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Türkiye, ekonomik yönden kalkınmakta ve hızla sanayileşen 

hır ülke olmakla beraber henüz endüstri-içi endüstriyel eğitim 
politikası saptanamamıştır. Türkiye'de endüstrinin bir endüstri- 

içi eğitim politikasına duyduğu gereksinme ilk olarak 1960'larda 

kendini göstermeye başlamıştır. Zira endüstriyel gelişme kendini 
Türkiye de bu tarihten sonra göstermeye başlamıştır. Endüstriyel 
gelişme hızlandıkça, endüstride değişen teknoloji için gereksinimi 
duyulan kalifiye insangücü endüstri-içi endüstriyel eğitimi ön 

plana çıkarmış ve endüstriyel faaliyette bulunan işletmeler kendi 
içlerinde ferdi olarak bu gereksinmeyi karşılamaya başlamışlar¬ 
dır. Türkiye 18 yıldır endüstriyel gelişme içinde olmasına rağ¬ 
men ve endüstriyel işletmeler endüstri-içi endüstriyel eğitime 
tir gereksinme duymalarına rağmen bütün ekonomiyi kapsayacak bir 
endüstriyel eğitim politikasının saptanması için milli ölçüde bir 
atılım yapılmamıştır. Bu gerçek beni, 1975-1976 akademik senesin¬ 
de İngiltere'de "Endüstriyel İşletme Sevk ve Yönetimi" konusunda 
yapViğım lisans üstü diploma çalışması sırasında soruna eğilmeme 
neden olmuş ve Türk Endüstri işletmelerinde uygulanması gerekli 
olan milli endüstriyel eğitim politikasının saptanabilmesi için 

klavuz olabilecek bir araştırma yapmaya olanak verebilecek veri¬ 

lerin toplanmasına itmiştir. 

Bu çalışmayı yapabilmek için birçok Avrupa ülkesinde uygu¬ 
lanmakta olan endüstriyel iş-başı eğitimi ile ilgili olan gerek¬ 
li bilgilerin detaylı olarak toplanabilmesi için kütüphane çalış¬ 

ması yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde toplanan bilgiler saye¬ 
sinde her ülkede uygulanmakta olan endüstriyel iş-başı eğitimi 
sistemleri arasında kıyaslama yapabilme mümkün olmuştur. Yapılan 
küîüphane araştırmasıyla, İngiltere'nin, Avrupa ülkeleri arasında 
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milli bir endüstriyel iş-başı politikası saptayan ilk ülke olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu alanda milli bir politika saptayan ilk üllfc- 

nin İngiltere olması ve bu politikayı bütün ülke ekonomisini kap¬ 
sayacak bir şekilde geliştirmesi neticesinde, Avrupa'da ki diğer 

endüstriyel açıdan gelişmiş ülkeler İngiltere modelini kendi ülke¬ 
leri için bir başlama noktası olarak kabul etmişler, sonradan sis¬ 

temi kendi endüstrilerinin ortaya koyduğu karakteristiklere göre 
endüstrinin gereksinmelerine göre adapte etmişlerdir. 

Bu araştırmayı meydana getirebilmek için veri toplama safha¬ 

sında endüstri-içi eğitim ile ilgili olarak endüstriyel işletme¬ 

lere yaptığım ziyaretler, ilgililer ile yaptığım mftlâkatlar ve 

konu üzerinde otorite durumunda çlan kuruluşlarda ilgililer ile 
yaptığım görüşmeler şu kanıya varmama sebeb olmuştur. İngiltere 
modeli, araştırmanın muhtelif yerlerinde açıklandığı üzere, ken¬ 

dine has problemleri olmasına rağmen, bir endüstri-içi eğitim 

politikası göz önüne alındığında ve diğer Avrupa ülkelerinde uy¬ 
gulanan sistemler arasında bir kıyaslama yapıldığında, bu ’t.n 

modelir. . \ en gelişmiş bir model olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olması, Türkiye'nin diğer Av¬ 

rupa ülkeleri ile olan ekonomik münasebetleri ve Türkiye'nin Av¬ 

rupa Ortak Pazarı ile olan ilişkileri nedeniyle, Endüstriyel İş¬ 
başı eğitim konusunda İngiltere modeli, diğer Avrupa ülkeleri ta¬ 
rafından uygulanmakta olan endüstriyel eğitim sistemleri için de 

en verimli ve en gelişmiş olanı olması dolayısıyla Türkiye için 
bir başlangıç sistemi olarak kabul edilebilir. 
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Bu amaca ulaşabilmek için, İngiltere'de uygulanmakta olan 
modelin temel kaidelerini ortaya koyan 1964 Endüstriyel Eğitim 

Yasası ve 1973 Endüstriyel Eğitim Yasası detaylı olarak incelen¬ 
miştir. Bu çalışma katı bir takım sonuçlara vaımak yerine modelin 
özelliklerini ortaya koymaya, sorun alanlarına dikkati çekmeye 
yönelmiştir. 

Araştırmanın beşinci bölümünde İngiltere'de uygulanmakta 
olan Endüstriyel Eğitim Sistemi üzerine yapılan incelemeler sonu¬ 
cunda ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiş, sorun alanları belirtil- 

miş ve bunların giderilmesi için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 
Bu tavsiyelerin amacı eğer İngiliz Modeli Türkiye'de sistemin ge¬ 
liştirilmesi amacıyla bir başlangıç noktası olarak kullanılacaksa, 
daha işin başında bu sorun alanlarının bilinmesi ve yapılan tavsi¬ 
yelerin ışığı altında meselenin gelişmesine yardımcı olmaktır. 

Bu araştırma, öz olarak, Türkiye'de geliştirilecek muhtemel 
bir milli Endüstriyel Eğitim Politikasına ışık tutmak amacını güt¬ 
mektedir. 
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X. BÖLÜM 

İKSANGÜCÜ PLflLLAMASI 

1.1. İnsangücü Plânlamasına Giriş 

Birçok endüstriyel kuruluş için işgücü plânlaması ol¬ 
dukça yeni bir kavramdır. Bir endüstriyel işletmede sermaye, ham¬ 
madde gibi ekonomik kaynaklar için kısa vadeli ve uzun vadeli plân¬ 
lar yapılmaktadır. Bu tip plânlar'm işletme açısından önemi uzun 
yıllar devam etmiş ve etmektedir, ancak işgücü plânlamasının önemi 
uzun yıllar anlaşılmamış ve konu üzerinde diğer ekonomik kaynak¬ 
larda olduğu gibi hiç durulmamıştır. Ancak son zamanlarda, 20. as- 
nn ikinci yarısında endüstriyel işletme sevk ve yönetim anlayı¬ 
şında meydana gelen değişmelerde olduğu gibi, bu anlayışda değiş¬ 

meye başlamış ve yöneticiler işgücü plânlaması kavramının ortaya 

koyduğu önemi anlamaya ve uygulamaya başlamışlardır. Bu önemin or¬ 
taya çıkmasına sebeb olan etkenlerden biri endüstriyel işletmelerin 
bilançolarında görünen personel ücretlerinin tümünün bilanço kalem¬ 
leri arasında ki nisbi büyüklüğüdür. Endüstriyel işletmelerde emek 
maliyetlerinin, bu işletmelerin total işletme maliyetlerinin çok 
büyük bir kısmını oluşturmakta oluşu, endüstriyel işletmelerde iş¬ 

gücü kaynaklarının azami ölçüde utilize edilmesi gerektiğini orta*- 
ya koymaktadır. Bir endüstriyel işletmenin kendi sanayi dalında 

mal yahut hizmet üretiminde bulunan diğer işletmelerle rekabet ede¬ 

bilmesi, işletmenin gelecekteki emek maliyetinin ne ölçüde doğru 
olarak tahmin edileceğine ve bu maliyetin kontrol edilmesine bağ¬ 

lı olduğu artık modern işletme sevk ve yöneticileri tarafından an* 

laşıîmış bulunmaktadır. 
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İşgl*.oü plânlamasının öneminin gittikçe artmasının diğer bir 
sebebi gelişmiş ekonomilerde birçok büyük endüstriyel işletmede 

iş gücü plânlamasına verilen önemin, tüm işletme plânlamasına ve¬ 
rilen önemle ayni orantıda gitmesidir. İşgücü plânlamasının uygu¬ 
landığı işletmelerde, işgücünün daha yüksek oranda utilize edilme¬ 

si neticesi emek maliyeti düşük olmakta bu da işletmenin kendi sa¬ 

nayi dalında üretim yapmakta olduğu diğer işletmelerden daha iyi 
rekabet edebilme şansını doğurmaktadır. Bunu gören işgücü planla¬ 
ması yapmayan işletmelerde işgücünü plânlamasının faydalarını göz 
önüne alarak iş gücü planlaması uygulanmasına geçmeye başlamış¬ 
lardır. 

İşgücü plânlamasının öneminin armasının diğer bir sebebi de 
şudur. Geçmişte birçok endüstriyel işletme, işgücü arzında, son¬ 

suz bir esneklik olduğu varsayımıyla hareket etmiştir. Bu anlayış¬ 

la hareket eden işletmeler gerçekte kalifiye iş gücünün gerektiği 

görevlerde iş gücü arzındaki yetersizlik nedeniyle sık sık üre¬ 

tim programlarını değiş «j -ciilo/i. i sorunda nahoşlardır. Bu durum, iş¬ 

letmelerin, işgücü arzı ve talepleri karşısında kuvvetli olabil¬ 

mesi ve bu arz ve talep dengesizliğinin üretim programlarını et¬ 

kilememesi için, işletme yöneticileri işletme amaçlarına paralel 
olarak kısa ve uzuı vadeli işgücü ta~splorini artan ihtiyaca göre 
ayarlama yapabilmelerini sağlamak için zorunlu tedbirleri almaya 
yöneltmiştir. Bu tedbirlerin en belli başlısı ise işgücü plânla¬ 
ması olarak ortaya çıkmıştır. İşgücü plânlamasının modem işlet¬ 
mecilikte bir gereksinil olduğunu ortaya koıran yukarda sayılan 
sebebleri iyi bir ticari sebeb olarak yorumlamak gerekmektedir. 

Zira kötü bir plânlamanın feı'*'h . sosyal maliyeti unu¬ 

tulmamalıdır. İşgücünün değişen işletme metotlarına ve üretilen 
mal ve hizmetlere adapt. . i i İm. esinle karşılaşılan güçlükler ve 
başarısızlıklar işletmeye o? loğu kadar işsiicünede zarar vermekte 
ve işçi-işvereıı ve sendikal rrv.M.sc'.:etleri de daha zor bir hale 
getirebilmektedir. 
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Ancak işgücü plânlamasının bu dezavantajlarının işletme içi 
sağladığı avantajların çok altında olduğunu ve bu dezavantajların 

çözümlenebilecek sorunlar olduğunu unutmamak gerekir. îşgücü plan¬ 
lamasının sağladığı faydalara rağmen işgücü plânlamasını yapan iş¬ 

letmeler, toplam işletmeler içinde hala küçük bir nisbeti oluştur¬ 
maktadır. Ancak yukarda belirtildiği üzere durum değişmekte ve 

işgücü plânlaması kavramı, eskiden olduğu gibi önemsiz görülme¬ 
mekte, aksine, işgücü, milletlerin ekonomik geleneklerinin dayan¬ 
dığı kritik bir kaynak olması nedeniyle ulusal ekonomi ve endüst¬ 

rinin yönetiminden sorumlu olanların üzerinde büyük bir titizlikle 

durdukları bir konu olmaya başlamıştır. Hızlı teknolojik gelişim 
ve değişim işgücünde daha yüksek oranda ustalık ve daha hızlı uyum 
(adaptasyon) gibi hususları zorunlu kılarken, eğitim sisteminde 
ortaya çıkan değişimlerinde dahil olduğu sosyal değişim ve geliş¬ 
meler teknolojik gelişmenin doğurduğu istemlerle aynı paralelde 

olmayan insangücü kaynak arzının şeklini değiştirmektedir. 

1.2. Tarifi 

İnsangücü plânlaması bir işletmenin işgücü kaynakla¬ 
rının utilizasyon ve gelişim açısından bir stratejisi olarak ta¬ 

rif edilebilir. İşgücü Plânlaması faaliyetinde genellikle dört 
ana safhayı birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. 

İlk olarak bir ekonomideki mevcut işgücü kaynaklarının değer¬ 
lendirilmesi, ikinci olarak o işyerinde istihdam edilen işgücü 

kaynaklarının, işletmenin gelecekte ki bir tarihte istihdam edece¬ 
ği iş gücüne olan oranının projekte edilmesi, umumi olarak işlet¬ 
menin hedef olarak seçtiği tarihte ulaşmak istediği amaçların hep¬ 
sini gerçekleştirebilmek için gereken işgücü talebinin projeksiyo¬ 
nunun yapılması, dördüncü ve son olarak, gerektiği zamanda arzu 
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edilen gerekli kaynakların hazır olabilmesi için gerekli tedbir¬ 

lerin alınması. Birinci ve ikinci aşama birbiriyle sıkı bir şekil¬ 
de ilgili olup işgücünün arz yönünü oluşturmakta, üçüncü aşama 

işgücünün talep yönünü oluşturmaktadır. İşgücü Plânlaması uygula¬ 
masında ilk üç aşama ile dördüncü aşama arasında ki ayrım gerçek 
bir ayrım olmamaktadır. Zira birbirlerini tamamlayıcı unsurlar¬ 

dır. Her aşamada elde edilen sonuç diğer aşamaların hazırlama¬ 
sında veri olarak kullanılmalıdır. 

1.3. İşgücü Plânlamasına Duyulan İhtiyaç 

Bir endüstriyel işletme, belirli bir zaman süreci 
içinde gelişmek ve hedeflerine varmak istiyorsa, fazla istihdam 
yahut eksik istihdam şartları altında çalışmakla, kendi dalında 
üretim yapan bir işletmeyle yahut işletmeler topluluğu ile sağlık¬ 
lı bir rekabet içinde olamaz. 

Eğer iş gücü talebi, özellikle yüksek kalifiye personel ta¬ 

lepleri gerektiği anda karşılanmassa işletmenin verimliliğinin 

düşeceği olağan olduğu gibi üretim programlamasının bu eksik is¬ 
tihdam nedeni ile duraklamaya da uğrayacağı şüphesizdir. Diğer 

taraftan, bir işletmenin utilizasyonunda düşüklük varsa, başka 
bir ifadeyle mevcut işgücünden tam randımanla faydalanılmıyorsa, 
işletme için lüzumsuz yere işgücü maliyeti yükselecek ve kâr mar¬ 
jı daha düşük olacaktır. Bu durumda işgücü plânlamasının ana he¬ 

defi yahut bir işletmeye sağlıyacağı ana fayda bir işletmede ne- 
zaman işgücü eksikliği ve ne zaman verimsiz işgücü olduğu yahut 
olacağı hususunda ki "kritik nokta"lar ortaya çıkmadan önce bunla¬ 
rı saptayabilme olanağı yaratmaktır. Bu noktada şu hususun söylen¬ 

mesi gerekir ki açık ve anlaşılabilir bir istihdam politikasının 
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uygulanması işgücü kaynaklarının en verimli bir şekilde kulla¬ 

nılmasına olanak verir. Çoğu teorisyenler geleceği içeren projek¬ 
siyonların güven verici olmadığını ve bu nedenle bu projeksiyon¬ 

ların hazırlanması için sarfedilen zamanın bir zarar olduğunu 
söylerler. Ancak geleceğe yönelik projeksiyonlar için sarfedi¬ 
len zamanın bir işletmenin "kritik nokta"lamnı saptayabilmek 
yönünde sağladığı faydayı göz önüne almazlar. Bu husus dikkate 
alındığında işgücü plânlamasının, bir işletmenin gelecekteki 
kârlılığı açısından, işgücü maliyetlerini kontrol altında tut¬ 

mak için çok kıymetli bir sevk ve yönetim aracı olduğunu kabul 
etmek gerekmektedir. 

