal hakları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları hak

kında hizmet içi eğitim yapmaktadır. Göreve başlayan persone

lin, işinde ne kadar başarılı olduğu, kurumun servisinden ya

rarlanıp yararlanamadığı, kuruma uyum sağlayıp sağlayamadığı, 
n~ h i 
~ .. ·' 

rın ne tür bir değişme içerisinde oldukları bilinememektedir. 

Kurumların değerlendirme yöntemleri bakımından, 19 ku

rumdan 16'sının (%84.21) program örneği olup, 3'ünün (%15.79) 

program örneği olmadığı görülmektedir. 

19 kurumun 12'sinin (%63.16) değerlendirme örneği olup, 

7'sinin (% 36.84) değerlendirme örneğinin olmadığı görülmekte

dir. 

Kurumlar programların (% 92.62)'sini değerlendirirken, 

değerlendirme örneklerinin (% 63.16)'tı olduğu görülmektedir. 

Kurumların verdiği bilgiler ve kayıtların birbirini tutmadığı 

ya da iyi bir arşiv oluşturamadıkları söylenebilir. 

Kurumlar, son değerlendirme ve eğitimden sonra işyerin

de değerlendirme yöntemlerinde, yazılı, klasik, performans 

testleri ve anket araçlarını kullandıkları görülmektedir. 

YARGI 

Bu araştırmada amaç, hizmet içi eğitim programlarının 

değerlendirme durumlarını nicelik ve nitelik olarak ortaya 
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koymaktı. Verilere dayanarak araştırma sonucunda şu yargıya 

varılabil ir: 

hurumların büyük bir bölümü (% 92.62) hizmet içi eği

tim programlarını değerlendirmektedirler ve bu değerlendir

meyi hizmet içi eğitimin hemen sonunda yapmaktadırlar. ~u

rumların küçük bir bölümü (% 4.26) hizmet içi eğitim etkin

liği sonunda ve işyerinde değerlendirme yapmaktadırlar. 

~urumların işyerinde değerlendirmeye önem vermedikle

ri görülmektedir. Böylece, hizmet içi eğitimde kazandırılan 

bilgilerin, ya da kazandırılmak istenen beceri ve tutumların 

ne kadar fayda sağladığına bakılmadığı söylenebilir. 

~urumlarda ilgililerin verdiği bilgilerle kayıtlardan 

elde edilen bilgilerde farklılık görülmektedir. 

ÖNER İ LER 

Değerlendirme Durumlarının iyileştirilmesine 

İlişkin Öneriler 

~urumlar işyerinde değerlendirmeye de ağırlık verebi

lirler. Eğitim her ulusta ve her zaman masraflı olmuştur.~u

rumlar, personellerine hizmet içi eğitim uygulamayı ihtiyaç 

duyup gerçekleştiriyorsa ve değerlendirme yapmıyorlarsa, sa

dece kaybedenler kurum değildir. Eğitimin büyük ve tehlikeli 

yatırım olduğu 

labilir. 

düşünülürse, birey ve ulus için de kayıp o-

~urumlar, hizmet içi eğitim etkinliklerine ait çalış

malarını yıl olarak arşiv yapabilirler. Bu arşivde şu bilgi-

ler yer alabilir: 

1- Hizmet içi eğitim programı, 

2- Hizmet içi eğitim süresinde değerlendirmeler ve so

nuçları, 

3- Hizmet içi eğitimden sonra işyerindeki değerlendir

meler ve sonuçları, 

4- Hizmet içi eğitim programını değerlendirmeleri göz 

önünde bulundurarak son değerlendirme sonuçları o

labilir. 
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Böylesi bir arşivden kurumlar, geçmiş yıllarda hangi 

konularda ve nasıl eğitim yaptıklarını görerek sonraki yıllar

da başarılı programlar hazırlayabilirler. Karşılaşılan hata

lar ya da gereksiz harcamalar, yeni programlarda hatasız ve 

gerekli harcamalara yönelebilir. 

İleri Araştırmalara İlişkin Öneriler 

1- Kur~mların hizmet içi eğitim biriminde çalışanların, 

hizmet içi eğitim uzmanlığına yönelik "Hizmet İçi 

Eğitim Uzmanlığı Uzaktan Öğretim Modeli" programı 

hazırlanabilir. Böylesi bir programı Sanayi ve Ti

caret Bakanlığı, SEGEM ve AÖF kurumları iletişim 

kurarak gerçekleştirebilirler. 

2- "Eğitim Giderleri ve Üretim Durumunun Saptanması" 

na yönelik araştırma yapılabilir. 

3- Kurumun hizmet içi eğitim biriminin etkinlikleri i

le diğer birimler (pazarlama, yönetim, üretim, vb.) 

arasındaki etkinliklerin bütünlü~ü araştırılabilir. 

Kurumun birimlerinde yapılan çalışmalar, alınan ka

rarlar bir bütünlük gösteriyor mu? Yoksa farklılık 

mı gösteriyor? Eğitimle üretimin arttırılması düşü

nülürken, ürünün pazarlanması kısıtlanıyar mu? so

rularına yanıt aranabilir. 

4- Hizmet içi eğitim uygulamasının değerlendirilmesin

de, kullanılan ölçme araçların içeriği ile eğitim

de hedeflenen davranışların ortaya çıkarılmasında

ki uygunluğu ortaya çıkarılması bir araştırma (Ge

çerlik) konusu olabilir. 
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Kurumu 

Birimi 

EK I 

GÖRÜŞME FORMU 

Tel: 

Görüşülen: 

Tarih: 

Görüşen: 

Personel Sayısı:. 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1- Hizmet içi eğitim programlarının sayısı, 

2- DeQerlendirilen hizmet içi eğitim programlarının 

sayısı 

3- Değerlendirilmeyen hizmet içi eğitim programları-

nın sayısı, 

4- Hizmet içi eğitim süresi sonunda yapılan değerlen

dirme sayısı, 

5- Hizmet içi eğitim süresi sonrasında, işyerinde ya

pılan değerlendirme sayısı, 

6- Hizmet içi eğitim süresi sonunda ve işyerinde ya

pılan değerlendirme sayısı, 

7- Bir hizmet içi eğitim programı ve uygulaması eğitim 

süresi sonunda yapılan değerlendirme örneği, 

8- Bir hizmet içi eğitim programı ve uygulaması işye

rinde yapılan değerlendirme örneği, 

9- Program ve değerlendirme örneği alınamayan kurumla

rın gerekçelerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 

Not: 7 ve 8 numaralar için, program alındıysa (+) işa

reti, program alınamadıysa (-) işareti kullanıl

mıştır. 
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EK 2 

RAPOR 

TÜRK-İŞ, kurulduğu 1952 yılından bu yana eğitime büyük 

önem vermektedir. 

İşçilerin temel hak ve özgürlüklerini kullanarak top

lumun çağdaş düzeye ulaşması doğrultusunda yapılan çalışmalar 

bir eğitim seferberliğini gerektirir. 

Nitekim, TÜRK-İŞ'in çalışmalarında öncü kararlar ola

rak değer bulan 24 İLKE'sinden biri de E~İTİM SEFERBERLİ~İ' 

dir. 

Bu ilke'ye göre: 

"TÜRK-İŞ, temel insan haklarının ve özgürlüklerin uy

gulanması ve yaşatılması için yaygın ve yoğun bir eğitim se

ferberliğine girilmesine, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlan

masına cehatle etkin mücadele ile halkın kültür seviyesinin 

çağdaş düzeye yükseltilmesine yardımcı olmayı amaç edinmiş-

tir." 