İşgücü plânlamasının ve projeksiyonunun gerçekte daha be¬ 
lirgin sebeblerinin de olduğunu söylemekte fayda vardır. Bunlar : 

a) İşletme ve işgücü utilizasyonu arasında en iyi maliyet 
dengesini sağlamak, 

b) İstihdam düzeyini saptamak, 
c) Optimum eğitim düzeyini saptamak, 
d) Sevk ve yönetimin gelişmesi faaliyetlerine bir temel 

sağlamak, 

e) Gelecekte kullanılacak işgücüne daha iyi çalışma olanak¬ 
larını sağlamak, 

d) İşe eleman almak yahut ic;+on p! pma.u çıkarmak durumlarını 
ç abuklaş11 rmaktır. 
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1.4. İşgücü Plânlamasr ve 71 ilişki 

İşgücü plânlaması, endüstriyel işletme içi işgücü 
eğitimi için, üretim programlarının saptandığı gibi yürütülebil¬ 
mesi için ve işletmenin kalifiye işgücü temininde zorluk çekme¬ 
si halinde başvurulan bir çözüm yoludur. Üretim programlarının 
eğitim süreci sırasında ve sonrasında işletmenin işgücü talep¬ 

leri ile sıkı sıkıya bağlı olması gerekmektedir. Bu « 

kısa ve uzun vadeli üretim programlarına paralel olarak gereksin¬ 

me duyulacak işgücünün gerek kantite gerekse de kalifiye işgücü 
açısından talep projeksiyonlarını yapmaları gerekir. Bu husus, özel¬ 
likle eğitim süresinin uzun olduğu hallerde çok büyük bir önem ar- 
zeder. Zira gerek kişi olarak gerekse de işletme olarak, eğitim 

yapılmakta olan konu veya konuların, eğitime tabi tutulmasının 
sebebinin bu eğitimden geçen kişilerin gelecekte ki işletme üre¬ 
tim faaliyetlerinde kullanılacağı hususunun eğitilmekte olan ki¬ 

şi tarafından açıkça bilinmesi gereklidir. Bu hususun eğitilen 

kişi bakımından açıklığa kavuşturulması işletme sevk ve yöneti¬ 
minden sorumlu olanlarındır. 

Yapılan her türlü eğitim şu veya bu açıdan gelecek için ya¬ 
pılan iş gücü plânlamasıyla ilgilidir. Gerçekte bir işletme içi 
eğitim programının uygulanması hususunda verilecek karar işgücü 

arz ve talebinin bilir nesini gerektirir. Bu gereklilik işletme¬ 
nin işletme plânlarıyla işgücü plânla m.rnn birbiriyle anlamlı bir 

koordinasyon içinde olması zaruretinden ortaya çıkar. 

işletme içi işgücünün eğitiminden sorumlu olanlar, 
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1.5. İşgücü Plânlamasının Amaçları ve Uygulanması 

İşgücü Plânlamasının amaçları dört konu açısından 
gruplandmlabilir : 

- İşletmenin mevcut işgücü kaynaklarının sistematik 
bir analizi. 

- İşletmenin gelecekteki işgücü gereksinmesiyle ilgi¬ 
li projeksiyon kıstasları. 

- İşgücü utilizasyonu açısından işgücü plânlaması. 
- Gelecek için yapılan işgücü talep projeksiyonları 

ile işgücü arzı arasında denge sağlıyabilecek işgücü 
plânlarının hazırlanması ve uygulanması. 

İşgücü plânlarının uygulanmasında dört sorunun cevaplandın! 
ması gerekmektedir. 

a) Mevcut Durum - İşgücü miktarımız nedir ? 
b) Projeksiyon - Gelecekteki işletme plânlannın uygu¬ 

lanmasında ne miktarda işgücüne gerek¬ 
sinmemiz olacak ? 

c) Değerlendirme- Mevcut durum ile talep projeksiyonları 
arasında ki fark nedir ? 

d) Şimdiki durumdan gelecekteki duruma geçebilmemiz için 
ne yapmamız gerekmektedir ? 
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2. BÖLÜM 

İRS AR GÜCÜ EĞİTİMİ 

2.1. İnsangücü Eğit imine Giriş 

Ticari ve endüstriyel kuruluşların hepsi dinamik bil 
iş çevresinde faaliyet göstermektedirler. Pazarlama dalında ki 
gelişmeler, teknolojide yer alan gelişmeler, personel yönetimin¬ 
de ki gelişmeler ve bunlara paralel gelişmeler ticari ve endüst¬ 

riyel işletmeler üzerinde büyüle bir etki yapmaktadırlar. Ancak, 

ticari ve endüstriyel kuruluşlar bu değişikliklere ayak uydurma¬ 
ya, meydana gelen değişiklikleri, değişiklik hızıyla aynı oranda 
benimsemeyi gerçekleştiremezler. Oysa ki işletme yönetiminin en 
belli başlı sorumluluklarından biri, işletmenin geleceğinin ga¬ 

ranti altına alınmasıdır. Bu sorumluluk işletmede kullanılan 

kaynakların ve mevcut olanakların saptanması, gerçek İşletme 

amaçlarının tarif edilmesi ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönel 

miş kaynakların başarılı yönetimi ile ortaya konulabilir. 

Bir işletmenin en önemli kaynağı, elinde bulundurduğu perso¬ 

nelin mevcududur. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan eko¬ 
nomik, teknolojik ve sosyal değişiklikler, insangücü politikası¬ 

nın saptanmasında ve bu politikanın uygulanması konusunda işve¬ 
renleri daha dikkatli olmaya zorlamıştır. 

Bunun neticesi olarak 1960 yılının ortalarından sonra sayı¬ 
ları gün geçtikçe artan ticari ve endüstriyel kuruluşlar insan¬ 

gücü fonksiyonunun bir kısmı olan işletme içi personel eğitimindi 
daha pozitif ve sistemli bir çalışma yapma gereksinimini ve bu 

konuda belirli bir politika izlenmesinin şart olduğu görüşünü 
kabul etmeye başlamışlardır. 
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2.2. İnsangücü Eğitiminin Tarifi 

Eğitim, kısaca ve en basit tarifiyle, bir kişinin ha¬ 
li hazırda ki görevinde, kendisinden beklenen işin, o kişi tara¬ 
fından nasıl başarılı bir şekilde yürütmesi lazım geldiğini öğ¬ 

retmeye yardımcı olmak yahut kişiyi, gelecekte kendisinden fay- 
dalanılmayı düşünülen şekilde hazırlamak ve eğitmektir. Esasın¬ 

da, yukarıda verilen tarifteki birinci durumu personel eğitimi, 
ikinci durumu ise personel geliştirilmesi diye adlandırmak gere¬ 
kir. Her iki durumda öğrenci durumunda bulunan kişinin gerekli 
tecrübe ve bilgiyi almasına yardımcı olabilecek öğrenim şartla¬ 
rının gerçekleştirilmesiyle elde edilebilir. 

2.3. Eğitim İle Tahsil Arasındaki Fark 

Bu iki kavram arasındaki farkı belirliyebilmek, iki¬ 

si arasında sıkı bir ilişki olduğu gerekçesiyle kolay değildir. 

Bu ilişki nedeniyle çoğu kereler bu iki kavram aynı 

anlamdaymış gibi kullanılmaktadır ki bu da kavramlar arasında 

karışıklık yaratmaktadır. Bu karışıklığı önleyebilmek için eği¬ 
tim ile tahsil'in hangi açılardan birbiri ile farklı olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. 
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a) İki kavramın amaçlarının davranış açısından incelene¬ 
bildiği ölçüde. 

b) Her iki kavramın amaçlarına erişebilmek için gerekli 

olan zaman açısından. 

c) Öğrenim metotlarındaki farklılıklar açısından. 

d) Gerekli öğrenim malzemesi açısından. 
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3 o 13 ÖLÜM 

İŞLETME İÇİ EĞİTİMDE ÎN SİLTESE ECDELİ 

3.1. Endüstri-İçi Eğitimin Tarihçesi 

1960 yıllarının başlarına kadar bu konuda ki genel ka¬ 
nı, bir işletmede çalışmakta olan her türden personelin işletme 
içi eğitime ihtiyacı olmadığı ancak bu tür bir eğitim olanağı 

sağlandığı takdirde, bunun işletme sevk ve yönetim kademesine 

fayda sağlıyacağı idi. Ancak işletme içi eğitim kavramına olan 
bu yaklaşım devletin kalifiye işgücünün gelişimine, gerek ekonomik 
koşullar altında, gerekse de sosyal koşullar altında 1960 yılın¬ 
dan sonra değişmeye başladı. Bu konuda ki gerek işçi sendikalarının g 
gerekse işveren federasyonlarının bu yıldan sonraki girişimleri 

1964 yılında işletme içi eğitim ile ilgili kanunun çıkarılmasıy¬ 
la sonuçlandı. Ancak bu kanun iş çevrelerince ilk başlarda iyi 

karşılanması ile birlikte, uygulamadan çıkan sorunlar bu kanun 

hakkında ki şüphelerin yayılmasına sebeb oldu. 

Endüstriyel işletme içi eğitimi ile ilgili kanunun çıkarıl¬ 
masında en büyük temel sebeb Birleşik Krallık içinde 1950 ile 

1960 yılları arasında devletin sağladığı olanaklarla yapılan çı¬ 
raklık eğitiminin yetersizliği ve bu eğitime metot vs, yönünden 

iş çevrelerince duyulan memnuniyetsizlik olmuştur. 

Bu memnuniyetsizliğin temel neden]erinden biri de Birleşik 
Krallıkla uygulanan çıraklık eğitiminin değişen ekonomik ve sos¬ 
yal durumlara adapte olamaması ve uygulanmakta olan sistemin, bu 

değişen koşulların yarattığı gereksinimi sağlıyamamasıdır. 
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Çıraklık eğitim sistemiyle ilgili olarak 1958 yılında "Carz 
Commitee Raporu" adıyla hazırlanan belgede çıraklık eğitiminin 
neden geliştirilmesine gereksinim duyulduğu ve değişen ekonomik 
ve sosyal koşullara neden adapte olabilecek bir şekilde gelişti¬ 

rilmesi gerektiği hususunda çalışmalar yapılmıştır. Bu rapor, 
çıraklık eğitimi, istihdam ve harp sonrası tahsillerini bırak¬ 
mış olan kişilerin durumlarını içeren bir belge olup aşağıdaki 
hususların aydmlağa çıkmasına sebeb olmuştur. 

a) 1956 yılma nazaran 1962 de 316.000 adet daha fazla 

kız ve oğlan'm olacağı. 

b) Endüstri tarafından gereksinim duyulan sahalarda, genç¬ 
lerin eğitilmesi ve endüstride çalışabilir duruma gel¬ 
mesi. 

c) Endüstri-içi eğitim konusunda mevcut olanakların sos¬ 
yal ve ekonomik gelişmeye uymadığa, ve bu konuda endüst¬ 
rinin gereksinme duyduğu sahalarda her endüstrinin ken¬ 

di içinde uygulayacağı eğitim programlarının uygulanma¬ 

sında yardımcı olabilecek merkezi bir eğitim kuruluşu¬ 
na duyulan gereksinme. 

d) Bu sahada grup eğitim modellerinin daha fazla sayıda 

uygulanmasıyla kısa vadeli gereksinmeleri karşılıya- 
bilecek bir gelişme sağlayabilmek. 

e) Bu konuda bir kanuna gereksinme olduğu» 
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Bu raporun endüstriyel işletme-ici eğitim konusunda en önem¬ 

li olarak sağladığı fayda, 1958 yılında Endüstriyel Eğitim Komi¬ 

tesinin kurulması ve tüm endüstrinin işletme-içi sistematik eği¬ 
tim tekniklerini adapte etmesi için yaptığı çağrıdır. Bu komite 
işveren temsilcileri, işçi kuruluşları, devletleştirilmiş endü. ı— 

ri temsilcileri ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşmaktay¬ 

dı. Bu merkezi komite aynı yapıda olan bölgesel komiteler tara¬ 

fından desteklenmekte ve bu bölgesel komiteler merkezi komiteye 

çeşitli konularda yardım ederek, merkezi komitenin fonksiyonunun 
bütün ülkeye yayılmasına neden oluyordu. Gerek bölgesel komite, 

gerekse de merkezi komite üyelerinin temel fonksiyonu, işletme 

içi eğitim'in ekonomik ve sosyal faydalarının endüstriyel kuru¬ 
luşlara tanıtılması ve benimsenmesine yardımcı olmaktı. Ancak bu 
komitenin başarılılığı, komitenin yeterli otorite'den yoksun ol¬ 

ması nedeniyle sınırlıydı. 

1960 yılında, Endüstri-içi Eğitim Komitesi, yetkileri daha 

geniş olan Endüstri-İçi Eğitim Danışma Servisi adıyla yeni bir 
kuruluşun kurulmasına ön ayak oldu ve sonra da bu kuruluşun ismi 

Endüstriyel İşletme-içi Eğitim Servisi oldu. Be yeni kuruluşun 
görevleri arasında endüstriyel kuruluşlarda yüksek seviye sevk 
ve yönetim kademesinde bulunanlar için endüstri-içi eğitim tek¬ 
nikleri ile ilgili seminerler tertip etmek, işveren kuruluşları¬ 
na eğitim sorunları ile ilgiü meselelerde bir danışma kurulu 
olarak görev yapmak ve belirli bir aidat karşılığı endüstriyel 

kuruluşlar için eğitim uzmanı olarak görev yapmak hususları yer 

aldı. Endüstri-içi eğitim Danışma Servisi Hükümet tarafından fi¬ 
nanse edilerek desteklendi. 1964 yılında çıkarılan İşletme-içi 
eğitim ile ilgili kanun neticesi Endüstri-İçi Eğitim Komitesi 
fesh edildi, ancak Endüstri-içi Eğitim Servisi endüstriyel eğitim 
ile ilgili bir çok konunun halledilmesinde yardımcı olmaya devam 

etmekte ve fonksiyonları devam etmektedir. 
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1950 yıllarının sonlarında eğitim sahasında görülen tek so

run çıraklık eğitimi değildi. Gittikçe büyüyen ancak plânlanma
mış bir gereksinim olarak kendini gösteren, teknik bakımdan ka
lifiye personel gereksinimi, genel eğitim sistemini zorlamaya 
başladı. Bu zorlayış, endüstride eksikliği duyulan kalifiye 

personel gereksiniminin giderilmesi için, genel eğitim sistemi
nin endüstri-oriento teknolok yetiştirmesi amacını güdüyordu. 

Modem endüstri teknolojisini benimsemiş olan bir çok kuru

luş, kalifiye işgücü gereksinmelerini eskiden olduğu gibi işçi 
(emek) pazarlarından karşılıyabilmek olanağının olmadığının far

kına varmaya başlamışlardı. Endüstrinin bir çok dalında sevk ve 
yönetim kademesi mesleki Eğitim'in geliştirilmesinin artık kaçı
nılmaz olduğu görüşünde birleşiyorlar ve genel eğitim sistemine 
bu açıdan da baskı artıyordu. 

3.2. 1964 Endüstriyel Eğitim, Yasası 

Endüstriyel eğitimin politikayla bir ilgisi olmaması

na rağmen harp sonrası hükümetler bu saha da da yasal girişim

lerde bulunmuşlar ve konudan politik açıdan da faydalanmaya ça
lışmışlardır. Bu konuda hükümet anlayışında ki bir değişim ken
dini 1962 yılında çıkarılan "VVhite Paper" 'Endüstriyel Eğitim-
Hükümet Teklifleri' adlı dokümanda göstermiştir. Bu doküman ge
nellikle, Birleşik Kr^n^v=*'" alarak yayıl

maya başlayan endüstriyel eğitimin hükümet tarafından resmen 

desteklenmesi ve memleketin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması 
için bunun kanunla desteklenmesi zorunluluğunu kapsıyordu. 
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Hükümet, tecrübeli ve yetenekli işgücünde karşılaşılan ye¬ 
tersizliğin endüstriyel gelişmeyi önlediği, memleket çapında uy¬ 

gulanan endüstriyel eğitimin kalitesinin duyulan ihtiyaca göre 
ıygun olmadığı ve çeşitli endüstriyel dallarda uygulanacak eği¬ 
şim maliyetinin bu dallar arasında eşit oranda dağılması gerek- 
siği hususundaki fikirlerini bu belgede belirtmiştir. Bu üç nokta 
-964 yılında parlementodan çıkan Endüstriyel Eğitim Yasasının te- 
telini meydana getirmiştir. 