Buradan hareketle, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44. 

ncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi, gelirleri

nin en az yüzde beşini eğitim için harcama yaparak üyelerinin 

mesleki yönden bilinçlenmesini, kültürel seviyesinin yüksel

mesini ve liderlik vasıflarının artmasını sağlamayı büyük o

randa başarmıştır. 

TÜRK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e bağlı 28 işkolunda bulunan 32 sen

dikanın 1.1.1984-31.12.1988 tarihleri arasında yapmış olduğu, 

eğitim çalışmaları konularına göre yazılmış olup, beş yıllık 

toplam kursiyer sayısı, eğitimin maliyeti ve eğitim gün sayı

sı belirtilip, MİLLİ RAPOR ANAHATLARI'na esas olacak soruların 

cevapları kısaca verilmiştir. 

EGİTİM KONUSU 

1- Sendikacılık ve Liderlik Eğitimi 

2- Temsilci Eğitimi 

3- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 

4- Kadın İşçilerin Eğitimi 

5- Demokrasi ve Sendikacılık Hareketleri 
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EK 2 DEVAM 

6- İş Hukuku ve Sendikal Yasalar Eğitimi 

7- Genç İşçilerin Sorunları 

8- Şube Yöneticileri Temel Eğitimi 

9- Basın ve Halkla İlişkiler 

10-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Seminer 

Sempozyum 

Seminer 

Sempozyum 

Konferans 

11-Çalışma Sağlık-Güvenlik Sempozyum 

12-Çalışan Kadınların Ekonomik ve Sosyal Sorun. 

13-Hukuk Açısından İşçi Hakları ve 233 

Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 

14-Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı 

ve Getireceği Sorunlar 

15-Temel Kooperatifçilik 

16-Ücretler ve Gelir Dağılımı 

17-Sosyal Politika 

18-Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı 

Eğitimi 

19-Serbest Bölgelerin Ekonomik ve Sosyal 

Açıdan Tahlili 

20-1980'den 1988 Türkiye Ekonomisi 

21-A.B.D. de Toplu Pazarlık Taktikleri 

Eğitimi 

22-Anayasa ve Sendikal Yasalar 

23-Ülkemizde Uygulanan Ekonomik Politika 

24-506 Sayılı Sos.Sig.Kanunu Uygulaması 

25-Çalışanların İktisadi ve Sosyal 

Meseleleri 

Sempozyum 

Konferans 

Seminer 

Seminer 

Seminer 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
Eğitime katılanlar, eğitime harcanan para miktarı ve 

eğitim gün sayıları beş yıllık toplam olarak aşağıda belirtil

miştir. 

Yirmibeş konuda yapılan eğitim çalışmalarında toplam 

203.889 kursiyer, 6.379 işgünü içerisinde istifade etmiştir. 

Yapılan bu eğitim çalışmaları yaklaşık 4.154.553.900.

T~.sına mal olmuştur. 
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EK 2 DEVAM 

MEVCUT DURUMA GÖRE RAPOR ANAHATLARININ YANITLARI 

a) Sendikacılık mesleği ve sosyal politika konularında 

b) Eğitime katılmak için herhangi bir özel nitelik a-

ranılmamaktadır. 

c) Sadece mesleki eğitim 

d) Diploma ve seritfikaların resmi bir niteliği yoktur. 

e) Mevcut eğitim, iş hukuku ve sosyal politika konula

rında bilgi verme ve sendikacılık mesleği için ge

çerlidir. 

f) Eğiticiler genelde üniversite öğretim üyeleridir ve 

nitelikleri yeterlidir. Sayısal yönden yeterli de

ğildir. 

g) Eğitimin maliyeti, TÜRK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendi

kaları tarafından karşılanmaktadır. 

h) Eğitimde işçiden ücret alınmıyor. 
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Adı Soyadı 

Bölümü 

Doğumu 

Yaşı 

EK 3 

HİZMET İÇİ E~İTİM SONU DE~ERLENDİRME 

İşletmesi Ekip No: 

Sicil No 

Bu eğitim esnasında çalıştığım ünitedeki makina, alet 

ve malzemelerin çalıştırılmasını ve kullanılmasını en iyi en 

doğru bir şekilde öğrendim. Bu makinalarda çalışırken h are-

ket halindeki silindir, kasnak ve dişlilerin arasına el sokul

mıyacağı, muhafaza kapaklılarının kapatılacağı ve bana verile

cek koruyucu malzemeleri mutlaka kullanmam gerektiği öğretil

d i . 

Eğitim sonunda işletme kadrosuna geçtikten sonra da 

yukarıdaki hususlara riayet edeceğimi beyan ederim. 

Kursiyer: Tarih: 

_ .. 1~ 
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EK 4 

KURS PROGRAMI ve İŞÇİ RANOlMANI (x) 

Kursiyer : Kursun Adı 
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6. 1.86 14.1.37 2.3.57 1.5.37 

(x) Aslından uyarlanarak ;izilmiştir. 
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EK 5 

"MEMUR YETİŞTİRME" KURSU MUHASEBE SINAV SORULAR! 

S-1-a) Muhasebenin tanımını yapınız? 

b) Hesaplar bilanço ile gelir tablosu ve bunların işleyiş 

kuralları bakımından incelendiği zaman ne şekilde tas

nif edilebilir? 

S-2 ) 278-Muhtelif Alacaklar-TP, 

390-Muhtelif Borçlar-TP, hesaplarının tanımını yaparak 

birer örnek veriniz? 

S-3 ) Ay sonu mutabakatları ile ilgili olarak şubelerimizce 

yapılacak işleri maddeler halinde yazınız? 

S-4 ) Bir işletme 28.3.1988 tarihinde yaptığıkasa sayımında 

kasa mevcudunun TL. 22.400.000.-'sı olduğunu saptamış

tır. O günkü muhasebe kayıtlarına göre kasa mevcudunun 

TL. 22.300.000.-TL.sı olması gerekmektedir. Bu durum

daki farkın mahiyeti nedir? Fark ile ilgili yevmiye ve 

defterikebir kayıtlarını yapınız? 

S-5 ) Bir mudi 11 A11 şubesine 1.8.1988 tarihinde müracaat ede

rek: -1.11.1988 vadeli, borçlusu 11 A11 şubesinin bulundu

ğu belediye hudutları içinde bulunan, TL.S.000.000.- 1 

lık bir senet ibraz ederek iskontu işleminin yapılması

nı talep ediyor ve şube nezdindeki 304-Resmi, Ticari ve 

Diğer Kuruluşlar-30420- gerçek kişilerin ticari işlet

meleri hesabına virman yapılmasını talep ediyor. 11 A 11 şu

besi mudi talebini uygun görüyor ve TL. 1.00].000.-'sı 

peşin iskonto faizi tahsil ediyor. 

a) ''A 11 şubesinin peşin iskonto faizi ile ilgili yapması 

gereken yevmiye kayıtlarını yapınız. Ayrıca mudinin he

sabına yapılacak virman ile ilgili yevmiye kaydını ya

pınız? 

b) 11 A11 şubesi 30.9.1988 tarihinde alınan muamele ile ilgi

li TL. 300.000 lira reeskont faizi hesap ediyor. Rees

kont faizi ile ilgili yevmiye kaydını yapınız? Ayrıca, 

reeskont faizinin ne zaman tasfiye edilmesi gerekir, 

yevmiye kaydını yapınız? 
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El'i 5 DEVAMI 

S-6 ) "A" şubesi, 1.7.1988 tarihinde TL. 1.000.000.-'lık 

fuel-oil satın almıştır. 31.8.1988 tarihinde TL.200.000 

'lık fuel-oil harcandığını tesbit etmiştir. 1.7.1988 

ve 31.8.1988 tarihlerinde yapılması gereken yevmiye ka

yıtlarını yapınız? 

Her soru "10" puandır. 

Başarılar Dilerim, 

Hazırlayan: 
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EK 6 

METAŞ ORYANTASYON (UYUM SAGLAMA) EGİTİMİ 

Metaş, 30 Haziran 1956 yılında 1.000.000.-TL. sermaye 

ile İzmir'de kurulmuştur. Dinamik yönetimi, ileri teknolojisi 

üstün kaliteli ürünleri ve güçlü üretim kapasitesi ile çelik

hane, haddehane, oksijen ünitelerinden oluşan entegre bir te

sis olup; ekonomik hayatın en önemli güç kaynaklarından olan 

demir çelik endüstrisinin özel sektör tarafından kurulan ilk 

fabrikasıdır. 

Metaş'ın toplam sermayesi bugün 15.000.000.-TL. olup, 

bu miktarın 12.000.000.000.-TL'sı ödenmiş sermayedir. Yakla

şık 300 ortağı olan Metaş'ın %10'dan fazla hisseye sahip o

lan ortakları şunlardır: 

Ege Yatırım A.Ş. 

Türkiye İş Bankası 

Metalfert Sarı 

Ayrıca Koç Holding ve Türk Ticaret Bankası sermaye or-

takldrı arasınJadır. Metaş'ın iştiraKi Ul~cı S 2dEt şirket var-

dır. Bunlar: 

SATMAŞ Sanayi ve Tarım Malları Dış Ticaret A.Ş.: 

Sanayi ve Tarım malları ihracatı yapmak üzere kurulmuş

tur.Metaş'ın hissesi % 76'dır. 

LİMAŞ A.Ş.: 

Liman ve Hadde tesisleri olmak üzere iki işletmesi var

dır. 1986 yılı içinde haddehane tesisi üretim faaliyetine geç

miştir. Yıllık kapasitesi 90.000 ton olan haddehane de TSE ve 

uluslararası çelik standartlarına uygun olarak Bmm.-32 mm.çap

lar arasında düz ve nervürlü inşaat çeliği üretilmektedir.İz

mir Yeni Foça yolu üzerinde Limaş tesislerine çok yakın olan 

fabrika 30.000m2 saha üzerine kurulmuş 4.050 m2 kapalı alan

dan oluşmaktadır. Liman tesisleri Metaş'ın ihtiyacını karşı

lamak amacı ile kurulmuştur.Metaş'ın hissesi %99.51'dir. 
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AV SAN 

Taşıt araçlarında, tarım makina ve aletlerinde, inşaat 

makinalarında, tüm yay ve aksarnı imal ve pazarlamasını yapmak 

üzere kurulmuştur. Aysan bir İngiliz firması olan FOSECD li

sansı ile refrakter malzeme imal etmektedir. Metaş'ın hissesi 

% 97.45'dir. 

EDAŞ: 

Türkiye'de ilk defa kurulacak olan sünger demir fabri

kasını meydana getirmek için kurulmuştur. Metaş'ın hissesi 

% 75'dir. 

ENTAŞ : 

İnşaat müteahhitliği, nakliyecilik, sınai gazlar pazar

lamasını yapmaktadır. Metaş'ın hissesi% 66'dır. 

METAR DENİZCİLİK A.Ş. : 

Gemi kiralama, işletme, armatörlük, gemi acentalığı yap

maktadır. Metaş'ın hissesi% 39'dur. 

EBİM: 

Bilgi işlem servisi hizmetleri ve pazarlaması ile işti

gal eder. Metaş'ın hissesi % 39'dur. 

TÜSTAŞ: 

Mühendislik, müşavirlik ve proje hizmetleri yapmaktadır. 

Metaş hissesi %39'dur. 

METAŞ'IN DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDEKi VERİ VE EKONOMİVE 

OLAN KATKISI 

Metaş'ın Türk ekonomisinde, demir çelik sektöründeki 
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EK 6 DEVAM 
yeri oldukça önem taşımaktadır. Bu gün Metaş yaptığı ihracat 

ile ekonomiye döviz kazandırılması ve Türkiye'nin yapı ve sa

nayi sektörlerine de kaliteli mamul üretimi ile katkıda bulun

maktadır. 

Türkiye'de; 

- ark ocakları ile çelik üretiminin %21'i 

- toplam çelik üretiminin (yarı mamul hariç) %10'u, 

- toplam uzun hadde mamulleri üretiminin %11'i. 

Metaş tarafından gerçekleştirilmektedir. 

ı-ı e t a ş~ Ç i n , U SA , R u s y a , I ra k , İ r an g i b i ü l k e 1 e r e ma m u 1 

ihracatı yapmaktadır. Metaş'ın Türkiye'deki büyük müşterile

rinden bazıları STFA, NASA, ENKA, BETOYA bulunmaktadır. 

METAŞ'IN ORGANiZASYON YAPISI: 

Metaş yönetim kurulu; bir başkan, bir başkan vekili ve 

beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna bağlı olarak bir yö

netim kurulu sekreteri ve bir genel müdür bulunmaktadır. Genel 

mü d L.i re bağ lı olara k 3 ad et o e n el m jj dür m Cı s R 11 i. ri "e fi m i."ı d i:ı :rı ı·,!.-: 

vardır. Bunlar; Personel Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Satın

alma Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, Araştırma ve Ge

liştirme Müdürlüğü ve Finansman ve Muhasebe Müdürlüğü'dür. 

Metaş'da 1988 yılı ocak ayı itibarı ile 1090 kişi çalış

maktadır. Mevcudun 260 kişisi aylık ücretli; 880 kişisi saat 

ücretli personeldir. 

METAŞ'IN ÜRÜNLERi: 

Metaş katma değeri yüksek çelik mamuller üretmektedir. 

Bunlar; 

- Setonarma çelikleri 

- I-a normal betonarme çeliği 

- III-a yüksek muKavemetli nervürlü çelik 

- ST-70 yüksek mukavemetli çelik 

- Islah çelikleri 

- Makine İmalat çeliği 

- Kalite çelikler (s-serisi) 
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- Asal çelikler 

- So~uk işlem karbon çeli~i 

" " " Sıcak 

- Sıcak " yay çelikleri 

- Halat çelikleri 

- Tellik çelikler 

- Elektrodluk 

Filmaşın ve nervDrlD III-a çeli§ini "ilk'' Dreten Bzel sektBr 

kuruluşu METAŞ'tır. Yine III-a çeliğinin modern teknolojisini 

(KOMET) ve kontrollu soğutma ile ilk filmaşin Dretimini Metaş 

sağlamıştır. 

İlk TSE garantili çeliği Metaş Dretmiştir. 