Endüstriyel Eğitim Yasası on beş sayfadan meydana gelen kı- 
ıa bir belge olup temel üç amacı şunlardır : 

a) Endüstrinin her düzeyinde duyulan gereksinmeyi karşılı- 
acak uygun kantite de erkek ve kadının eğitilmesini sağlamak, 

b) Endüstriyel eğitimde kalite ve verimlilik açısından bir 
elişme temin edecek ilkeleri saptamak ve uygulamak, 

c) Uygulanacak genel eğitim sistemi maliyetinin endüstri- 

el kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılmasını ve kuruluşların 
ıı maliyete eşit olarak katılmasını sağlamak. 

Yasa, bu amaçlara, her endüstri dalı için ayrı ayrı kurula- 
ık olan Eğitim Kurullarının aracılığıyla erişileceği hususunu 
ıptamıştır. Her eğitim kurulu kendi endüstri dalında faaliyet 

Jsteren kuruluşların uygulayacağı endüstri-içi eğitimden sorumlu 
Lacaktır. Bu sorumluluğun yanı sıra, her eğitim kurulu o endüst- 

ı dalında uygulanacak eğitim için tavsiyelerde bulunmak, eğitim 
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standartları ve olanaklarının gelişmesine yardımcı olmak ve kar¬ 
şılaşılacak eğitim sorunlarının giderilmesi için araştırmalar yap¬ 

mak da Eğitim Kurullarının sorumlulukları arasında yer almıştır. 
Yasaya göre, her Kurul kendi endüstri dalında faaliyet gösteren 

kuruluşlardan aynı oranda bir aidat toplamak yetkisiyle donatıl¬ 

mıştır. Bu toplanan aidatlar, kendine bağlı olan endüstriyel ku¬ 
ruluşların endüstriyel eğitimi devam ettirebilmesini sağlamak ama¬ 
cıyla finansman yardımında kullanılacaktır. Bu aidattan aynı zaman' 
da Eğitim Kurul'unun yönetimini finanse edecektir. Kanuna göre 

Eğitim Kurulları, kendine bağlı endüstriyel kuruluşların Ödemek¬ 
le yükümlü bulundukları aidatları arttırmak, kuruluşlara eğitim 
bursları tahsis etmek, endüstriyel kuruluşların eğitim gereksinim¬ 

lerini saptamak, Kuruluşların uyguladığı eğitimde, eğitime tabi 
tutulanların adedi, eğitim kategorileri ve eğitime tabi tutulan 

kuruluş personeli hakkında bilgi toplamak yetkileriyle de dona¬ 

tılmıştır. Yasa, adı geçen eğitim kurullarına tanıdığı bu hakla¬ 

ra, yetkilere rağmen ve kurullara vermiş olduğu sorumluluklara 
rağmen ve bir endüstriyel kuruluşun aidat ödemesini zorunlu kıl¬ 
masına rağmen, işverenlerin personelini eğitime tabi tutmasını, 

sağlayacak bir yasal zorunluluk getirmemiştir. İşverenler bu ka¬ 
nun açısından "aidat ödemeyi" bir nevi eğitim vergisi olarak ka¬ 
bul edebilir ve endüstri-içi eğitimi uygulamayabilir. Bu bakım¬ 

dan kanun uygulanacak endüstri-içi eğitim sistemine katılmayı 
zorunlu kılmakta ancak uygulamaya dair zorunluluk getirmemektedir. 

Yaşartın uygulanmasındaki sorumluluk Çalışma Bakanlığına ait¬ 

tir. Eğitim Kurullarına tayin edilen üyelerin ve bu kurulların 

meydana getirecekleri komitelerin üyelerinin tayininin onaylan¬ 

ması ve aidatların toplanması ve aidat miktarlarının yükseltilme¬ 

si ve aidatların çeşitli endüstriyel kuruluşlara tahsisi mesele¬ 
sindeki hesapların kontrolü Çalışma Bakanlığına aittir. 
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Daha ileride açıklanacağı üzere, endüstriyel kuruluşlardan 
ne kadar aidat alınacağı, o kuruluşun istahdam ettiği personel 
adedine ve kuruluşun bordrolarına bağlıdır. Dolayısıyla, aidat 
ödenmesinde eşitliği ve gerçek denetimi sağlıyabilmek için yasa, 
eğitim kurullarına, kendi dalında endüstriyel faaliyette bulunan 
kuruluşların bordrolarını incelemek yetkisi vermiştir. 

3,2.1- Merkezi Eğitim Kurulu Gereksinimi 

Merkezi bir Eğitim Kurulu gereksinmesinden, çıkarı¬ 

lan "White Paper" dokümanında hiç bahsedilmemiş olmasına rağmen, 
endüstri-içi eğitim uygulamaları böyle bir merkezi örgütün kurul¬ 
ması gereksinimini ortaya koymuştur. Bu gereksinim bütün ülkede uj 

gulanmaya başlayan endüstri-içi eğitim de koordinasyon sağlama 

amacı gütmekteydi. Bunun, sonucu olarak "Endüstriyel Eğitim Ya¬ 

sası" böyle merkezi bir örgütün kurulmasına yol açtı. Bu örgüt 

Çalışma Bakanlığına, endüstriyel eğitim fonksiyonları açısından 
önerilerde bulunmak ve hatta bu önerileri Eğitim Kurulları düze¬ 
yine kadar indirmekle sorumlu idi. Merkezi örgütün zorlayıcı bir 

uygulama yetkisi yoktu, rolü sadece eğitim konusunda önerici bir 
organ olmaktı. 

3.3. Yasanın Yarattığı Yetkiler 

Eğitim kurulları, ülke endüstri-içi eğitiminde görü¬ 
len eksiklikleri gidermede, ilk başlarda çok yavaş bir gelişim 
gösterdi. Bu durum esasen beklenen bir durumdu, zira Kurulların 

herşeyden önce kendilerini teşkilâtlandırmaları gerekiyordu ki, 
kendine bağlı olan endüstri dallarında faaliyet gösteren işlet¬ 
melerin eğitim uygulamalarında etkili olabilsin. Belirli bir 
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endüstri dalma ait işletmeleri altında toplayacak olan yeni 

kurulan Eğitim Kurulları, kuruluşlarını tamamladıktan sonra ki 

12 ay içinde kendi kendilerini finanse etmeleri yasa tarafından 
öngörülmüştür. Bu zorunluluk Kurulların, kuruluşlarının başında 
karşılaştıkları güçlükleri daha da arttırdı. Zira bu kurumlar 
kuruluşlarının hemen akabinde kendine bağlı olan endüstride ne 
özellikte bir eğitim uygulaması yapacağı, bu eğitimin kalitesi¬ 
nin ne olacağı, hangi kurumlara öncelik tanınacağı, işletmele¬ 

rin aidat olarak ne miktar katkıda bulunması gerektiği, kendi¬ 

lerine bağlı endüstri dalında faaliyet gösteren işletmelerin, 

envanterinin yapılması gibi hususlarda araştırma yapmak ve ka¬ 

rar vermek durumundaydılar. 

Yasanın yürürlüğe girmesinden 6 yıl sonra Eğitim Kurulla¬ 

rının endüatrillin birçok dallarında faaliyet gösteren işletme¬ 
lerin tümünü kapsamları içine aldıklarını ve işletme içi eğiti¬ 
min, bu işletmelerin hepsinde uygulanmakta olduğunu görüyoruz. 

Bu durum Birleşik Krallık endüstrisinde göze batan en büyük ge¬ 

lişmedir. Bu gelişmenin elde edilmesinde, radikal davranışları 

bir yana, Birleşik Krallık Endüstri Konfederasyonu, Sendikalar 
Birliğinin payı yüksekti ve bu kuruluşların Eğitim Kurullarını 

desteklemesiyle elde edilmiştir. 

İkinci paragrafta Endüstriyel Eğitim Yasasının amaçları 
a) endüstrinin her düzeyinde duyulan gereksinmeye paralel ola-* 
rak bu gereksinmeyi karşılayacak uygun miktarda erkek ve kadı-, 

nın eğitilmesini sağlamak, b) endüstriyel eğitimde kalite ve 
verimlilik açısından bir gelişme temin edecek ilkeleri saptamak 
ve uygulamak, c) uygulanacak genel eğitim sisteminin maliyeti¬ 
nin endüstriyel kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılmasını 
ve kuruluşların bu maliyete eşit olarak katılmasını temin 
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etmek olmak üzere 3 grupta toplandığı belirtilmişti. Amaçlar 

bu olduğu halde acaba yasanın çıkışından bu yana? geçen 13 yıl 
içinde yasanın amaçlarına ne ölçüde vardığı yahut varamadığı 
konusunun araştırılması gerekmektedir. 

a) Eğitim Hacminin Arttırılması 

Konunun yürürlüğe girip uygulamaya başlanmasıyla endüst¬ 
ride uygulanan eğitim hacmindeki büyük gelişmeyi saptamak ola¬ 

naksızdır. Zira yok olan bir şeyin kısa bir süre içinde endüst¬ 
rinin her dalında faaliyet gösteren büyük işletmelerde uygulan¬ 

maya başlanması bu tip eğitimin büyük bir gelişme kaydettiğini 

ortaya koymaktadır. Bu yönde yapılan istatistikler göstermekte¬ 

dir ki, 1964-1968 yıllan arasında sadece imalat endüstrisinde 

çalışan personel arasında eğitime tabi tutulan miktar $ 15 artış 
göstermiştir. Bu artışı kanıtlayan diğer hvısusta şudur: 15 ile 
18 yaş arasında olupta endüstrinin muhtelif dallannda çalışan 
personelden eğitime tabi tutulanların sayısı 1962-1967 yıllan 
arasında $ 18,7 iken, bu oran 1969-1970 yıllan arasında İ° 28 e 
çıkmıştır. 

Ancak, endüstri^içi eğitimde görülen bu artışa rağmen, ör¬ 
neğin ticari eğitim, ihracat personeli eğitimi, emniyet eğitimi 
ve tekniker eğitimi sahalarında uygulanan eğitim diğer branş¬ 

larda görülen eğitimin altında kalmıştır. 
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Herşeye rağmen 1970 yılları başlangıcında endüstri-içi eği¬ 
timde görülen genel durum, Eğitim Kurullarının faaliyeti neti¬ 

cesi, Kanunun, endüstri-içi eğitime tabi tutulmuş personel sayı¬ 
sını arttırma amacını gerçekleştirmiş olduğunu ortaya koymakta¬ 
dır. 

b) Endüstri-İçi Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi 

Kanunun uygulanmasının eğitim kalitesini arttırıp arttırma¬ 

dığı hususunu cevaplandırmak kolay olmamakla beraber, eğitimin 
daha geniş bir ölçüde sistematik bir yaklaşımla uygulanması da¬ 

ha kaliteli bir eğitimin uygulanmasına yol açmıştır. Bir eğitim 
kurulunun eğitimin kalitesine olan etkisinin endirekt olduğunu 
söylemek gerekir. Zira işletme-içi eğitimin uygulanması, daha 
önce de söylenildiği üzere bir işletmenin maliyet kalemleri ara¬ 
sında yer almaktadır. Uygulanan eğitim maliyetlere yansıdığı için 

işletme üst kademe yöneticileri eğitim konusunda daha hassas olmak¬ 

tadırlar. Bu bakımdan, eğitimin kuruluşa yansıyan maliyetinin hiç 
)lmassa sosyal faydayı arttırıcı yönde olması için, sevk ve yö- 
ietim uzmanlan eğitimin kaliteli ve verimli olmasına çalışmak- 
;adırlar. 

Eğitim Kurullan, aynı zamanda, ülkenin eğitim sisteminin 

pelişraesine de yardımcı olmuştur. 
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Kanun* yeni bir eğicim tekncloj is ir.1:.: gelişmesinde ve kabul 
ilmesinde temel faktör olrıştur, 1964 yılından sonra ki devir- 
, öğrenim tekniklerinde büyüle gelişme olduğu göze çarpmaktadır, 

devirde planlanmış eğitim art niş, sesle ve gözle eğitim araç- 

n eğitimde kaliteyi arttırmış, bu nedenle bu araçlarda da bü- 
k gelişmeler olmuştur. Bu araçların gelişimi nazari oriantasyon 
itim şekline bir son vermiştir. 

c) Eğitim Maliyetinin Daha Eşit Koşullar Altında Payla- 

Adı geçen Yasa'da, bu amacın yer almasının sebebi, işgücü 
Ltimi yapan firmaların sonradan bu eğitilmiş işgücünün başka 
malara daha yüksek bir ücretle işe alınmalarını önlemek ve 
^ekşinme duyduğu eleman darboğazına düşmesini önlemektir. Eği- 
miş iş-gücünün peşinde olan firmaları çoğu kez kendi iş-gücünü 
.tmek zahmetine katlanmayan küçük firmalardır. Bu işletmelerin 
.etme-içi eğitim yaptığı, diğerlerinin bu eğitimden kaçındığı 
* gerçektir. Bunu önlemek için Eğitim Kurulları aidat-ödün sis¬ 

lini geliştirmiştir. 

Bir diğer sorunda, Eğitim Kurullarının mali durumlarını, 

dilerine bağlı olan işletmelerden yıllık aidat ödemelerini 
başında tahsil etmeleri, firmalara ise ödünleri sonraki bir 

ihte vermesi idi. Bu prosedür iki esas dezavantaj nedeniyle 

onlar doğurmaktaydı. Birincisi işletmeler ödün yardımından 

lalanacaksa bile bu aidatı bağlı oldukları. Eğitim Kuruluna 
pek mecburiyetinde kalıyor ve dolayısıyla ödedikleri aidet mik- 

lı kadar miktar atıl bir vaziyette geriye ödenecek süreye ka- 

Lbekliyordu. 

şılması 
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İkincisi, Eğitim Kurulları, işletmeleree ödenen bu mikta¬ 
rın ekseriyetini idari masraflarını göz önüne almaksızın tek¬ 

rar işletmeye ödün olarak iade ediyordu. Bu durum işletme ile 
îğitim Kurulu arasında gereksiz, maliyeti yüksek bir transfer 
)l&yı doğuruyordu. 

3.4. Endüstriyel Eğitimde Sonraki Gelişmeler 

1970 yılında hükümet Endüstriyel Eğitim Yasasının işleyi¬ 

şini tekrar gözden geçimeye karar verdi. Bu karar, ülkenin te- 
ael endüstrileri için eğitim kurullarının kurulması ve işlemeye 

aaşlaması zamanında ortaya çıktı. Bu arada bir çok eğitim kuru- 

Luşuda oldukça fazla bir tenkitçi bir analize tabi tutulmaktaydı, 

lükümetin yasaya yeni hükümler koyması, yasanın işlemeyen taraf- 

Lannı işler hale getirmek için tedbirler aldığı devirde kurul- 
îîuş olan eğitim kurullarına yeni kurulların ilave edilmesi dur- 

ttuştu. Ancak kurulmuş ve işlemekte olan kurullar işlerine de¬ 

fam ediyordu. Ancak aidat ve ödün konularında herhangi bir de¬ 

rişiklik olmuyordu. Hatta birçok küçük firma aidat ödeme yüküm¬ 
lülüğünden kurtarılmaya ve yükümlülükten muaf tutulmaya devam 

ediliyordu. Hükümet 1972 yılında yayınladığı bir tebliğ ile mev- 

îut Eğitim Kurul "-arının, fonksiyonlarını onaylıyor ancak bu ku¬ 
rulların fonksiyonlarının aşağıdaki gibi genişletilmesini karar 

pıtına alıyordu. 
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a) Endüstrinin eğitim ihtiyaçlarının daxia açık bir şekilde 
tanımlanması, 

b) İşletmelere endüstriyel eğitim konusunda bir danışma ser¬ 
visinin kurulması, 

c) Eğitim standartlarının saptanması, 

d) Grup eğitini sisteminin özendirilmesi. 

Hükümet tarafından çıkarılan 1964 Eğitim Yasasına ek teb- 
Liğ'de mevcut sistemin "yabana atılamıyacak başarılar olduğu" an- 
ıak 1964 yasasıyla getirilen sistemin "işlemiyen taraflarının"da 
>lduğu belirtilmiştir. 

i) İşdeğiştirmeyi arzu eden kişiler için yeterli bir eğitim 
lanağı sağlamak mümkün olmuyordu. 

ii) Aidat yükümlüğü ve işletmelerin eğitim kurullarınca ödün- 
bndirilmesi sistemi, işletmeleri işletme-içi eğitim uygulaması- 
a özendirmek vasfını kaybettirmiş ve bu sistemin idaresi Endüst- 
iyel Eğitim Kurullarının işleyişini ters ypnde etkilemiştir. 

iii) Küçük işletmeler yasanın sağladığı faydalardan hisse ala- 
az duruma düşmüştür. 

iv) Homojen olmayan endüstriler Endüstriyel Eğitim Kurulları 
isteminden yararlanamaz olmuşlardır. 

v) Endüstriyel Eğitim F--.--—n— ...-.v-ı • -bölgesel işçi 
ızarları için yeterli eğitim yapamıyorlardı. 



- 27 -

A- Eğitim Kurulları bir yanda programlarını mümkün olduğu 

lar basite indirgemeye çalışıyorlardı, diğer yanda kendi görev 
ıası içine giren endüstrilerde çeşitli uygulamaların yer alma¬ 
lı sağlamak amacıyla programlarını mümkün olduğu kadar elasti- 
kılmaya çalışıyorlardı. Buna bir misal olarak şu durumu gös- 
rebiliriz: Küçük işletmeler grup eğitimi programlanmasında eği¬ 
şi kurullarınca yardım görürken, genel eğitim, orta ve büyük boy 

Letmelere bu tip eğitim açısından mali yardımda bulunmaktaydı. > 

fük firmaların aidat ödeme sorumluluklarından hariç tutulması, 
sorunun çözümlenmesi için atılmış bir adımdı. Ancak tatbikat- 

bu durum küçük işletmelerin yasanın potansiyel yararlarından 
'le edilmesi durumunu ortaya çıkardı. 

B- Eğitim aidatı-ödünü endüstrinin eğitim gereksinmelerini 

'şılama amacı güdüyordu. Bu nedenledir ki bir işletme^ Endüstri— 
Eğitim Kurulu'nun önerdiği milli endüstriyel eğitim programı- 

seçerek elde edebileceği ödünü maksimize etmek ya da bu prog- 
m tamamını uygulama yerine işletmenin sadece kendi gereksin- 

erini karşılamaya yönelik bir eğitim programı uygulamasına gi- 

ek daha küçük bir üye aidatı-ödününden faydalanmak durumların- 
bir seçenek yapmak durumundaydı. 

C- İşletmeler aidat-ödün müessesesine karşı çeşitli çe¬ 
lerde reaksiyon gösterdi. Bazı işletmeler saptanan aidatı 
li ve işletme-içi eğitimlerini sadece kendi gereksinmelerini 
Allamaya yönelik tuttu ve aidat-ödün müessesesine ikinci de- 

îde bir önem verdiler. Diğer bir bir kısım işletmeler aida- 

>ir tür vergi olarak gördüler, dolayısıyla bu aidatı bağlı 

ıklan endüstriyel eğitim kuruluna ödediler fakat hiç bir 
;im yapmadılar. Bir kısım işletmeler ise yanlış amaçlar için 
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ğitim yapmaya motive edildiler. Bu fimalar aidat-ödünü elde 
tmekle aidat ödemekten kurtulduklarını zannediyorlardı fakat 

idat - ve aidat yardımının "eğitim - maliyet formülünde" 

Br alan sadece iki unsurdan meydana geldiğine inanıyorlardı, 

ysa ki bu iki unsur "eğitim-maliyet formülünün" sadece iki ta- 

esiydi. Bu formül şçyle ifade edilebilir : 

Eğitimin net maliyeti yahut net yararları = Eğitimin Mali¬ 
yeti + Aidat - Aidat , Ödün 

vi) İşletme yönetimi gibi eğitim sahaları bir çok endüst- 
L için geniş bir uygulama sahası olarak kabul edilmekte ve bu 
ir eğitim Endüstriyel Eğitim Kurullarının sorumluluk sahası 

fine girmektedir. Bu durum, çeşitli endüstrilerin Ipağlı olduğu 
titim kurullarının aynı konuda da mükerrer eğitim yapmalarına 
sbeb olmakta ve Kaynakların yok yere sarfolunmasına sebeb ol- 
kk tadır. 

Bu zararları ortadan kaldırmak için Hükümet Milli bir Eği- 

m Kuruluşunun kurulmasını karar altına aldı. Bu kuruluş Eğitim 
rullannm fonksiyonlarını koordine edecek ve aidat-ödün sis- 

minin yerini alacak şekilde Eğitim Kurullarına gerekli mali 

rdımda bulunacaktır. Bu kuruluş aynı zamanda mevcut Eğitim 
rulları tarafından kapsam içine alınmayan endüstrilere eğitim 

pnakları sağlıyacaktı, 
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3.5. İngiltere'de Uygulanmakta Olan 
İşletme-İçi Eğitim Sistemi 

1964 yılında çıkarılan Endüstriyel Eğitim Yasası 
73 yılında çıkarılan İstihdam ve Eğitim Yasası ile ortadan 
Idırılmıştır. Yeni yasaya göre tüm sistemin işleyişi şöyle 
etlenebilir : 

İSTİHDAM BAKANLIĞI 

gücü H: 
Komisyonu 

îihdam Hizmetleri 
rulu 

Eğitim Hi etleri 
Kurulu 

t-

Endüstriye Dayalı Eğitim Devlet Sorumluluğu 
Altında Yapılan 

Eğitim 
Endüstriyel Eğitim 

Kurulları 

Endüstri-İçi 
Eğitim 
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İşgücü hizmet' eri JCrpisy'"?” ' r,f!n.’< ’!Q14 ?.;.g kurulmuştur. Bu 
emisyonun kuruluş amacı istihdam Bakanlığının elinde olan kamu 

stihdam ve eğitim hizmetleri sorumluluğunu bir bakanlığın elin- 

sn alıp adı geçen komisyona vermekti. İstihdam Hizmetleri Ko- 
Lsyonu, genel olard, kuruluşlar arasında İŞÇİ takasları ile 
rraşmak, profesyonel ve idareci personel istihdam etmek^ genç- 
îrin işe alınma ile ilgili sorunları, mesleki yol gösterme, 

tkatlar için istihdam olanağı sağlama ve işverenlere eleman 
rarlama konusunda enformasyon sağlamak ile ilgili sorunlar 

serinde çalışmaktadır. İstihdam Hizmetleri Komisyonu ile Eği¬ 
mi Hizmetleri Kurulu, İşgücü Hizmetleri komisyonuna karşı so- 
unludur. Eğitim Hizmetleri Kurulu'nun görevleri üzerinde son- 

ıki paragrafta durulacaktır. 

3.5.1- Eğitim Hizmetleri Kurulu 

ı 

Bu kurul, Endüstriyel Eğitim Kurullarının işlerini 

ordine etmek, bu kurullar taraimuan eğitim h.apsamı içine alın 
yan endüstrilere hizmet sağlamak amacıyla kurulmuştur. i Kuru- 
n 3 ana anacı ,rardır : ! 

a) Hızmst-içı eğitim yoluyla ülkenin iş-gücünü ve- 
\ S 

mli ve etkili kılmak için iş-gücü plânlamasına yardımcı olmak, 
\ ! 
■ * ' 

b) Hizmetmiş i eğitim yoluyla iş gücünîfcı ihtiyaç- 

nnı karşılamak içki dertlere yardımcı olmak, ( 
} 

c) Hizmet-- ’ -'i eğit' ı'on ;ilimliliğini ve etkenli¬ 
mi arttırmak. 
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Eğitim Hizmetleri Kurulurun yukarda açıklanan amaçlarını 
gerçekleştirmek için yükleneceği fonksiyonların yanında on beş 
ailyon kişiyi kapsam içine alan Endüstriyel Eğitim Kurullarını 

coordine etmek, bunun yanında sekiz milyon kişiyi kapsadığı 

ıalde eğitim kurullarının kapsamı dışında kalan küçük endüst- 
rilerlerede uygun bir eğitim sağlamak fonksiyonunu da yüklen- 
liştir. Bunun anlamı Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun, endüstriyel 

curuluşlarm işgücü ve eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması, bu 
.htiyaçların karşılanması ve tatbikatta kalite ve kantite açı¬ 
lından uygun bir hizmet-içi eğitim standardına erişilmesi için 
ındüstriyel kuruluşlara direkt ve endirekt olarak yardım etme¬ 
lidir. 

Bu genel fonksiyonların yanında Eğitim Hizmetleri Kurulu 

eşitli eğitim hizmetleri de sunmaktadır. 

i) Devlet sorumluluğu altında yapılan Eğitim 

ii) Eğitmen eğitimi 
iii) Endüstri-içi eğitim 
iv) İhracat Eğitimi 

3.5*1.1- Devlet Sorumluluğu Altında Yapılan Eğitim 

Bu tür eğitim, Eğitim Hizmetleri Kurulunca, tecrübe art¬ 

ırma merkezlerinde yapılmaktadır. Birleşik Krallıkta hali has¬ 
ırda 50'ye yakın eğitim merkezi bu amaçla eğitim yapmaktadır, 

u "Tecrübe Arttırma Merkezlerince" yapılan eğitimin temel 

»acı 60’ı aşan yoğun tecrübe isteyen görevlerde çalışacak er¬ 
ek ve kadınların bu görevlerde yoğun bir eğitim geçirmelerini 
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emin etmektir. Eğitim, otomotiv ve elektronik gibi endüstrileri 

apsamakta, ancak mühendislik ve inşaat endüstrilerine daha faz- 

a önem verilmektedir. Herhangi bir iş yerinde çalışma olanağm- 
an yoksun kişiler Eğitim Hizmetleri Kuruluna başvurarak, bu 

erkezlerce eğitilmelerini isteyebilmektedirler. Bu eğitim raer- 
ezlerine kabul edildikleri takdirde, eğitim boyunca, devlet, ba- 

ım ve iaşelerini temin etmekte ve eğitime tabi tutulanların 

arçlıklarını vermektedir. Böylece eğitilen kişi, eğitimini bi- 
irdikten sonra kalifiye işçi durumuna gelmekte ve daha kolay iş 
alabilmektedir. Herhangi bir iş yerinde çalışanlar için ise o 

ş yerinin işvereni bu tip eğitime tabi tutulmasını isteğidi per- 

öneli kendi seçer ve eğitim merkezine yollar. Ancak iş veren, 
gitime yolladığı personeli için eğitim merkezine gerekli ücre- 
i ödemekte ve eğitim somcu, eğitime gönderdiği elemanı tekrar 
stihdam etmekle sorumludur. Eğitim süresi, üzerinde eğitim ya- 

ılan konunun arzettiği öneme göre değişmektedir. 

Devlet sorumluluğu altında yapılan Eğitim*in kapsadığı ko¬ 
llar aşağıda ki gibidir. Ancak her "tecrübe arttırma eğitim raer- 

szinde" bütün konuları içeren bir eğitim olanağı sağlanmaraakta- 
Lr. Eğitim merkezinin bulundu’^öipfide hangi endüstri daha yo— 
ın ise, o endüstrinin gereği ya da gereksinimini olan alanlar- 
a eğitim yapılmaktadır. 
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- İnşaat 
- Mühendislik Hizmetleri 

- Elektrik ve Elektronik 

- Otomotif 

- Genel Hizmetler 

- Diğerleri 

a) Endüstri-İçi Eğitim 

Eğitim Hizmetleri Kurulununun sunduğu hizmetlerden biri- 

Endüstri İçi Eğitimdir. Bu tür eğitin için endüstriyel kuru¬ 
lar ücret ödemek durumundadırlar. Her sene aşağı yukan 20.000 

L Birleşik Krallığın çeşitli yerlerinde Endüstri-içi Eğitim 
şiarına katılmaktadır. Bu eğitimlerden bazıları kuruluşların 
İi iş yerlerinde düzenlenmektedir. Bu eğitim de "Devlet So- 

Luluğu altında yapılan Eğitim'in" bir türüdür. Endüstri-içi 
timin kapsadığı çeşitli konular şöyle sıralanabilir : 

- Eğitim ve Kominikasyon 

- İş münasebetleri 
- İş metotları 
- İş emniyeti 
- İdare amirleri eğitimi 
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İhtisas isteyen konular ise şöyiedir : 

- Perakende Mal Dağıtımı 

- Perakende Satış Teknikleri 

- Tezgahtarlık 

- Dokümantasyon 

~ Diğerleri 

3.5.1.2- Endüstriye Dayalı Eğitim 

Endüstriye dayalı eğitim Endüstriyel Eğitim Ku- 

'ulları tarafından yapılmaktadır. Daha önceki paragraflarda izah 

ıdildiği üzere, Endüstriyel Eğitim Kurulları 1964 yılında çıka- 
“îlan Endüstriyel Eğitin Yasasından türemiştir. Bundan sonraki 

»aragraflarda Endüstriyel Eğitim Kurulları hakkında detaylı bil- 

;i verilecektir. 

a) Endüstriyel Eğitim Kurullarının Fonksiyonları (EEK) 

Bu kurulun üç ana amacı vardır: 

- Kurulun kapsamı içine giren endüstrinin gereksinimi 

olan eğitim tür ve biçimini saptamak. 
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- Kurulun kapsamı içine giren endüstride ne tip bir eğitim 
uygulandığını ve bu eğitimin nasıl plânlandığını ve plân- 
lanacağını saptamak. 

- Genel Endüstrinin işgücü gereksinimini karşılamak amacıy¬ 
la, kurula üye olan işletmelerde endüstriyel eğitimi öze»- 
dimak. 

i) Eğitim gereksinimlerinin saptanması 

Bir eğitim kurulu, kendine bağlı endüstri içinde, mil¬ 
li ekonomide gereksinimi duyulan kaliteli eleman açısından analiz 
yaparak ve o sahadaki geleceğe ait talep tahminleri yaparak, ken¬ 
disine bağlı endüstri içinde çalışan elemanların eğitim gereksi¬ 
nimlerini tanımlamağa çalışmaktadır. Zaman içinde eğitim gereksi¬ 
nimleri değiştikçe,tir endüstride çalışmakta olan elemanların eği¬ 
tim gereksinmelerinin tanımlanmasının da devamlı bir proses olma¬ 

sı gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için bir çok Eğitim Kurulu 

talepteki değişiklik tahminlerini güncel göreksinnaleri- k?.rş.ıraya¬ 
bilecek biçimde saptayabilmek amacı ile işgücü plânlama uzmanla¬ 
rını görevlendirmektedir. Eğitim kurulları, değişik kategoride ki 
elemanların talep trendleri hakkında çeşitli şekillerde bilgi 
sahibi olmaktadırlar. Bunlar; işgücü araştırmalarında belirlenen 

milli trendler ile ilgili bilgiler, çalışma bakanlığı, işgücü 
ile ilgili araştırma şubesinin çalışmaları ve diğer eğitim ku¬ 
rulları ile müşterek çalışmadan sağlanan bilgiler ile kendileri¬ 

nin yaptığı işgücü araştırmaları. 
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Ancak bu konuda daha güvenilir istatistiklerin mevcut ol¬ 

ması ve endüstrideki iş akımları ve görev değişiklikleri ile 
ilgili daha detaylı bilginin mevcut olması, Eğitim Kurullarının 
daha fazla başarıya ulaşması için özlenen hususlardır. 

Bir endüstri içinde istihdam trendleri hakkında bilgi şu 
kaynaklardan beslenmektedir. 