HURDADAN İNŞAAT ÇELİ~İ ELDE EDİLİŞİ: 

TOrkiye'deki demir çelik endüstrisinin ilk özel sektBr 

kuruluşu olan Metaş, bugün ürettiği kaliteli inşaat çeliği i

le piyasada Bnde gelen işletmelerden biridir. Mamulleri olan 

çeşitli cins ve ~aplardaki inşaat çeli§i için pivasadan gelen 

talepler Pazarlama ve Satış MOdDrlDğDnce belirlendikten sonra, 

İşletme MOdDrlDğDne bildirilir. İşletme Müdürlü~D bünyesinde 

yer alan İstihsal planlama ve kontrol servisi bu taleplere gö

re aylık ve haftalık olarak; mamul cins ve çaplarına göre Çe

likhane ve Haddehane için üretim programları hazırlar ve kont

rolünü yapar. 

HURDA ALIMI: 

Metaş'da Dretimin temel girdilerinden biri hurdadır. 

Günlük 1500-1700 ton civarında kullanılan hurdanın de~işik 

cinslerde olmak Dzere% 40'ı yurt içinden; % 60'ı yurt dışın

dan temin edilmektedir. 

nullanılan hurdanın cinslerine göre ayrımı şöyledir: 

Yurt İçinden Temin Edilenler: 

- extra (DKP) 

- birinci sınıf 

- ikinci sınıf 
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- talaş 

- çöplük paket hurda 

Yurt dışından temin edilenler: 

- fragman hurdası 

- HMS 

- motor blokları 

- bushelings 

- structural 

- sac press 

- sünger demir 

Temin edilen hurdalar, hurda stok sahasında cinslerine göre 

stoklanır. Buradan üretilecek mamulün cinsine göre gerekli ka

rışımlar hazırlanarak çelikhaneye sevkedilmek üzere hurda ho

lüne verilir. 

Üretimin diğer girdilerinden bazılarıda grafit elektrod 

refrakter malzemesi, ferro alyajlar, işletme malzemeleri ve 

yedek parçalardır. 

ÇELİKHANE: 

Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce, İşletme Müdürlüğüne i

letilen mamul taleplerini alan İstihsal Planlama ve Kontrol 

servisinin hazırladığı programlar dahilinde üretilecek mamu

lün cinslerine göre hazırlanmış olan hurda, Çelikhane önünde

ki hurda halünden ocaklara alınır. Elektrikli ark ocaklarında 

elektrodlar aracılığı ile 1600 C'a kadar ergitilir ve pota o

caklarında son işlemler tamamlandıktan sonra yarı mamul "kü

tük" elde edilmek üzere kontinülere alınır. 

Metaş'da en gelişmiş teknolojiyi kapsayan 2 adet 3 

yollu 7,5 metre yarı çapta düşeyden yataya geçişli 100-160mm. 

kesitte küçük-blum; yine 2 yollu "s" tipi 4 metre yarı çapta 

düşeyden yataya geçişli, otomatik makaslı 100x100 mm. kütük 

dökebilen tesisler vardır. 

Çelikhanede kurulan ilk ark ocağı 10 tonluktu. Daha 

sonraları 15'er tonluk 2. ve 3. ark ocaklarının ilavesi ile 

yıllık kapasite 80.000 tona ulaşmıştı. 1970 yılında başlayıp 
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1974 yılına kadar süren bir dizi tevsiat programı ile çelik

hane'de 45'er tonluk 4. ve 5. ark ocakları devreye alınmıştır. 

1980-1981 yıllarında devreden çıkarılan 1.2. ve 3. ark ocakla

rından 2'si daha sonra pota ocağına dönüştürülmüştür. 

45'er tonluk iki ark ocağına sanayinin son teknolojik 

yeniliklerinden olan; 

- su soğutmalı sistem 

- jet brülör sistemi 

- duman emme ve arıtma tesisleri 

uygulanarak yıllık üretim kapasitesi 480.000 tona yükseltil

miştir. 

1984-1986 yıllarında komponzasyon tesisi ile enerji ta

sarrufu, elektronik elektrod ayar sistemi ile de refrakter ve 

yakıt tasarrufu sağlayıcı yatırımlar yapılmıştır. Vinç manip

lasyonunu rahatlatmak amacı ile handiş kaydırma sistemleri uy

gulamaya alınmıştır. 

1987 yılında oksijen açığının karşılanabilmesi amacı i

le 2500 Nm saat kapasiteli yeni bir oksijen tesisi devreye a-

Kurulduğu günden itibaren sürekli teknolojik yenilik

leri bünyesinde uygulamayı amaçlayan Metaş, bu konudaki en son 

girişimini 1987 yılında krupp firması ile gerçekleştirmiştir. 

Özel Demir Çelik sektöründe daima "ilk"lerin sahibi olan Metaş 

'ta çeliKhanesindeki 4 nolu ocakta kullanış biçimi olarak dün

yada ilk defa olarak hurda ön ısıtma uygulaması ve dipten dö

küm alma sistemi devreye alınmıştır. 

Bu uygulanan sistem ile: 

Elektrik ve elektrod safından %20, refrakter arfından 

%10 tasarruf ve verimlilikte %19, üretimde de %28 artış sağ

lanmıştır. 

2 adet ocaklarımız; 4 nolu ocakta 60 dakika süreli,gün

de 24 döküm, 5 nolu ocakta 75 dakika süreli günde 18 döküm ol

mak üzere toplam günde 42 dckG~ kapasitede çalışmaktadır. 

En son olarak 1967 yılı ekim ve aralık aylarında iki o

caktan 43 döküm alınarak gjnl~k, aylık, yıllık rekorlar elde 

edilmiştir. 
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HADDEHANE: 

Pazar taleplerine göre istihsal planlama ve kontrol ser

visinin yaptığı programlara göre, Çelikhaneden elde edilen 

100 mm 2 ve 160 mm 2 yarımamul kütükler istiflendikleri stok sa

hasından Ünite I veya Ünite II 'de haddelenrnek üzere işleme 

alınırlar. 

ÜNİTE I 

1960 yılında 30.000 ton/yıl kapasite ile kurulmuştur. 

Bugün 25 ton/saat kapasiteli tav ocağının beslediği Ünite ı 

haddehanesi, yılda 120.000 ton firkete ve çubuk haddeleyebil

meKtedir. Merdaneli haddelerne sistemine sahip olan Ünite I' 

de 8 mm ile 26 mm çapında düz ve nervürlü inşaat çeliği üre

tilmektedir. 

ÜNİTE II 

1973 yılında devreye giren Ünite II, bugün yılda 

230.000 ton mamul haddelerne kapasitesindedir. 160 mm. kütük 

haddeleyebilen Ünite II'de 5.5 mm den 90 mm kadar düz ve ner

vürlü inşaat çeliği ve özel sipariş mamulleri çubuk ve kangal 

olarak üretilmektedir. Bu ünitenin ö~emli özelliği yarı mamu

lün önce bir dövme ~akinasında dövülerek ilk ezmenin verilme

si, dahiJ sonra üç di=okli =ıist2mle haddelenmesidir. 

Toplam iki ünitede yıllık üretim k~p3sitesi 350.000 ton

du~. 1986 yılında hadde~ane üretimi yıllık 341.667 ton Jlmuş

tur. 

YARDIMCI ÜNİTELER: 

Mekanik Bakım ve Onarım: 

Fabrikamızın i~t~y~c~ olan h~r tDrlD yedek ~arça, yeni

leme ve imalat~nı gerçekleştirir. İşletm~ makinalarının nor

m3l ve arızasız, tgm kapasitede jevamlı Ç3lışmasını temin e-
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der. Bunlar için t~rna, tesviye atelyesi ve ba~ım o,arım ataı

yesi ve ekibi vardır. 