- Çeşitli Endüstriyel Eğitim Kurulları, kendilerine üye 
olan büyüle kuruluşların görüşlerini yansıtan forumlar düzen¬ 
leyecek, 

- Eğitim kurullarınca düzenlenen konferanslar neticesinde, 

bu konferanslara katılan büyük kuruluşların temsilcilerinin 
görüşlerinden ve fikirlerinden faydalanacak, 

- Eğitim Kurullarının, eğitim müşavirlerinin çeşitli za¬ 

manlarda endüstriyel kuruluşları ziyaret etmesi ve bu kuruluş¬ 

ların yöneticileri ila karşılıklı fikir alış-verişinden fayda¬ 

lanması, 

- Eğitim Kurullarına bağlı endüstriyel kuruluşların zaman 

zaman detaylı bilgileri içeren araştıjmaları Eğitim Kurullarına 
vermesi, 

- özellik gösteren eğitim sorunlarının saptanmasına iliş¬ 

kin araştırmalardan çıkan sonuçlar. 



- 37 -

Bu kakmaklardan elde edilen bilgileri bir Eğitim Kurulunca 

kendine bağlı bir endüstride ortaya çıkan, geleceğe ait eğitil
miş eleman gereksinmelerinin tamamlanmasına oldukça yardımcı ol
maktadır. Ancak bu alanda şimdilik bir çok zorlukların var oldu
ğunu da unutmamak gerekmektedir. Zira gereksinme duyulan bilgi
ler için şimdilik bir bilgi akım sistemi geliştirilmemiştir. 

ii) Mevcut ve Geleceği İçeren Eğitim 

Bir Eğitim Kurulu bir önceki paragraftaki açıklandığı yol
lardan, kendisinin faaliyet gösterdiği endüstrinin mevcut ve 

geleceği içeren eğitim çalışmalarını ölçebilmek, değerlendire
bilmek için, bu endüstri içinde faaliyet gösteren endüstriyel 
kuruluşlarda hem kalite, hemde kantite çalışmaları yapmaktadır. 

Mevcut Endüstriyel Eğitimin değerlendirilebilmesi için, bir 
eğitim kurulunun, bütün iş kollarında ne kadar elemanın eğitime 
tabi tutulduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu bilindiği takdirde 
geleceğe ait eleman tahminlerinin karşılaştırılması suretiyle 
gelecekte ki eğitime tabi tutulması gereken eleman miktarı sap

tanabilir. Bu durum aynı zamanda eğitime tabi tutulacak miktar 
için gerekli eğitmen gereksiniminide ortaya koyacaktır. 

iii) Eğitimin Özendirilmesi 

Bir eğitim kurulunun eğitim stratejisi eğitim kurulunun 

faaliyet gösterdiği endüstri içinde uygulanmakta olan ile uy
gulanması arzu edilen kalitatif ve kantitatif eğitim hacmi 
arasındaki fark ile saptanmaktadır. 
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Endüstriyel Eğitim Kurulları, endüstriyel 'kuruluşları daha 

etkin bir eğitim uygulamaya özendirmek içi» ş« metotlardan fay- 
dalanmaktadır. 

- Eğitim Kurullarının eğitim danışmanları, endüstriyel ku¬ 

ruluşlara eğitim danışmanlığı hizmeti sunmak yoluyla kurulun 
yönetimine eğitim uygulamasında yardımcı olurlar, 

- Eğitim Kurulları hizmet ettiği endüstri içinde uygulana¬ 
bilecek "eğitim tavsiyeleri" adı altında broşürler basarlar. Bu 

broşürler, çok ufak değişiklikler yapmak suretiyle o endüstri 
içinde faaliyet gösteren bütün endüstriyel kuruluşların gerek¬ 
sinmelerini karşılıyabilmektedir. 

- Bazı Eğitim Kurulları, eğitim merkezleri açarlar. Bu mer¬ 
kezlerde, çeşitli eğitim araçlarının nasıl uygulanabileceği en¬ 

düstriyel kuruluşlara gösterilir. 

- Eğitim Kurulları, diğer kuruluşlar ile birlikte eğitim 

programları hazırlarlar. 

- Eğitim Kurulları, endüstriyel eğitime inanmış olan endüst¬ 

riyel kuruluşlara, eğitimde kullanılmak amacıyla maddi yardım 

yapar. 
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b) Eğitim Kurullarının Yapısı 

Bir Eğitim Kurulunun kurulmasından önce istihdam ile 
ilgili Devlet Bakanı, îşveren ve İşçi Sendikaları ile eğitimi 
kurulunun kapsamı içine giren endüstrinin temsilcilerinin gö¬ 

rüşünü alır. Kurulacak eğitim kurulu üzerinde ortak bir görüş 
etrafına toplandıktan sonra, bu eğitim kurulunun kurulabilmesi 
için hazırlanan görüş Parlementonun onayı alınmak üzere parle- 
mentoya gönderilir. Tüzük mahiyetinde olan belgede yeni kuru¬ 
lacak eğitim kurulunun hangi endüstriyi faaliyet kapsamı içine 

alacağı, eğitim kumluna üyelik şartları, eğitim kumlunun 
yapacağı toplantılara ait prosedürle ile ilgili hususlar yer 
alır. 

Her eğitim Kumlunun bağımsız bir başkanı, eşit sayıda 
işveren ve işçi temsilcisi, yeterli sayıda öğretim üyesi, ye¬ 
terli sayıda Bakanlık temsilcisi ve yeterli sayıda idari ele¬ 

man vardır. 

Eğitim Kumlu Üyeleri part-tirae çalışırlar ve ücret al¬ 
mazlar. Üyeler hiç biç zaman bağlı oldukları Kuruluşların tem¬ 
silcileri olarak görev yapamazlar. Başkan genellikle endüstri 

temsilcilerinden biri olarak saptanır. Eğitim Kurullarında öğ¬ 

retim üyesi bulunmasının sebebi Milli Eğitim sistemi ile En¬ 

düstriyel Eğitim Kumlu arasında yakın bir ilişki sağlamaktır. 
Bakanlık temsilcilerinin ana fonksiyonu Eğitim Kurulları ila 

Hükümet arasında ki kemiaikasyonu sağlamaktır. 
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Bakanlık temsilcileri dışında bütün üyelerin oy verme hak¬ 

kı vardır. Ancak başkan ve öğretim görevlileri, eğitim kurulu 
üyelik aidatı konusunda rey veremezler. Endüstriyel eğitim yasa¬ 
sına göre endüstri, işletmeler arasında değil, işletmelerin faa¬ 
liyet sahalarına göre tasnif edilmiştir. Her işletme faaliyet 
sahasına göre bir Eğitim Kuruluna üye olabilir ve üyelik aidatı, 

her işletmenin uygulamakta olduğu eğitim sistemine göre eğitim 
kurulunun işletmelere sağlıyacağı maddi ödün, endüstriyel kuru¬ 
luşun eğitim sorumlulukları gibi durumlar sadece işletmenin bağ¬ 
lı olduğu Eğitim Kurulunun yetkileri içinde mütalaa edilir. An¬ 

cak bazı durumlarda, endüstriyel eğitim yasasına göre, bir eği¬ 

tim Kurulu, başka bir eğitim Kurulundan belirli sahalarda üyele¬ 

rine endüstriyel eğitim yardımında bulunmasının talep edebilir. 

Bu duıuna bir örnek şöyle verilebilir: Gıda sanayiinde faaliyette 

bulunan endüstriyel kuruluşlar gıda-içki-tarum endüstri grubuna 

dahildirler, dolayısıyla bu gruptan sorumlu Eğitim Kurulunun üye¬ 
leridirler. Ancak bu Kuruluşlarda çalışan çoğu personel mühendis¬ 
tir. Elemanlarının çoğu mühendis olan bir kuruluş, gıda sanayiin¬ 
de faaliyette bulunması nedeniyle gıda sanayiini içine alan Eği¬ 
tim Kuzulunun üyesi olmakla beraber, bu eğitim Kurulu adı geçen 
kuruluşta çalışan mühendislerin eğitim gereksinmelerini karşıla¬ 
mak için başka bir eğitim kurulundan yardım isteyebilir. 

c) Aidat-ödü» Programı 

Bir Eğiti» Kurulunun aidat ödeme ve ödün programına göre 
Eğitim Kuzulunun faaliyet sahasına giren t-"tün endüstriyel kuru¬ 
luşların Eğitim Kuruluna aidat ödemesi gerekmektedir. Ancak, Eği¬ 

tim Kurulunun onayladığı bir endüstriyel eğitim uygulamasına gi¬ 
ren endüstriyel kuruluşlar Eğitim Kuzulu tarafından maddi' olarak 

ödünlendirllirler. Bu şekilde, eğitim maliyetlerini endüstriyel 
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seviyede daha ölçülü bir şekilde dağıtmak mürJrin olmaktadır. Böy- 

lece, Eğitim Kurulunun onayından geçmiş bir endüstriyel eğitim 
uygulamayan endüstriyel kuruluşlar Eğitim Kurullarının maddi ödün 
Programından faydalanamamakta, fakat işçilerini sistematik bir 

şekilde endüstriyel eğitime tabi tutan kuruluşlara bir aidat öde¬ 

mek yükümlülüğüne sokulmaktadır. Bunun bir diğer anlamı, bir en¬ 

düstriyel kuruluş, bağlı olduğu Eğitim Kurulunun onayladığı bir 
endüstriyel eğitimden biraz daha fazla bir eğitim sistemi uygula¬ 
dığı taktirde, bu kuruluş, Eğitim Kurulundan ödediği aidattan 

daha fazla bir maddi ödün alabilmek olanağına sahiptir. Ancak 
eğitim kurulları tüzüğüne göre, bir endüstriyel kuruluşun Eğitim 

Kurulundan alabileceği en fazla ödün miktarı belirlenmiştir. Bu¬ 

nun .yanında bir Eğitim Kurulunun bir yıl içinde kendine bağlı en¬ 

düstriyel kuruluşlardan talep edebileceği en fazla aidat mikta- 

rıda tüzükte yazılı olup, bundan daha fazlasını Eğitim Kurulu 

talep edemez. Bu miktarlar genellikle bir oranla belirlenir. 1976 
yılında aidat miktarı, bir endüstriyel kuruluşun bir yıl içinde 

ücret bordrosunda gösterdiği ücret toplamının İ° l'i olarak sap¬ 
tanmıştır. 

Çeşitli Eğitim Kurulları (her biri kendi endüstrisine uygun 

bir aidat ödün sistemi geliştirmek zorundadır) eğitim maliyeti¬ 
nin dağılmasında eşit dağıtım sağlamağa çalışmaktadır. Bu da çe¬ 
şitli sistemlerin ortaya çıkmasına sebe"h .'•>"T""vtadır. Bu sistem¬ 
ler, detayda farklılıklar göstermekle beraber, bütün sistemler 

aşağıdaki özellikleri içermektedir. 
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- Anlaşılması kolay olmalıdır. Bir çok endüstriyel kuruluş 
sistematik endüstri-içi eğitime aşina değildir, oysa Eğitim Ku¬ 
rullarının temel amacı bu tür sistematik eğitime alışkın olmayan 
endüstriyel kuruluşları eğitime özendirmektir. 

- İdare edilmesi mümkün olduğu kadar kolay ve ucuz olmalıdır. 

- Endüstrinin eğitim gereksinmeleri ile yakından ilgili ol¬ 
malıdır. 

- Endüstride ki çeşitli grup işçilerin mümkün olduğu kadar 
eğitim gereksinmesini Jcarşılıyacak durumda olmalıdır. 

Aidat-Ödün programının saptanmasında karşılaşılan zorluklar 

çok .fazladır» Eğitim kurulları her geçen gün geçmişin tecrübe¬ 
lerinden faydalanmaktadır* Ancak hiç biri sorunu tam olarak çözüm¬ 
leyebilmiş değillerdir. 

Bir eğitim kurulunun aidat miktarına ilişkin politikası, ödün 

politikası ile yakından ilgilidir. Zira endüstriyel Kuruluşlar¬ 
dan alınan aidatların tamamına yakını endüstriye (ödün) adı al¬ 

tında tekrar enjekte edilmektedir. Geriye kalan çok ufak bir kıs¬ 
mı Eğitim Kurulunun idari giderlerine sarfolunmaktadır. Eğitim 
Kurulları, endüstriyel kuruluşlarca kendilerine ödenecek aidat 

miktarlarının saptanmasında karar verirken, endüstriyel kuruluş¬ 

ların arzu edilen kalitede ve kantitede endüstri-içi eğitim uygu¬ 
lamalarını özendirecek miktarda bir ödün politikası saptamak zo¬ 
rundadır. 
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Genellikle, Eğitim Kurulları, endüstriyel kuruluşları eği¬ 

tim uygulaması için özendiraıek amacıyla endüstriyel kuruluşlara 
ödün verirler, ancak bir endüstriyel kuruluşa eğitim faaliyeti¬ 

nin maliyetinin tamamını ödemek gibi bir durum söz konusu değil¬ 

dir. Bazı eğitim kurulları, endüstriyel kuruluşlara ödür- verir¬ 
ken, kendine bağlı endüstriyel kuruluşların sistematik bir eği¬ 

tim uygulaması içine girip girmediğine bakarken, diğer bazıları 
adı geçen endüstriyel kuruluşların belirli alanlarda eğitim uygu¬ 
layıp uygulamadığına bakarlar. 

Eğitim Kurullarının ödün verme şekilleri şöyle özetlenebilir 

- Endüstri-içi eğitim maliyetlerine katkıda bulunmak (eğit¬ 
men ücretleri, kurs ücretleri yahut eğitim merkezi masrafları) 

- Bir yıl içinde her işçi başına belirli bir oran 

- Eğitim Kurulunun saptadığı isteklere uygun bir eğitim ya¬ 

panlara belirli bir oranda yapılan ödün ödemesi 

- Endüstri-içi eğitim metodolojisine yardım edecek mahiyet¬ 
te hazırlanmış olan araştırmalara yapılan ödemeler. 
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3.6. Dağıtım Endüstrisi Eğitim Kurulu Aidat-Ödün Sistemi 

Önceki paragraflarda her Eğitim Kurulunun kendine öz bir 
aidat-ödün sistemi olduğu izah edilmişti. Bu sistemlerin, zaman 

içinde, endüstri-içi eğitim etkenliğini arttırmak ve değişen ge¬ 
reksinmelere ve durumlara göre ayarlanması için çalışmalar yapıl¬ 
dığı söylenmişti. Bu duruma bir örnek olmak üzere ve yukarda ki 
paragraflarda söylenenleri bir örnekle daha iyi tanımlamak üze¬ 
re bu paragrafta Birleşik Krallıkta en iyi içlediği bütün oto- 

ritelerce kabul edilen Dağıtım Endüstrisi Eğitim Kurulunun 

(EEK) aidat-ödün sistemi hakkında bilgi verilecektir. Bu, siste¬ 
min nasıl işlediğini daha iyi tanımlama olanağı verecektir. 

DEEK bir endüstriyel kuruluş elemanlarının mesleki tecrübe¬ 

lerini geliştirmek için dört temel adımın atılmasını tavsiye et¬ 
mektedir. 

- İlk önce, bir endüstriyel kuruluş kendine özgü endüstri-içi 
eğitim politikasını saptamalıdır. Bu saptanan politika, kurulu¬ 
şun yöneticisi tarafından bütün personele duyurulmalıdır. 

- İkinci olarak, eğer endüstri-içi eğitimin etken bir eği¬ 
tim olması düşünülüyorsa, endüstriyel kuruluşun eğitim gereksin- 
neleri hem kuruluş açısından hem çalışan kişiler açısından sis¬ 
tematik bir temele oturtulmalıdır. 

- Üçüncü olarak, endüstri-içi eğitim faaliyeti plânlanmış 
»İmalı ve güncel gereksinmelere cevap verecek durumda olmalıdır. 
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- Dördüncü olarak, enûüstri-içi eğitim uygulamasında eğit¬ 
men olacak kullanılacak personel eğitmen teknikleri açısından 
eğitilmelidir. 

Bu dört basit adımın, endüstriyel kuruluşlarca benimsenme¬ 

sini sağlamak amacıyla DEEK şu durumlar için ödün vermektedir : 

- Endüstri-içi eğitim politikalarının saptanması ve sapta¬ 
nan politikanın duyurulması 

- Eğitim gereksinmelerinin saptanması ve eğitim faaliyeti¬ 

nin planlanması için sistematik bir yaklaşımın belirlenmesi 

- İş başı yahut iş dışı eğitimin uygulanmaya başlaması 

DEEK yukarda açıklanan durumların dışında daha yüksek bir 
oranda ödünü, bir endüstriyel kuruluşun özel gereksinmesini kar¬ 

şılamak maksadıyla düzenleyeceği eğitim faaliyeti için verilece¬ 
ğini tüzüğüne almıştır. 

Yukarıda söylenenler şöyle özetlenebilir : 

ÖDÜN SİSTEMİ 

Temel Ödünler ; 

Eğitim Politikası Saptanması 

Eğitim İçin Örgütlenme 

Verilen Miktar 

İo 10 
1o 10 

Eğitim Gereksinmelerinin ve 
Planlamasının Analizi ; 

Yönetim ve yardımcı yönetim 
personeli için 1o ıo 

Yönetim dışı personel eğitimi 
için İ> 10 



Faaliyet Verilen Miktar 

Yönetim ve yardımcı yönetim 
için eğitim 

Görevlere dayalı eğitim 

Yardımcı Eğitim 

Özel Faaliyet 

1 30 
1 20 
1 ıo 

1 ıo 
-

Görüleceği üzere bir endüstriyel kuruluş yukarda belirlenen 
endüstri-içi eğitimleri tamamen uyguladığı taktirde Eğitim Kuru¬ 

luna ödemiş olduğu aidatın daha fazlasını Eğitim ödünü adı altın¬ 
la geri alabilmektedir. 

Eğitim Politikasının Saptanması 

Bu şartın yerine getirilmesi için yönetimce saptanan yazılı 

bir politikanın olması ve yönetimce bütün çalışanlara duyurulma- 

31 gereklidir. Belgenin en azından aşağıdaki prensipleri içerme- 
îi gerekmektedir. 

a) Endüstriyel Kuruluşa yeni girenlerin yetkili ve tecrübeli 
îğitmenler nezaretinde iş-dışı eğitime tabi tutulacağı 

b) İşe yeni girenlerin, endüstriyel kuruluşça yeterli görü¬ 
lecek bir eğitim seviyesinden geçeceği 

c) Terfi eden personele, yahut görev değiştiren personele 
erfi ettikten hemen sonra yahut görev değişikliğinden hemen Sör¬ 
'ü yeni görevin gereğine uygun bir iş-başı eğitim uygulanacağı 



- 47 -

d) 18 yaşından küçük işçilerin, görevleri ile ilgili eği¬ 
tin için işlerinden sürekli izinli sayılacağı ve eğitimleri 
için teşvik edileceği hususları yer almalıdır. Eğer bu yukarda 
belirtilen şartlar yerine getirilirse Eğitim Kurulu endüstriyel 

kuruluşa, kuruluşça ödenen aidatın İ<> 10'unu eğitim ödünü adı 
altında geri vermektedir. 

Eğitim İçin Örgütlenme 

Bu şartın yerine gelmesi için, endüstriyel kuruluş içinde 
etkin bir eğitim örgütlenmesinin benimsendiğine dair bir belir¬ 

tinin elması gerekmektedir. Eğitim örgütü şunları kapsamaktadır 

a) Eğitimden sorumlu kişi endüstriyel kuruluş içinde yüksek 
derecede bir yönetici sıfatını haiz olmalıdır. 

b) Eğitim uygulaması için eğitmen olarak atanan kişi yahut 
kişiler eğitmenlik tekniği knarsıanda'n geçmiş olmalıdır. 

Eğer yukardaki şartlar endüstriyel kuruluşça yenine getiril¬ 

mişse, endüstriyel kuruluşa, ödenen aidatın İ° 10'u eğitim ödünü 
adı altında geri verilir . 

Eğitim Gereksinmelerinin ve Plânlamasının Analizi 

Bu şartın yerine gelmesi için endüstriyel işletme içinde 
eğitim gereksinmelerinin saptanabilmesine olanak verecek etken 
sistemlerin var «İması gerekmektedir. 
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Yönetim ve Yardımcı Yönetim Personeli : 

a) Yönetim ve yardımcı yönetim personel kategorileri için 
yazılı iş tanımlamaları yapılmışsa ve her görevli bu iş tanım¬ 

lamalarını görebilme olanağına sahip ise aidatın $ 2'si. 

b) Bütün yöneticiler ve yardımcı yöneticiler yüzyüze müla¬ 

kat sistemine dayalı bir tezkiye sistemine tabi ise âida-tan $> 2'si 

c) Yüksek yönetim kademelerini kapsayan başarılı bir yöne¬ 
tim planlaması yapılabilmesi için bir sistem getirilmişse, ai¬ 

datın İo 21 si 

d) Yönetim ve yönetici Eğitimi ve gelişmesine dair bir plan¬ 
lama yapılmışsa, bu plânlama her yıl gelişen güncel gereksinme¬ 
lere göre yeniden gözden geçiriliyorsa ve Plân hangi alanlarda 
eğitim yapıldığını ve eğitimin hangi personele uygulandığını 

belirtiyorsa ve eğitimin ne zaman yer alacağını belirtiyorsa 

aidatın $ 2’si 

e) Eğer yukarda belirtilen şartların hepsi yerine getiril¬ 
mişse, yukardakilero ek olarak fazladan bir $ 2 ödeme yapılır. 

Bu ödemeler daha Önce belirtildiği gibi endüstriyel işlet¬ 
menin eğitim kumluna yılda bir defa ödediği aidatın miktarı 
ile oranlıdır. 
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Yönetim ve Yardımcı Yönetim Personeli : 

a) Yönetim ve yardımcı yönetim personel kategorileri için 
yazılı iş tanımlamaları yapılmışsa ve her görevli bu iş tanım¬ 

lamalarını görebilme olanağına sahip ise aidatın $ 2'si. 

b) Bütün yöneticiler ve yardımcı yöneticiler yüzyüze müla¬ 
kat sistemine dayalı bir tezkiye sistemine tabi İse aidatın $ 2'si 

c) Yüksek yönetim kademelerini kapsayan başarılı bir yöne¬ 

tim planlaması yapılabilmesi için bir sistem getirilmişse, ai¬ 
datın ‘fo 2'si 

d) Yönetim ve yönetici Eğitimi ve gelişmesine dair bir plar 
lama yapılmışsa, bu plânlama her yıl gelişen güncel gereksinme¬ 
lere göre yeniden gözden geçiriliyorsa ve Plân hangi alanlarda 
eğitim yapıldığını ve eğitimin hangi personele uygulandığını 

belirtiyorsa ve eğitimin ne zaman yer alacağını belirtiyorsa 

aidatın ^ 2'si 

e) Eğer yukarda belirtilen şartların hepsi yerine getiril¬ 
mişse, yukardakilero ek olarak fazladan bir $ 2 ödeme yapılır. 

Bu ödemeler daha Önce belirtildiği gibi endüstriyel işlet¬ 

menin eğitim kurtluna yılda bir defa ödediği aidatın miktarı 
ile oranlıdır. 



- 49 -

Yönetim - Dışı Personel : 

a) Bütün iş kollarının yazılı iş tanımlamaları yapılmışsa 
aidatın İ° 2'si 

b) Yönetici sınıf hariç, tam gün çalışan personelin tama- 

nınm $ 75'i için senede en az bir kere tezkiye sistemi uygula- 
ııyorsa ve personelin kendi performansını yönetim kademesi ile 

tartışabilme olanağı varsa aidatın $ 2'si 

c) Bütün iş kollan için bir eğitim sistemi kurulmuşsa ai- 
iatm io 2 ' si 

d) İşletme içinde her departınant'ı ilgilendiren bir eğitim 
plânlaması yapılmışsa ve bu planlama yıldan yıla gözden geçiri- 
Lip, güncel gereksinmelere göre yeniden revize ediliyorsa ve 
iangi iş kolunda ne zaman eğitim yapılacağını ve hangi persone- 

Lin eğitime tabi tutulacağını belirtiyorsa ve belirtilen eği¬ 

timlerin uygulama safhasına konulmasıyla aidatın $ 2'si işlet- 
tıeye geri ödenir. 

Yukarıda belirtilen şartların hepsi yerine getirildiği tak 

lirde ilave bir $ 2 ödeme yapılmaktadır. 
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Faaliyet : 

Bu şart, yerine getiımek için endüstriyel işletme içinde 
plânlı bir eğitimin uygulanıyor olması gerekmektedir. Buna ila¬ 
veten : 

a) Eğer çalışan bir kimsenin bir seneden daha fazla bir 
süre için eğitimi gerekiyorsa, bu kişinin bu eğitimi yapması 

özendirilmelidir, 

b) Eğer çalışan bir kişi işletme içinde yükselebilmesi 
için gerekli performansa yahut potansiyele sahip ise, ancak 
bu yükselme için bu kişinin bir takım eğitim kujrelarına katıl¬ 
ması gerekiyorsa, bu kişilere işletme tarafından bu olanak sağ¬ 
lanmalıdır. 

c) Yönetim kademesi ve yardımcı yöneticiler işletmenin 
eğitim politikalarından haberdar olmalıdır. 

Yönetim kurumunda verilen eğitim görevli başına yılda 
ortalama 18 saat olduğu taktirde aidatın en fazla <J 80 i oranın 
da bir ödün olanağı işletmeye sağlanmalıdır. 



Tam güz. çalışan personeli- $ 40 ma yılda ortalama 18 saat 
eğitim, uzman bir eğitmen tarafından verildiği taktirde aidatın 
en fazla $ 20 si oranında bir ödün olanağı işletmeye sağlanma¬ 
lıdır. 

özel Faaliyet ; 

Bir işletme plânlı bir eğitim programı uygulamaktayken, ba¬ 
zı durumlar nedeniyle, işletmenin plânlanmış eğitim uygulaması 
dışında bir eğitim yapması zorunlu olabilir. Böyle bir durumda, 

işletme eğer bu uygulamayı yaparsa, aidatın $ 10 u ödün şeklin¬ 
de tekrar işletmeye ödenir. 

Böyle bir ödün sadece yönetim ve yardımcı yönetici eğitim 

uygulamalarına uygulanmaktadır. 

Özel Ödünler : 

DEEK özel eğitim gerektiren olanlarda eğitim yapılmasını 

özendirmek ve böylece gereksinimi duyulan gereksinmeleri kar¬ 
şılamak amacıyla özel ödün sistemin getirmiştir. Bu ödün iste¬ 
minin uygulanacağı olanlar yalnız DEEK tarafından saptanmak¬ 
tadır ve eğitim kurulunun elin d ek* dağıtılabilir fonların 
yeterliliğine bağlıdır. 
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Bu ödün sistemi aşağıdaki gibidir : 

Eğitmenlerin eğitimi için sağlanan ödünler, 

- Akademik eğitim olanağı sağlandığı taktirde sağlanan 

ödünler 

Özel kaabiliyetlerin eğitilmesine olanak sağlandığı 
taktirde sağlanan ödünler. 

Özel kaabiliyet ve eğitim isteyen işler için eğitim 
olanakları sağlandığı taktirde sağlanan ödünler, 

6.1. Eğitim Kuruluna Aidat Ödememe İstisnası Sistemi 

1973 yılında çıkarılan Endüstri-içi Eğitim yaa'a&una göre 

her Eğitim Kurulu, bir endüstriyel işletmenin bağlı olduğu Eği¬ 

tim Kuruluna yıllık aidat ödemekten nasıl istisna edilebilece¬ 

ğine dair gerekli kriterleri saptamakla sorumludur. Bunun anlamı, 
bir işletme bağlı olduğu eğitim kuruluna aidat ödemekten istisna 
edilebileceği gibi, istisna edildiği taktirde, Eğitim kurulunun 

sağladığı ödünlerden de faydalanamıyacaktır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken husus şudur s Eğer bir endüstriyel işletmenin 
eğitim kurulundan sağladığı ödün, ödediği aidattan daha fazla 

ise bu işletmenin aidat ödemekten istisna edilmesi için Eğitim 
Kuruluna başvurmaktan kaçınacağı açıktır. Bir endüstriyel fir¬ 
manın aidat istisnasından yararlanabilmosi için uygulamakta ol¬ 

dukları endüstri-içi eğitim sistemleri hakkında Eğitim Kuruluna 
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devamlı bilgi vermesi ve -uygulanan eğitim sisteminin eğitim kuru- 
lunea tatminkâr bulunması ve onaylanması şarttır. Eğer bu onay 
Eğitim Kurulunca verilirse, aidat ödemekten istisna edildiğine 

dair bir belge endüstriyel işletmeye verilmektedir. Aidat istis¬ 
nasından yararlanmak isteyen işverenlerin bunu yazılı olarak eği¬ 
tim Kurulundan talep etmeleri gerekir. Bu yazılı talepten sonra 
Eğitim Kurulu Eğitim danışmanları işletmede uygulanan eğitim po¬ 
litikasını ve eğitim sistemlerini gözden geçirirler. 

Eğitim Kurulları genellikle endüstriyel işletmeleri arzu 

edilen standartta bir eğitim uygulamasına erişmelerini ve bunu 
elde ettikten sonra aidat ödemesinden istisna edilmesini özendir¬ 

mektedirler, Zira, aidat ödemekten istisna edilmek hem endüstriyel 

işletme açısından hemde eğitim kurulu açısından, o işletmenin 

endüstri-içi eğitim uygulamasında istenilen düzeye eriştiğinin 

kanıtıdır. Zaten eğitim kurullarının temel amacı endüstriyel iş¬ 
letmelere bunu aşılamak ve endüstri-içi eğitimi işletme içinde 

standart bir hale getirerek, bu kavramı işletmenin değişmeyen 
bir parçası olarak kabul ettirmektir* 

İstisna belgeleri 12 aylık dönemler için verilir. Bu dönemin 
sonunda eğitim Kurulu eğitim Danışmanları işletmede gerekli ince¬ 

lemeleri yaptıktan sonra eğitim uygulamasının ayni tatminkârlıkla 

devam ettirildiğini görürse, işletmede istisna için yeniden 
başvurursa, istisna 12 aylık bir dönem için tekrar uzatılabilir. 
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îstisna belgesi Eğitim Kuruluna işletmeye verildikten 

sonra, yapılan incelemeler sonuou işletmenin istisna belgesi 
alabilnek için uymak zorunda olduğu kriterlerden bir sapma 
görüldüğü taktirde, Eğitim Kurulu işletmeye istenilen standarda 

gelinmesi için bir süre tanıyabilir. Bu süre sonunda işletme 
endüstri-içi eğitim uygulamasında halâ istenilen seviyeye uya- 
mamışse aidat istisna belgesi işletmeden geri alınır, belge 
iptâl edilir ve işletme aidat ödeme yükümlülüğü altına girer, 

Kriterler : 

İstisna belgesi alınabilmesi ve verilebilmesi için Eğitim 
Kurulunun saptadığı Kriterler şunlardır : 

a) Eğitim Pelitikasınm tam ve eksiksiz olarak saptan¬ 
dığını göımek eğitim plânlamasının günsel gereksinmelere göre 

gözden geçirildiğine dair çalışmaların var olduğunu saptamak 
ve endüstriyel işletme içinde sistematik bir endüstri-içi 
eğitim uygulamasının ©İması 

b) Endüstreyel işletme içinde 0 işletmenin özellikle¬ 
rine göre sistematik eğitim metotlarının uygulanır olması 

e) Gerek devlet tarafından gereksede Eğitim Kurulları 
tarafından saptanan eğitim politikasının tam olarak uygulan¬ 
ılası 
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4. BÖLÜM 

GELİŞMİŞ DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE 
ENDÜSTRİ-İÇİ EĞİTİM 

Bugün avrupa‘nın ekonomik ve endüstriyel açıdan gelişmiş 
bütün ülkelerinde endüstri-içi eğitim sistematik bir şekilde 

uygulanmaktadır. Bu uygulamanın en ilgi çekici tarafı, uygu¬ 
lanan sistemler birbirinden farklı olmakla beraber hemen hepsi 

Devlet tarafından yasalarla desteklenmektedir. Diğer bir de¬ 

yimle, endüstriyel işletmelerin uyguladıkları eğitimde işlet¬ 
meler devleti karşılarında bulmaktadır. Bu da işletmeleoi 
endüstri-içi eğitim uygulamalarında bir zorlayıcı etken için¬ 
de bırakmaktadır. Denilebilirki Almanya,^Fransa ve İsveçte uy¬ 
gulanan sistemler, İngiltere'de ki uygulamaya nazaran daha faz¬ 
la sayıda elemanın eğitime tabi tutulmasına olanak vermektedir, 
Aneak unutulmaması gereken bir hususta hemen hemen bütün batı 

avrupa ülkeleri endüstri-içi eğitim politikalarını saptarken, 
sistemler geliştirirken, geliştirdikleri sistemi ve uygula¬ 
dıkları eğitimi İngiliz sisteminin temelinden almışlar ve bu 
sistem üzerinde gerekli incelemeler, araştırmalar yaparak ne- 
tieede kendi elemanlarına ve endüstriyel seviyelerine uyan 
milli bir sistem geliştirmişlerdir. Bu nedenle, bu ülkelerin 

geçirdikleri teerübeler, Türkiye için bir endüstri-içi eğitim 
sistemi geliştirirken dikkate alınmalıdır. 
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4.1. FRANSA 

Fransız Hükümeti endüstri-içi eğitimi bağımsız bir 

•lan L*ASSOCIATION NATI0NA1E POÜR LA FORMATION PROFESSİ ÖNELLE 

DES ADULTES tarafından işletilmekte olan 120 eğitim merkezi ara

cılığı ile yürütmektedir. Ancak bu örgüt Çalışma Bakanlığı ve 
ana işveren Kuruluşları ve Sendikalar tarafından müştereken 
Kontrol altında tutulmaktadır. 1970 yılında bu eğitim merkezle

rinde yansı 21 yaşından küçük yaşta olan 50 000 Kişi 257 Mil
yon lira maliyet ile eğitime tabi tutulmuştur. Fransız hükümeti 

bu eğitim merkezlerinin yanında çeşitli işletmelerin iş yerlerin
de de eğitim uygulaması yapmaktadır. 1971 yılında 240.000 iş ye
rinde 2,5 milyon Sterling maliyet ile endüstri-içi eğitim uygu
laması yapılmıştır. Maliyetler devlet ve işverenler arasında' pay
laşılmaktadır. 