Elektrik Bakım ve Onarım: 

Fabrikamızın nevcut tüm elektrik tesislerinin tam ran

dıma~ ile normal ve mü~kün olduğu kadar arızasız çalışabilme~ 

sini sağlayan jir bölümdür. Motor revizyon, bojinaj, hassas 

aletler bôlü~J bulunan =lektrik onarım ve bakım servisinin 

t~pıam 75 ~=gawat gücü,d= 3 adet trafo merkezi ile enerji kay

bını as~ariye i,dire~ kon~~,zasyon tesisi m=vcuttur. 

Y3rdımcı Tesisler: 

B u 3 e r v i s i n k a :B :ı n 1 :ı j a ; y ı l d 3 1 1 • O O O t ~ n l u k ;1 'J ı a : ıi t t e -

s i s i J ı ı d 3 1 ~ . O ı) J t ı ı ı k i r e :~ < a ;J a :3 i t ~ ı i d D ı a n ~- t s i n t e r v e k i r e ç 

üreti·n t:=:>i=>l~d, 60.01]] n/ay t~apasiteli s:..ı tesisleri, 12f~·n/ 

3 a ;:ı t ka ;ı :ı s~- t ~li =ır g J, t ~s i s i m= v c u"': tur • ::ı. 1 "':i •>1 ,ı k;::; i j.= ~ı t ~ ., ~ =>i 
" ıı=ır-:ı:< ijrı:.te ~ 1 dı~ 141J .. ı]l]ı) Nın/saat oksije:ı (ir.et!.lm:~:(t·-::1ir. Ye--

~'+ Te:.ıın .ız 138"7 tarihindı:? :3lınınıştır. 

Bu servisimiz çeşitli ağır ve müteharrik vasıtaların 

bulunduğu bir bölüm olup, her türlü malzeme; hammadde, yarıma

mul ve mamul maniplasyonlarında tüm servislere yardımcı olur

lar. 

AMBAR 

Ambar servisi, tüm işletme malzemelerinin maksadiarına 

göre uygun olarak muhafazasını, stok kontrol faaliyetini ve 

malların istihsal ünitelerine sevki faaliyetlerini yürütmek

tedir. 

FİNANSMAN VE MUHASEBE MÜDÜRLÜ~Ü 

~inansman ve Muhasebe Müdürlüğü genel olarak; işletme 
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masraflarını asgari maliyet ile finanse etmek, meydana gelen 

karı en verimli yatırımlarda kullanmak için çalışmalarda bu

lunmak, şirketin mali prestijini ve gücünü arttırmak için ya

pılan çalışmalara yardımcı olmak, şirket ile ilgili kanuni mu

hasebe kayıtlarını tutmak ve yürütmek; yönetim kademelerinin 

şirket faaliyetlerini ve giderlerini kontrol edebilmesi için 

gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, değerlendirmek ve ra

por etmek fonksiyonlarını yerine getirmektedir. 

Müdürlüğe bağlı; Genel Muhasebe, Finansman, Bütçe Kont

rol şeflikleri bulunmaktadır. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜGÜ 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü genel olarak; yeni 

proses ve mamulleri geliştirilmesi, gelişme politikası ile il

gili teknik araştırmaların yapılması şirketin yeni mamul ve 

yatırımlarının gizibiliti ve rantabilite etüdlerinin ve proje

lerinin yapılması, ekonomik analizlerin yapılmasını, dünyada-

ki belli t.ıaşl:ı. çelik, hammadde v1::: ıııaıı;u.ı. iJ.ı.yeıaa..ı.a-rıııın·harı::.~t::.:.-

lerinin incelenmesini, yatırımların gerçekleştirilmesindeki 

uygulamaları yürütmekte, ayrıca mamul ve yarı mamullerin stan

dartıara uygunluğu ve kalitesinin kontrolu yapılmaktadır. Mü

dürlüğe bağlı olarak Planlama yatırım, Endüstriyel araştırma, 

kalite kontrol Bilgi İşlem Şeflikleri ve teknik uzmanlık ge

nel olarak belirtilen yükümlülükleri konularına göre ayrımıa

rına göre yürütmektedirler. 

KALİTE KONTROL 

Metaş'ın belirli kalite düzeyinde en ekonomik üretimin 

gerçekleşmesi amacına yönelik olarak üretim sırasında ve so

nunda kimyasal, fiziksel ve metalurjik olarak sürekli kalite 

kontrol yapılmaktadır. 

Araştırma ve Geliştirme Müdüriüğü bünyesinde yer alan 

Kalite Kontrol Şefliği kendi bünyesinde dört bölüme ayrılmış

tır. 
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Mamul Araştırma ve Geliştirme Gurubu: 

Bu bölümde inşaat çeligi konusunda, mamul ve çeşitleri 

konusunda gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

Kimya Laboratuvarı: 

Çeliğin bünyesindeki kimyasal analizleri yaparak; stan

dartıara göre üretim yapılması hususunda yardımcı olunur. 

Fizik Laboratuvarı 

Bu bölümde ısıl işlem analizleri, haddeleme, sertlik 

ölçümü, ezme ve bükme testelri yapılarak şirket mamullerinin 

kalite konusunda kontrolunu sağlamakta, mamul ve yarı mamul

lerin kabul edilen standartıara uygunluğu deneylere tespit 

etmektedir. 

M2telog~afik Lahoretu~ar: 

Mamul malzemelerin mikro ve makro yapılarının incelen

mesi metalografik açıdan gerçekleştirilir. Norm dışı olan mal

zemelerin ayrımlanması ve norm dışı olma sebepleri araştırı

lır. 

PERSONEL MÜDÜRLÜGÜ 

Personel Müdürlüğü bünyesinde; Personel, endüstriyel 

Münasebetler, İdari İşler şeflikleri bulunmaktadır. Genel o

larak Personel Müdürlüğü organizasyondaki kadrolara, uygun üc

retler ile işe uygun personel bulunması, tayin ve/veya terfi 

edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, bütün persone

lin ücret ve maaşlarının eşitlik ve adalet esasları içinde de_ 

ğerlendirmesi, işveren-işçi ilişkilerini çalışma şartları ba

kımından şirket ve personel menfaatlerine en uygun şekilde ge

liştirilmesi ve devam ettirilmesi, iş kazalarını önleyici ted

birlerin alınması ve korunması, gerekli çalışma standartları-
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na erişebilinmesi amacı ile personelin eğitilmesi, geliştiril-

mesi, çalışanların moral güçlerini desteklemek arttırmak ama

cı ile çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunulması 

uygulamalarını gerçekleştirmektedir. 

Personel Şefliği; kadro çalışmaları, terfi, tayin iş

lemleri, işe giriş ve çıkış sigorta formaliteleri, ücret, i

zin gibi personel işlemlerini yürütmektedir. 

Endüstriyel Münasebetler Şefliği bünyesinde üç ana ko

nuyu kapsamaktadır. Teknik emniyet ve sivil savunma konula

rında her türlü koruyucu tedbirlerin alınması, bunların sü

rekliliğinin sağlanması personelin bu konuda eğitilmesi; Eği

tim konusunda tüm personelin gelişen teknoloji ile ilgili o

larak bilgi ve becerilerinin arttırılması, yenilenmesi için 

işletme içi ve dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

katılımının sağlanması, teknik emniyet ile ilgili olarak çe

şitli teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarının yapılması; 

Sosyal ilişkiler olarak tüm personelin çalışma saatleri dışın

da kalan zamanlarda bir araya getirilmesi, motive edilmesi,mo-

le ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunlar ara

sında iki ayda bir kuruluşumuz içine yönelik haberlerden olu

şan METAŞ'IN SESİ gazetesi çalışanlarımıza genel işletme po

litikasından, hedeflerimizden, yatırımlarımızdan, atılımları

mızdan haberdar etmek, eğitmek, bilgilendirmek, yeni işbaşı 

yapan çalışanlarımızı ve diğer departman faaliyetlerini yan

sıtmak amacını taşımaktadır. Çalışanlarımızın çalışma saatle

ri dışındaki vakitlerini spor yaparak değerlendirmek amacı i

le futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynayabileceği 

açık sahalar ve kapalı spor salonunda bahar ve sonbahar ayla

rında kısımlar arası çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Ay

rıca çalışanlarımızın yaz aylarında yararlandığı Seferihisar 

Metaş Piknik yerinde akşam yemekleri düzenlenerek, her kısım

dan bir araya gelen 50 kişilik gruplara başıattığımız organi

zasyonla müessesemizde çalışanların eş ve çocuklarına Metaş'ı 

tanıtmak, beraberce öğlen yemeği yemek, böylece aile yakınlaş

masını sağlamak amacı taşınmaktadır. 

Müessesemize gelen ferdi ve grup ziyaretleri, ziyaretçi 
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yönetmeliği doğrultusunda Personel Müdürlüğü izni ile gerçek

leştirilmektedir. 

Kurucusu ve hamisi olduğumuz Metaş İlkokulunun her tür

lü ihtiyacının karşılanması da servisimiz görevleri arasında 

yer almaktadır. 

İdari İşler Şefliği de fabrikamızın güvenliğinin sağ

lanması, personelin yemek ihtiyacının karşılanabilmesi için 

her türlü malzemenin sağlanması ve hazırlanıp sunulması, ula

şım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, çevrenin düzenlenmesi 

ve temizliğinin sağlanması ve reviri ile ilk yardım ve sağlık 

işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. 

ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Metaş'da aylık saat ücretli olmak üzere çalışan iki" 

grup personel bulunmaktadır. Saat ücretli personelin bağlı bu

lunduğu işçi sendikası Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası-

dır. İşveren Sendi~ası oa ~cd~ •. : E~y~ Sa~ayicileri senj~ka3l 

(MESS) 1 dir. Aylık ücretli personel toplu sözleşme kapsamı dı

şındadır. 

ÜCRET 

Saat ücretli perosnelin ücretleri, Türk Metal Sendika

sı ile MESS arasında imzalanan anlaşma ile belirlenmektedir. 

Toplu iş sözleşmeleri iki yılda bir yapılır. 

Metaş 1 da en düşük işçi ücreti, yeni başlayan bir işçi 

için 465 TL/saat ayda 105.000 TL.sıdır. 1. sınıf işçi ücreti 

ise 1149.-TL/Saat; ayda 258.525.-TL'sıdır. Ortalama işçi üc

reti 823.-TL/saat yaklaşık 185.000.-TL.sıdır. Müessesemizde 

asgari ücret uygulanmamaktadır. Ücret ödemeleri her ayın 20 1 

sinde avans, bir sonraki ayın 7 1 sinde kesin hesap şeklinde 

ödenir. Avans mecburi değildir, isteyen alabilir. Ancak a

vans miktarı maaşın %40'ından az olamaz. Ödemeler iş yerinde 

ve işçinin kendi iş saatindeyapılır. Ücretlerde yapılan puan

taj, hesaplama ve tahakkuk yanlışlıkları en geç iki gün için-
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de düzeltilerek ödenir. Yıllık ikramiye 120 gün üzerinde yıl

da 4 kerede verilmektedir. Bunlar üçer ay eşit aralıklarla ol

mak üzere şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında olmak üze

re 30 gün üzerinden ödenir. 

Ayrıca personel ücretlerine ek olarak her ay müessese

nin istihsal durumu göz önüne alınarak belirli oranlarda üre

tim primi verilmektedir. 

ÇALIŞMA SAATLERİ 

İş yerimizde, günde 7.5 saat olmak üzere haftalık ça

lışma süresi 4.5 saattir. Günlük çalışma süresi içinde yemek 

için bir ara dinlenmesi verilir. İş yerimizde 08.30-17.30; 

07.00-15.00-23.00; 23.00-07.00 saatleri arasında çalışılmak

tadır. Vardiyalı çalışmalarda, vardiya her hafta değişir.Gün

lük normal çalışmanın üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesa

idir. Fazla mesainin günde 3 saat, yılda 90 işgünün üstünde 

olmeması 1.çin r...,1,c,lı'T"' F2::: 1 .., 
,r.' c:~ ~ ~-~ ~- l~ c.r 2 t ~c~ j_ o1 1 n n ~-:-ı rı ı ı c ~ ·~·· -~ ...... , .............. '· . ' .!·...J .. '·-'ı. ~- .. 

larak ödenir. Ayrıca gece saat 20.00 ile sabah saat 06.00 a-

rasında çalıştırılan işçilere saat ücretlerinin %10'u tutarın

da gece çalışma tazminatı ödenir. Fazla çalışmanın gece zammı

nın uygulandığı süre içerisinde devam etmesi halinde işçilere 

fazla çalışmaları için fazla çalışma ücreti gece çalışma taz

minatı ile birleştirilerek ödenir. 

İŞE GELİŞ VE GİDİŞ SAATLERİ 

İşçilere fabrikaya geliş ve gidişlerinde servis otobüs

leri tahsis edilmiştir. Servis otoları vardiyalardan 15 dakika 

önce fabrikaya gelir ve mesai bitiminden 15 dakika sonra fab

rikadan ayrılırlar. 15 dakika süre içinde işçi iş elbisesi ve 

ayakkabısını giyip, koruyucu malzemelerini alarak tam vaktin

de iş başında olmak zorundadır. Bir takvim yılı içinde maze

rete dayalı olarak 2 defa ve 30 dakikayı geçmeyen geç kalma

larda işveren işçiye iş başı yaptırır ve ücretinden kesinti 

yapmaz. Ancak alışkanlık halinde bu hüküm uygulanmaz ve üc-
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retlerden gerekli kesinti yapılarak o kişi ciddi olarak uya

rılır. Bu gecikmeler işçilerin iş yerine toplu olarak taşın

dığı servisin arızalanması, yolların trafik kazalarının veya 

başkaca neden ile kapalı olması hallerinde geçerli değildir. 

Bu durumlardaki gecikmeler için ücretlerden bir kesinti yapıl-

maz. 

SOSYAL HAKLAR 

Ulusal Bayram ve Tatiller 

Ulusal tatil ve bayramlar kanunlarda belirtilen gün ve 

saatlerdir. Ulusal bayram ve tatillerde çalıştırılan işçiler

de çalıştırılan işçilerin ücretleri %100 zamlı (çalışma kar

şılığı olmayan tatil ücreti dahil 3 yevmiye) olarak ödenir. 

Ancak saat 13.00'ten sonra başlayan tatillerde işçinin saat 

13.00'den sonraki çalışması halinde ücreti %100 zamlı ödenir. 

İşçinin bugünlerde çalıştırılması isteğine bağlıdır. Kendi 

hafta tatilinde çalıştırılan işçilerin fılli ~alışmd ÜL~~Lı 

%100 zamlı olarak ödenir (hafta tatili yevmiyesi dahil 3 yev

miye.) 