197® Temmuz ayında Fransa'da yapılan bir toplu iş sözleşmesi 

ki aşağı yukarı faal iş gününün $ 50 sini kapsamaktaydı, işeilere, 
kazançlarına engel olmaksızın ve işlerinden uzaklaştınlmaksızın 
endüstri-içi eğitime tabi tutulma olanağı sağlamıştır. . İşçiler 
bir endüstri alanı içinde faaliyet gösteren işletmelerin müştere
ken hazırladıkları eğitim yapılacak alanlar listesinde belirtilen 

konulardan istediklerini seçme olanağına sahip olmuşlardır. Ancak 
işverenlerin üretim plânlarının aksamamasına ilişkin gerekli ön
lemlerin alınması sorumluluğu işverenlere verilmiştir. Eğitimden 
geçen işçi, eğitimi bitince önceki işine dönebilme hakkına sahip
tir. Eğer bir işçi eğitim merkezinde eğitime tabi tutulursa işve
ren işçinin günlük kazancını veımekle yükümlüdür. 
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Fransız Hükümeti eğitim merkezlerine bir katkıda bulunması¬ 

nı sağlamak amaeıyla iş verenlere yeni bir eğitim vergisi uygu¬ 

lamasına girişmiştir. Aynen Birleşik Kırallık Sisteminde olduğu 
gibi işletmelerin bu vergiden istisna sayılmaları mümkün olabil¬ 
mektedir, Bunu elde etmek içi-± işletme içinde uygun bir eğitimin 
sistematik bir şekilde uygulanıyor olması gereklidir, İş veren 
Kuruluşları 1972 yılında, yıllık bordro, toplamlarının $ 05 i 
nisbetinde eğitim vergisi ödemeye başlamışlardır, 1975 yılında 
bu nisbet $ 1 e çıkmıştır. 

1971 yılında Fransa Hükümetinin endüstri-içi eğitim için 
«ari hareamalan 90 milyen İngiliz Lirası ve yatırım harcaması 
olarak 14 milyon İngiliz Lirası sarfettiği görülmektedir, 

4.2. ALMAN ÎA 

Endüstri-içi eğitim Almanya’da esas olarak endüstrinin 
bir fonksiyonu ©İntak düşünülmekte ve kabul edilmektedir. Bu 

tip eğitim endüstriyel işletmenin içinde yer almaktadır, 

İkinei Dünya Harbinden sonra çok çeşitli endüstri-içi eği¬ 
tim şekilleri uygulanmıştır, ancak halen uygulanmakta olan sis¬ 

temin temelleri 1920 lerde atılmıştır. Aneak belirli bazı büyük 
kuruluşlar temeli 1900 yıllarına kadar giden sistematik ve it . 
metedeJaJİk bir endüstri-içi eğitimi kendi işçileri için uygu¬ 
lamışlardır. Bati almanyanm bütün endüstriyel kuruluşlarında 
şu anda uygulanmakta elan sistem, Birleşik Krallıklâ. uygulamak¬ 
ta olan endüstri-içi eğitim sisteminden filizlenmiştir. Diğer 



-58 -

bir deyimle mevcut sistemin kökeni Pirieşiv Kredi ık endüstri-içi 
eğitime dayanmaktadır. Ancak Batı Alman ilgilileri Birleşik Kral¬ 
lık sistemini kendi ekonomilerinin isterlerine göre revize 

etmişlerdir. DATSCH adlı kuruluş Almanya’da endüstrinin eğitil¬ 
miş elemana karşı anan gereksinmesini karşılamak amacıyla ku¬ 
rulmuştur. Bu kuruluş işe, çeşitli endüstriyel faaliyette bu¬ 
lunan kuruluşlarda gereksinimi duyulan eğitim alanlarının sap¬ 

tanmasıyla başlamıştır, Bundan sonra her işin gerektirdiği bil¬ 
gilerin neler olduğu saptanmıştır. 1920 lerde endüstriyel eği¬ 
timinin belirli genel prensipleri ortaya çıkmıştır. Bu prensipler 

a) Endüstriyel iş eğitimine tabi olanlar endüstride faa¬ 

liyette bulunan her kuruluşta görev yapabilmelidir. Bu sebebten 
Ölürü eğitime tabi tutulan kişi yalnız çalışmakta olduğu iş ye¬ 
rinin gereksinmelerine göre değil, genel endüstrinin gereksinme¬ 

lerine göre eğitilmelidir. 

Bu durum endüstriyel faaliyetle bulunan bütün işletme¬ 

lerin endüstriyel eğitimde hangi konularda eğitim uygulaması 

yapılacağı hususunda hemfikir olmalarını gerekLitmektedir. 

c) Bir işletmeden diğer bir işletmeye geçişte serbesti- 
yet sağlayabilmek için standart bir yeterliliğin saptanması 

bir gereksinmedir. 

İkinci dünya harbinden sonra gelişen endüstrinin iş güc.ü 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla, endüstriyel işletme dışı 
kısa devre eğitim uygulamasına devletçe geçilmiştir. Hangi 
konularda acil eğitim uygulamasına gereksinim duyulduğu 1948 yı¬ 

lında listeler halinde hazırlanmıştır. Bu listeler halen ger- 
çerlikle olup, her yıl endüstrinin gereksinmelerine göre revize 

edilmekte ve duruma göre endüstriyel eğitim devletçe yürütül¬ 
mektedir. 
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1953 yılımda çıkan bir yasa ile endüstriyel eğitim açı¬ 
sından endüstri sektörü ile iâcajrâ^sektörü arasında bir ayrım 
yapılmıştır. Üretimin bu iki büyük kolunun kendi eğitim tem¬ 
silci örgütü bu yasa ile kurulmuştur. 

Bir işçi bir eğitim programına tabi tutulmadan önce işçi 
ile işveren arasında bir kontrat imzalanmaktadır. Sonradan 
bu kontrat o endüstrinin bağlı olduğu örgütçe onaylandıktan 

sonra yürürlüğe girmektedir. Kontrat ana hatları ile şunları 
ihtiva etmektedir. 

i) Öğretilecek konunun detaylı bir tarifi 

ii) Uygulanacak olan eğitimin ana hatları 

iii) îmza taraflarının yükümlendikleri sorumluluklar 

iv) Eğitime tabi tutulacak kişiye ödenecek ücretler 

v) Kontratın hangi koşullar altında feshedileceğine 
ilişkin hükümler, 

Eğitime tabi tutulan kişiye, eğitim arasında öğrendiklerini 
her hafta detaylı bir şekilde yasabileceği bir çalışma defteri 

verilir. Bu çalışma defteri işveren tarafından kontrol edj^Lir 
ve her an için teftişe açıktır. 
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Eğitim programı, uygulanacak eğitimin hangi kısımlarının 
ne aaman uygulanacağını detaylı olarak kapsar. 

Endüstriyel kuruluş yalnız pratik eğitimden sorumludur. 
Eğitim programının sonunda, eğitime tabi tutulan kişi üç 

imtihana tabi tutulur : Pratik sinav, yazılı sınav ve sözlü 

sınav. Bu imtahanlarda başan gösteren kişi sertifika alır. 
Endüstriyel eğitim, bütün işletmelerin aidat ödeme şeklinde 

yapacakları katkı ile finanse edilir. 

Ssntalan 1969 yılında çıkan bir kanunla devlet hem 

eğitime tabi tutulan kişi açısından hemde eğitim uygulaması 

yapan endüstriyel kuruluş açısından uygulanacak eğitimin 

mali koşulların saptamıştır. 1970 yılında, Almanya'da endüst¬ 
riyel eğitim Federal İşçi Enstitüsü tarafından uygulanmaya 
başladı, A*yni yıl bu kuruluşun eğitim için ayırdığı bütçe 
91 milyon sterling idi. Enstitünün mali kaynağı işçi ve iş¬ 

verenlerin Sosyal sigrarta Fonuna yaptığı katkılardan kaynak¬ 
lanmaktadır. 

Enstitü hangi konularda eğitim yapılacağı, hangi tip 
eğitimi destekleyeceğini saptamak yetkisine sahiptir, 1970 

yılında 26 milyon kişilik işgücünden 190.000 işçi, eğitime 

tabi tutulmaları nedeniyle mali yardım almıştır. Eğer en¬ 
düstriyel bir kuruluş sadece kendi maksadına hizmet edecek 
bir eğitim uygulaması yaparsa, bu eğitimden dolayı endüstriyel 

kuruluş herhangi bir şekilde mali kazanç sağlıyamamaktadır. 
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4.2.1. Alman Endüstriyel Eğitiminin Faydalı ve Zayıf olan 

Tarafları 

a) Faydaları 

Eğitim sorunu, Almanya.!'da büyük bir titizlikle üzerinde 

durulan bir sorundur, Bu titizlik, devlet kuruluşları, işverenler, 
endüstriyel kuruluşlar ve sendikalar tarafından ayni önemle gös¬ 
terilir, Hem ticaret odaları, hem sendikalar, endüstriyel eğitimin 

anlamlı bir şekilde yürütülebilmesi için tamamen eğitim sorunları 
ile ilgilenecek yân kuruluşlar meydana getirmişlerdir. 

Eğitim programının bu kuruluş ve yan kuruluşlarla devamlı 

ksntrol altında tutulması, uygulanan eğitimin değişen teknolojik 
gereksinmelere uydfclâsıni sağlar, İşçi ile işveren arasında yapı¬ 
lan kontratlar, işçiye neler öğretileceği,'■ öğretilecek olan husus¬ 
ların ne zaman yer alacağı ve işçilerin her konunun eğitilmesinde 
ûe kadar zaman sarf etme si gereğini kapsar. Bu durum kayıtlara ge¬ 
çer, Durumun bu şekilde sözleşme ile saptanması ve kayıtlara geç- 
neei, işçilerin gelişimi hakkında bir raporun ortaya çıkmasına 
Bebeb olur. Bu da işçilerin gerektiği hallerde endüstriyel kuru- 

Luş içinde ne gibi görevlerde çalıştırılabileceği hakkında bir 
fikir verir. 
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Batı Aüman endüstri-içi eğitim uygulamasında, eğitime 

tabi tutulma konusunda yaş açısından bir esneklik vardır. Yaş 

ayrımı yapılmaksızın her işçinin endüstriyel eğitime tabi 

tululaeağmı bilmesi işçiye psikolojik bir yardım sağlar. Zira 

kendisinin de mutlaka eğitime tabi tutulacağını bilmesi, eği¬ 
tim sırasında işinin garanti olduğunu bilmesi ancak güven verir. 

b) Zayıflıkları 

Eğitim uygulanmasının endüstri ve ticaret olarak ikiye 
bölünmesi suni bir bolünüm havası vermektedir. 

Eğitimin M&liyeti, endüstriyel kuruluşlara ağır bir 
mali yük olmaktadır. 

Baz;, eğitim sahaları pratik hayatta arzu edilenin 

gerişinde kalmaktadır, 

... Milli Stehdartlar, endüstiriyel kuruluşlara kendi . 
işeriklerine dönük eğitim uygulamasına izin vermemektedir. 
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4,3. İSVEÇ 

1964 yılma kadar, endüstri kendi eğitim gereksinimini 
kendi karşılamaktaydı, Genel varsayım, her endüstriyel kuruluşun 

kendi eğitim gereksinimini kendisinin en iyi bir şekilde karşı- 
lıyacağı, dolayısıyla da Milli ekonominin gereksinme duyduğu 

endüstriyel eğitimin bu yolla karşılanabileceği idi. 

Ancak 1964 yılına kadar endüstri tarafından uygulanan 

eğitim sistematik değildi; amaç tam olarak saptanmamıştı, ula¬ 
şılması arzu edilen standartlar açıkça belli edilmemişti ve 
çek uzun periodlar halinde sümekteydi, Eğitim yeterli olmayan 
kişilerce verilmekteydi. Bu hususlar göz önüne alınınca endüst¬ 

riyel eğitim uygulamasının yetersiz olduğu hususuortaya çıkmak¬ 
taydı, 

1964 yılında yılların birikimi neticesinde ortaya çıkan 
eğitim sorunları şöyleydi. 

a) Endüstri, hızlı bir gelişim içinde olan ve devamlı 

değişen teknolojiye ayak uyduramıyordu. 

b) Bazı endüstriyel kuruluşlar hiç bir eğitim uygula¬ 
ması yapmıyordu. 
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e) Eğitim standartlarının hem pratik açıdan hem teorik 

açıdan daha açık bir şekilde saptanmasına gereksinme olduğu gö¬ 
rülüyordu. 

d) Sorun, mevcut durumu değiştirmenin yanında, yeni 
eğitim sistemlerinin ulusal ekonominin gereksinmelerine göre 

adapte edilmesi, ye mevcut durumdaki boşlukları doldurmaktı. 

e) Modem tekniklerin daha hızlı bir şekilde tanı¬ 
tılmasına ilişkin eğitim programlarının düzenlenmesi gerekliy¬ 
di. 

Bu sorunlar 1964 yılında^ hükümeti endüstriyel eğitim 
konusunda ölçümler almaya zorladı ve 1964 yılında çıkan bir 
yasa ile yeni sistem uygulanmaya başladı. 