Yıllık ücretli izinler 

Hizmet süresi 1-5 yıla kadar olanlara yılda 18 işgünü, 

" ll 6-14 ll ll ll " 22 " 
ll ll 15 - ve daha fazla olanlara yılda 26 iş-

günü ücretli izin verilir. 

Yıllık ücretli izinlerin hesabından izin süresi için

de olan ulusal bayram ve kanuni hafta tatilleri günleri izin 

süresinden sayılmaz. Yıllık izinlerini bulundukları yer dışın

da geçirecek olanlara istedikleri takdirde 7 güne kadar ücret

siz yol izni verilir. 

Diğer ücretli izinler 

Personelin evlenmesi halinde 7 güne kadar ücretli izin 
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hakkı vardır. Personelin eş ve çocukları ile ana babasının, 

kardeşlerinin ölümü halinde 4 gün eşinin doğum yapması ha

linde 4 gün, kendisinin veya ailesinin oturduğu yerin yangın, 

sel, deprem gibi olaylara maruz kalması halinde 10 güne kadar 

işveren tarafından ücretli izin verilir. Kişi kendisine hak 

kazandıran olayları geçerli bir belge ile belgelemek zorunda

dır. 

Bu izinler en geç bu gibi olayları izleyen 10 gün için

de kullanılacaktır. Bu izinler yıllık ücretli izinle içiçe gi

remez. Ayrıca, evlenen ve çocuğu olan personelimize Metaş ta

rafından hediye verilmesi ve yine personelimizin doğum ve ev

lenme yıldönümlerinin tebrik kartı ile kutlanması Metaş'da ge

lenek haline gelmiştir. 

İKRAMİYELER VE SOSYAL YARDIMLAR 

Yıllık İkramiyeler 

Personele ·ı:::::u gürı ÜL.t:rıııd8ıi y.ı.ıua :.ı iı<.ı:ar.;.;.yc: vt:ı.ı.J..L .• 

Bu ikramiyeler de 3'er ayda eşit aralıklarla olmak üzere Şu

bat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında 30 gün ücret üzerinden 

ödenir. 

Prim 

Personel ücretlerine ek olarak her ay müessesenin is

tihsal durumu gözönüne alınarak belirli oranlarda üretimden 

prim alırlar. 

Sosyal Yardımlar 

BAYRAM HARÇLIGI: Personele yılda iki kez 20.000 TL.tu

tarında bayram harçlığı verilir. 

VAKACAK YARDI~I: Her yıl Haziran ayında 86.000 TL. tu

tarında yakacak yardımı yapılır. 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN VARDIMI: İzne çıkacak olan perso

nele izne ayrılmadan önce 3 gün önce 24.000 TL. tutarında yıl-
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lık ücretli izin yardımı yapılır. 

EVLENME YARDIMI: Evlenen personele bir defaya mahsus 

olmak üzere 40.000.-TL. tutarında evlenme yardımı yapılır. 

DObUM YARDIMI: Personelin eşinin doğum yapması halinde 

belgeyi ibraz etmek sureti ile kendisine 17.500.-TL.sı doğum 

yardımı yapılır. 

ÔL[M YARDIMI: İşçinin ôlümü halinde eşine yoksa çocuk

larına 40.JOO TL. ôlüm yardımı yapılır. İşçinin iş kazası so

nucu ölüm~ halinde ise mirasçılarına 400.000.-TL. ödenir. 

ASnERLİK YARDIMI: Askerlik için iş yerinden ayrılmak 

zorunda kalan her işçiye 20.000 TL. askerlik yardımı olarak 

verilir. 

YEMEK YARDIMI: Çalışılan günlerde işçilere doyurucu ve 

kalari üç çeşit yemek verilir. Dôndüncü çeşit olarak da yağurt 

veya süt verilir. 

VASITA YARDIIM: İşçilerin topluca işe geliş ve gidişle

rinde vasıta temin edilir. 

İŞÇİ SA~LI~I VE İŞ GÜVENLİ~İ 

İşveren iş yerinde iş yeri şartlarına uygun olarak iç

me suyu, sıcak ve soğuk duşlu banyolar, ısıtma, havalandırma, 

aydınlatma gibi ihtiyaçları işçi sağlığı ve iş güvenliği açı

sından karşılamak zorundadır. 

İşveren işçiyi işe alırken her türlü muayenesini yap

mak ve sağlık kontrolünden geçirmek zorundadır. Bununla bera

ber 3 yılda bir kerede gôz muayenelerini, yılda bir kulak mu

ayenelerini, yılda bir kerede Verem Savaş Derneği veya benzer 

kuruluşlar vasıtası ile röntgen taramalarını yaptırır. 

İş yerinde bir iş kazası halinde işçi ôncelikle ilk 

yardı~ ün:tesine getirilir. İlk tedavisi burada yapılır. Ge

rekti~i za~an en yakın SSK sağlık kuruluşuna işveren tarafın-

dan aci:an ~önderilir. 

İş~aren tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzü

ğüne ~y;L~ J:an işçiye iş elbisesi, iş ayakkabısı verilir.Ko

ruyucu ma:zama, baret gerektiğinde toz maskesi ve eldiven te-
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min edilir. İşçilere 2 yılda bir kere banyo havlusu ile yüz 

havlusu verilir. 

Hasta olan bir işçi vizite kağıdı daldurarak işyeri 

doktoruna çıkabilir. Gerektiğinde hastaneye sevkedilir. Bura

dan istirahat alabilir. Ancak işçinin istirahat almaması du

rumunda en kısa zamanda iş yerine dönmesi ve işbaşı kağıdına 

muayene saatini yazdırması gerekir. Bu durumda işveren işçi

nin ücretinden kesinti yapmaz. Hastahaneden bir defada 5 gün 

ve daha fazla istirahat alan işçilere SSK'nın ödemediği ilk 

iki günün ücretini işveren öder. 

İş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile SSK sağlık te

sislerinden bir defada 10 gün ve daha fazla istirahat alan iş

çilere kururnca ödenen ödenekleri ile esas ücretleri arasındaki 

fark işverence ödenir. 

İşçinin şahsi ve ailevi mazareti nedeni ile talep ede

ceği mazeret izinleri işi aksatmamak kaydıyla günlük veya sa

atlik olarak verilir. Bunun için işveren tarafından ücret ö

denmez. 

İŞ VERİNDE UYGULANACAK CEZALAR 

İşçi sağlığı-iş güvenliği ve iş disiplinine aykırı fi

il ve hareketlerde iş yerinde uygulanacak uyarı dışındaki ce

zalar şunlardır: 

- İhtar 

- 1-3 gün arası ücret kesintisi 

- İşten çıkarma. 

verilen bu cezalar işçinin siciline işlenir. 

İŞ EMNİVETİ 

Yapılan iş teknik emniyet araçlarının kullanılmasını 

gerektiriyorsa işçiler gerekli olan teknik emniyet koruyucu 

malzemelerini kullanırlar. Çalışmaları esnasında gerek kendi

leri gerekse arkadaşları için tehlike meydana getirebilecek 

her türlü ihmal ve lakaytlıktan sakınmalıdırlar. İş emniyeti 

için gerekli olan titizlik ve dikkati göstermelidirler. 
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DE. 24000 LOKOMOTiF ELEKTRiK DERSi SORULAR! 

1- Lokomotife batarya enerjisi nasıl verilir. Enerji nasıl 

kesilir? 

2- Sataryanın volt ve amper değerleri nedir? Niçin bu değer

lerde seçilmiştir? 

3- Sataryanın görevleri nelerdir? 

4- Satarya şarjı voltajJ ve akım değerleri normalde en az ve 

en çok ne kadar olmalıdır? 

5- Noksan akü elemanı ile çalışmanın sakıncaları nelerdir? 

6- Q31 nedir nasıl çalışır? 

7- Q31 nasıl konturol edilir? 

8- Aydınlatma devrelerin çalışması için lüzumlu şartlar ne

lerdir? 

9- Dizel motoruna marş yapabilmek için lüzumlu şartlar neler

dir. 

10- SPL marş motoruna basıldıktan sonra hangi role ve kontak-

t~rJ.e~ enerjilenir, sırasıyla aç,kleyını:? 

11- EAM bobininin görevi nedir? Nasıl çalışır? 

12- Takviyeli marş ne demektir? Nasıl çalışır? 

13- Q46 rölesi hangi sebeplerden enerjilenir? 

14- NE nedir? Çalışınca neler olur? 

15- PSH nedir? Hangi değerde çalışır? Çalışınca ne olur? 

16- TSTH nedir? Hangi değerde çalışır? Çalışınca ne olur? 

17- qsv nedir? Hangi değerde çalışır? Çalışınca ne olur? 

18- Q60 rölesi hangi sebeplerden çalışır? 

19- PSVDI-PSHI nedir? Hangi değerlerde çalışır? çalışınca ne 

olur? 

20- PSVD2-PSH2 nedir? Hangi değerde çalışır? Çalışınca ne olur? 

21- QI nedir? Hangi değerlerde çalışlır? çalışınca ne olur? 

22- TSTE nedir? Hangi değerlered çalışır? Çalışınca ne olur? 

23- Q~ nedir? Hangi değerde enerjilenir? Enerjileşince nasıl 

olur? 

24- 420 nedir? Hangi değerde enerjilenir? Enerjileşince ne 

olur? 
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25- Q21 nedir? Hangi değerde enerjilenir? Enerjileşince ne o

lur? 

26- Q33 nedir? Hangi değerde enerjilenir? Enerjileşince ne o

lur? 

27- RLP nedir? Hangi halde çalışır? Çalışınca ne olur? 

28- SONDL nedir? Hangi hallerde çalışır? Çalışınca ne olur? 

29- Q60'ın kilitlenmesi ne demektir~ Kilit nasıl çözülür? 

30- Hangi ve elemanlarda kaçak olur? 

31- Patinaj ne demektir? Nasıl anlaşılır? 

32- Kaçak rölüsinin enerjilenmesi halinde yapılacak işlem ne

dir? 

33- Patinaj önleme devresi kaç arnperde çalışmaya başlar? Kaç 

arnperde önleme işlemi sona erer. 

34- Patinaj devresi nasıl çalışır? 

35- JHY bobininin görevi nedir? Nasıl çalışır? 

36- Kumlama devresi nasıl olur? 

3 7- R ~ y i'ı k rP o st cı s l n 1. n g ö I' P. \!i nP rJ ir? N :::ı s ı 1 r" ı ' ,.., ' -r? . 

38- Tatman devresi nasıl 

39- CEXA nedir? Enerjileşmesi için lüzumlu şartları nedir? 

1~0- CEXA' nın enerjisi hangi hallerde kesilir? 

41- QFCG nedir? Nasıl çalışlır? 

42- Şöntleme devresi nasıl çalışır? 

43- Şöntleme olmuyarsa sebepler nedir? 

44- Şöntleme nedir? Hangi hizlarda şöntleme olur? 

45- Yangın devresi hangi hallerde çalışır? Yangın ihbarının 

nereden geldiğini nasıl anlaşılır? 

46- TS 191 ve 192 tarmostatlarının görevleri nedir? 

47- c 191 ve c 192 kontaktörlerin görevi nedir? 

48- Bant saati (Km/h) görevleri nelerdir? 

49- Kompresör boşa dönüş devresi nasıl çalışır? 

50- Lokomotif fren iptal devresi nasıl çalışır? 

Başarılar Dilerim. Hazırlayan: 
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BANKACILIK MEVZUAT! KURSU SORULAR! 

SORULAR 

1- Mevduat nedir? Menşei yönünden mevduatın nev'ilerini yazı

nız? 

2- Hesap açılış çeşitleri nelerdir? Kısaca izah ediniz? 

3- Ahmet Şahin 29 Ağustos 1988 tarihinde bankaya müracaatla 

3 ay vadeli 850.000.-TL.lık %54 faizle bir hesap açtırmış-

tır. Hesaba vade sonunda tahakkuk et tirilecek faizi bul u-

nuz? Muhasebe maddelerini yazınız? 

4- A şubesine ait 2.000.000 TL.lık çekle 26.4.1988 tarihinde 

B şubesine müracaat eden AhmetŞahin kanuni şartları tam ve 

karşılığı olan çekilen 1.000.000 TL.sı ile 6 ay vadeli bir 

hesap açılmasını, 1.000.000 TL.sının C şubesindeki tasar

ruf mevduatı vadesiz hesaba gönderilmesini ve telefonla da 

bildirilmesini istemektedir. Şubelerin yapmış olduğu iş

lemleri kısaca izah ederek, muhasebe maddelerini yazınız? 

:;, ·· r! 2 s ap c J z d 2 n ı n :.. n k a y b o .L :rı a s ı h a 1 i n d ı:: .; ap ı _ 2 '· d :< ::. ;· L • :, , ; ı" ., - · 

İzah ediniz? 

Başarılar Dilerim. Hazırlayan: 
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SEMİNERDE GÖREV ALAN VÖNETİCİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Seminer yöneticisi Sn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Seminer ile ilgili hazırlığı ve planlaması nasıl dır? 

Çok iyi İyi Orta Az Zayıf 

c ) c ) c ) c ) c ) 

b) Seminer konularına ilişkin bilgi derecesini nasıl bul u-

yorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta Az Zayıf 

c ) c ) c ) ( ) ( ) 

c) Sınıf tartışmalarını yönetme başarısı nasıldır? 

Çok iyi İyi Orta Az Zayıf 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

d) Yöneticinin kurs süresince fikir ve yorum alma ile soru 

sorma ihtiyaçlarınıza ilgisi nasıldır? 

Çok iyi İyi Orta Az Zayıf 

( ( \ ( ) c ) ( ) \ \ ) 

e) Yönetici pedagojik yönden öğrenme arzu ve hızınızı ne 

ölçüde teşvik etti? 

Çok İyi derecede Orta Az Çok az 

( ) ( ( ) ( ) ( ) 

f) Kullandığı eğitim yöntemini nasıl buluyorsunuz? 

Çok iyi 

( ) 

İyi 

( ) 

Tatminkar Yetersiz 

( ) ( ) 

g) Yönetici hakkında değerlemeniz orta'dan aşağı ise yuka

rıdaki konular hakkında ne gibi görüş ve tavsiyeleriniz 

olabilir? 

h) Yöneticinin bu seminerden sonra yöneteceği başka semi

nerlere katılır mıy:ınız? 

Evet 

( ) 

Hayır 

( ) 

i) Genel olarak bu yöneticiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Çok iyi 

( ) 

İyi 

( ) 

Tatminkar 

( ) 
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