îşveçte hükümetin eğitim programı, Labour Market Board 
(İşçi Pazarlama Kurulu)1 un sorumluluğu altındadır. Bu kuruluş 
devletin işgücü politikasını uygulayan, resmi bir kuruluştur. 
Bu Kuruluş 1970/71 yılında 105.000 işçi için eğitim amacıyla 
devlet gelirlerinden 60 milyon İngiliz lirası sarfetmiştir. 
Toplam iş günü 3,5 milyon kişidir. Eğitime tabi tutulan 105.000 
kişinin 1/3 i çeşitli şekillerde sakat olan kişilerdir. Eğitim, 
Devlet Endüstriyel Eğitim Merkezlerinde yapılmaktadır. Bu eği¬ 

tim merkezlerinde 300 ü aşan konuda temel kurs açılmaktadır. 
Kurslar, değişen yerel gereksinmeleri karşılayacak şekilde adapte 
edilebildiğinden esnektir. Eğitime tabi tutulan personele ödenen 

ücretler İngiltere sisteminin aynisidir. 
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4.4. Sonuçlar 

Fransa, Almanya, İsveç Birleşik Krallıkta uygulanan 
endüstriyel eğitim sistemlerini kıyaslıyabilmek olanak dışıdır. 
Zira her ülkenin kendine öz sorurtLan, farklı örgütleşmeleri 
ve eğitim ile ilgili kuruluşlar arasında farklı sorumluluk dağı¬ 
lımı vardır. Ancak bu ülkelerde uygulanan sistemler arasında 

bir kıyaslama yapıldığı zaman bazı genel sonuçlar ortaya çıkar¬ 
mak mümkündür. Fransa, Almanya ve İsveçte devlet endüstriyel 
eğitim alanında merkezi bir rol oynamaktadır. İngiltere’de ise 
endüstriyel eğitim konusunda devlet diğer üç ülkede olduğu gi¬ 
bi merkezi bir rol oynamakla beraber eğitim uygulaması endüstriler 
re bırakılmıştır. Aneak, devlet, bu kuruluşlarca uygulanan eği¬ 
timi çok sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Diğer ülkelerde 
ise eğitim uygulaması bile devlat tarafından yürütülmektedir. 
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5. BÖLÜM 

SONUÇLAR 

Çalışmanın bu bölümünde Birleşik Krallıkta uygulanmakta 
olan Endüstüriyel Eğitim Matemi üzerine yapılan araştırmadan ve 
diğer üç ülke ile yapılan mukayes’eler soruc.u ortaya çıkan so¬ 

nuçlar yer almaktadır. Bu bölüm konu üzerinde görülen sorun 
alanlarını sistemin iyi ve kötü taraflarını kapsamaktadır. Va¬ 

rılan sonuçlar Türkiye'de uygulamaya konabilecek bir endüstiri— 
yel Mzmetiçi eğitim sisteminde ne gibi hususların üzerinde 
duriılabileceğine dikkati çekmek ve tavsiyelerde bulunmak amacı¬ 
nı gütmektedir. 

5.1. Endüstiriyel Eğitim Politikasında üzerinde durulması 

gereken amaçlar 

Endüstriyel eğitim politikasına ilişkin amaçların saptan¬ 

masında, işverenlerin işçilerine kendi kendilerine uyguladıkları 
hizmet-içi eğitimi ile bu amaçla kurulan ' resmi otaritelerin 

yeni işler için eleman yetiştirmek maksadıyla uyguladıkla¬ 
rı eğitimi birbirinden açık ve kesin bir şekilde ayırmak gerek¬ 

mektedir. Çoğu kez birinci durumun Endüstriyel Eğitim kurulları¬ 

nın görevi, ikinci durumun devletin görevi olduğu yolunda bir 
inanç vardır. Ancak realitede durum göründüğünden daha fazla, 
komplikedir. Bu bakımdan aşağıdaki hususlar birbirinden ayırt 
etmek gereklidir. 
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a) İşverenler tarafından kendi mevcut yahut geleceğe 
dönük gereksinmelerini karşılamak amacıyla uygulanan endüstri- 
içi eğitim. 

b) İşverenlerin kendi gereksinmelerini karşılamak 
âmacı ile yapılan eğitim dışında, endüstrinin bir bütün ola¬ 

rak geleceğe dönük gereksinmelerinin karşılanmasının zorunlu 
olduğu hallerde uygulanan eğitim 

c) Belirli endüstri kollarının eğitim gereksinimini 

karşılamak amacı ile yapılan eğitim ile ulusal ekonominin ge¬ 
reksinmelerinin karşılamak amacı ile uygulanan eğitim 

d) Yeni bir takım maharetlere eğitim yolu ile 

sahip olmadan daha iyi işlere sahip olamıyacak işçileri, 
bu yeni işler için usta bir hale getirmek amacı ile uygulanan 
eğitim* 

e) Milli eğitimin endüstri-içi eğitime katkısı 

a) İşverenler tarafından, kendi mevcut ve yakın ge¬ 
leceğe dönük gereksinmelerini karşılamak amacı ile uyguladıkları 
endüstri-içi hizmet 
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Bu alanda saptanacak endüstri-içi eğitim politikasının 

amaçlan şunlar olmaktadır; 

i) İşverenlerin kendi işleıtmeleri için duyduklan 
eğitim gereksinmelerini tam olarak saptayabilmeleri için onlan 

çeşitli şekillerde ve yöntemlerle endüstride hizmet-içi eğitim 
için özendimek. 

ii) İşverenlere endüstri-içi eğitim standartlan ve 
teknikleri konusunda gerekli bilgi sağlamak 

iii) İşverenlere kendi uyguladıklan endüstri-içi eği¬ 
time yardımcı olmak amacıyla harici eğitim uygulaması ile yar¬ 
dımcı olmak 

Bu hususları sağlıyabilmek için şu faaliyetlerin yapıl¬ 

ması gerekmektedir. 

Endüstriyel eğitim ile ilgili olan örgütlenmede da¬ 

ha önce açıklandığı üzere aidat - ödün sistemi geliştirilmeli¬ 
dir. Bu sistem sayesinde endüstri-içi eğitimin devlete yükle¬ 

yeceği yük azalmış olac-ak, ödün sistemi ile ise kuruluşlar 
hizmet-içi eğitim için özendirilmiş olacaktır. 
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- Endüstri içinde uygulanacak eğitim için kurulacak 
örgütlerin kuruluşlara hizmet-içi eğitim için yapacağı tavsiye¬ 

ler ve iştişari mahiyetteki çalışmalar geliştirilmelidir. 

Endüstriyel eğitim aralıksız devam ettirilmeli¬ 

dir. 

- Endüstri-içi eğitim uygulamasında eğitmen eğiti¬ 
mine önem verilmelidir. 

İşverenler tarafından finanse edilen Devlet Endüstri¬ 
yel Eğitim Merkezlerinde işçiler için uygulanan eğitime önem veril¬ 
melidir. 

Bazı eğitim örgütleri tarafından yönetilen eğitim 
merkezleri devletin kontrolü altında clmaİL-ye ulusal ekonomi¬ 

nin ve endüstriyel kuruluşun amaçlarına uygun . eğitim yapıl¬ 
ması sağlanmalıdır. 

Grup eğitim programlarına ağırlık verilmelidir. 
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b) İşverenlerin kendi gereksinmelerini karşılamak 
amaeı ile yaptıkları eğitim dışında, endüstrinin bir bütün 
olarak geleceğe ait gereksinmelerinin karşılanmasının zorunlu •!- 

duğu durumlarda uygulanan eğitim, 

Bu alanda saptanacak hizmet-içi eğitim politikasının amaç¬ 
lan şunlar olmalıdır ; 

i) Belirli görevler için saptanmış bulunan eğitim 
standartlarına ulaşabilmek için uygun alet ve gereçlerin sağ¬ 
lanması 

ii) Saptanmış bulunan eğitim standartlarına ulaşabilmek 
için endüstriyel işletmelerin en son hizmet-içi eğitim metotları 
uygulamalarını özendimek 

iii) Endüstriyel işletmeler yapmadıkları taktirde anah¬ 

tar mahiyetinde ki görevler için yeterli miktarda eğitilmiş 
işçi sağlayabilmek için ulusal iş günü plânlaması yapmak, ya¬ 
pılmışsa bunu geliştiımek ve güncel gereksinmelere cevap vere¬ 
cek şekilde revize etmek 

Bu hususlara, sağlyabilmek için şu faaliyetlerin yajSaÜmöJEö. 
gerekmektedir. 
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- Hizmet-içi eğitim örgütlerinin endüstriyel işlet¬ 

melere, yakarda ki amaçları geliştirmek amaeıyla ödün sistemi¬ 
ni geliştirmek 

- Endüstri-içi hizmet eğitimi konusunda yapılan tav¬ 

siyeleri izlemek 

Devlet Eğitim hizmetlerini geliştirmek ve eğitim 
kurumlan ile hizmet-içi eğitim örgütlerinin faaliyetleı i ara¬ 
sında koordinasyon sağlamak, 

C) Belirli endüstri kollarının eğitim gereksinmesini 
karşılamak amacı ile yapılan eğitim ile ulusal ekonomik gereksin* 
melerin karşılamak amacı ile uygulanan eğitim. 

Bu alanda saptanacak hizmet-içi eğitim politikasının amaç¬ 
lan şunlar olmalıdır, 

i) Herhangi bir işyerinde çalışanlara elde edecekleri 
ihtisasa yönelik uygun olanakların sağlanması 

ii) Devlet endüstriyel hizmet-içi eğitim merkezlerinde, 
Bnemini ulusal ekonomi açısından yitirmekte olan endüstrilerde 
çalışmakta olan işçilerin büyümekte olan endüstri alanlarında 

istihdam edilmelerini sağlamak amacı ile eğitime tabi tutulma¬ 
larını sağlamak 
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Bu hususların sağlanabilmesi için şu faaliyetlerin ya¬ 
pılması gerekmektedir: 

- Amaçlara ulaşabilmek için endüstri-içi eğitim 
uygulaması ulusal ekonomi düzeyinde yapılmalıdır. 

d) Yeni bir takım maharetlere eğitim yolu ile sahip 

olmaksızın daha iyi işlere sahip olamıyacak işçileri, bu yeni 
işler için usta bir hale getirmek amacı ile uygulanan eğitim, 

Bu alanda saptanacak hizmet-içi eğitim politikasının amaç 
lan şunlar olmalıdır; 

i) İşveren tarafından endüstriyel eğitime tabi tu¬ 
tulma olanağı olmayanlara eğitim olanağı sağlamak 

ii) Bu tip eğitime tabi tutularak işçilere maddi yar¬ 
dımda bulunmak 

iii) Kişilerin istedikleri işlere girebilme olanaklarını 
arttırabilmek amacıyla, onların davranışlarını değiştirmek yolu 

ile eğitimi daha istekli bir hale getirmek, 
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5.2. Endüstriye Dayalı Eğitim 

Birleşik Krallık modelinde ve bu modeli uygulamakta 

olan diğer gelişmiş Avrupa ülke İrinde endüstriye dayalı eği¬ 
tim* de endüstriyel Eğitim Kurullarının önemli bir yeri vardır. 
Bu kurulun adını, !Pürkiye modeli için olan önerimizde endüst¬ 
riyel eğitim örgütü olarak nitelemek yerinde olur kanısındayız. 
Endüstriyel hizmet-içi eğitiminde bu örgütlerin önemli bir ye¬ 
ri vardır. Herşeyden önce bu tip örgütler endüstrinin dikkatini 
endüstri-içi eğitim konusuna çekebilmektedirler. Uygulama bu 
huöusu kanıtlamıştır. Bu örgütler yalnız dikkat çekmekle kal¬ 
mamış, endüstride faaliyet gösteren endüstriyel kuruluşları 
endüstri-içi eğitim konusunda inandırmış ve böylece bu örgüt¬ 
lerin kurulmasından önceki duruma göre endüstriyel eğitim bü¬ 
yük bir aşama göstermiştir. Bir çok endüstri kolunda hizmet-içi 

endüstriyel eğitim konusu endüstriyel eğitim örgütlerince özen- 

dirilmiştir. Endüstride yüksek kademede ki idareciler endüstri- 
içi eğitimin önemine bu faaliyetler neticesinde daha çok inan¬ 
maya başlamışlardır. 

Bir çok endüstriyel kuruluş uzun süren eğitim örgütleri 

uygulamasından sonra işyerlerinde eğitim uzmanlan ve amaçla¬ 
ra uygun eğitilmiş eğitmenler bulunduımaya başlamışlardır. 
Bunların yanında sistematik bir iş başı eğitimi yaygınlaşmaya 
başlamıştır. 
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Endüstriyel Eğitim Örgütleri endüstriyel işletmelerde 
kullanılmaya başlanan modem araç ve gereçlerin kullanılmasına 
ilişkin yeni eğitim programlan uygulamış eakiden uygulanmakta 
olan sistemleri endüstrinin istemlerine uygun olarak geliştire¬ 
rek uygulamaya başlamıştır. Bu örgütlerin kendi olanaklanyla ^ 
endüstri-içi eğitim uygulaması birçok alanlarda ki eğitimin ka¬ 

litesini yükseltmiştir. 

Birçok hizmet-içi eğitim örgütü grup eğitim programla¬ 
rın özendiimiş ve bu konuda küçük işyerlerine maddi yardımda 

bulunmuştur, 

Tine birçok örgüt kendi eğitim elemanlarını ekonomi¬ 
nin isterlerine uygun olarak eğitmek görevini yüklenmiştir. Bu 
kadro işverenlere kendi işyerlerinde uyguladıkları eğitim 
programlan hakkında tavsiyelerde bulunma, eğitim sistemlerini 
geliştirme görevini yüklenmişlerdir. 

Bazı eğitim örgütleri sorumlu olduklan endüstri kolu 
içinde faaliyette bulunan işletmelerin faydasına açık olmak 
üzere kendi eğitim merkezlerini kurmuşlardır. İşletmelere bu 
tip olanaklar sağlamak, işletmeleri daha esaslı, sistematik ve 

yaygın endüstri-içi eğitim uygulamaya özendirmiştir. Bu tip 
uygulama, işverenlere uygulandığı taktirde işverenlere mali 
bir külfet yüklemeyeceğini göstermiştir. 
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Endüstri-içi eğitime temel teşkil ..den yasaların çıkma¬ 
sı, diğer bir deyimle tu tip eğitimin yasalara bağlanmış olma¬ 

sı, endüstri ile endüstride hizmet-içi eğitim hizmetleri 
arasında yapıcı bir ortaklık meydana getirmekte ve hizmet-içi 
eğitimde başıboşluğu ortadan kaldırmaktadır, İşverenler, sen¬ 
dika yöneticileri, eğitim örgütlerinin işlerinin yürütülmesinde 

önemli rol oynamışlardır. Böylece bu kuruluşlar arasında yara¬ 
tıcı bir anlayış ortaya çıkmakta ve sorunların çözümlenmesi 
daha kolay bir hale gelmektedir. 

Önerilen sistem içinde uygulanmakta olan aidat/ödün sis¬ 
temi, endüstrinin birçok önemli sektöründe eğitimin yaygınlaş¬ 
masına sebeb olmuştur. Bu sistem ayni zamanda eğitimin kalite¬ 
sinin artmasına sebeb olmuştur. Gerçek olan şudur ki böyle bir 
sistemin uygulanmaması endüstriyel eğitimde erişilen kalitenin 
tekrar yok olmasına sebeb olabilecek niteliktedir. Diğer taraf¬ 

tan daha önceki sahifelerde belirtildiği üzere küçük firmalar 
aidat/ödün sisteminin kendilerinin eğitim gereksinmelerine ce¬ 
vap yemediğini savunmaktadırlar. Dolayısıyla, yapılması gere-» 
ken şey, eğer endüstriyel eğitimcin Um-ilV.litanminiakboyut- 

ları içinde istenilen seviyeye ulaşması arju edilen amaç ise 
küçük kuruluşların bu si s t eme şn faydalanması sağlanmalıdır* • 
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5.3- Mhli Durum 

Tapılan araş tırmalar göstermiş tir ki uygulanan sistemin 
mali yönleri eğer bu şekilde uygulanmamış olsaydı, eğitim sis
teminin kat etmiş olduğu mesafe bu kadar fazla olamazdı. Diğer 
bir deyişle, uygulanmakta olan sistemin mali yönleri, sistemin 
bu denli gelişmesinin sebebidir. 

Esasen endüstriyel eğitim örgütlerinin temelde kuruluş 

sebeblerinden biri, endüstri-içi eğitim maliyetlerinin endüst
ride faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler arasında bölün

mesini sağlamaktır. Daha önce açıklandığı üzere endüstriyel 

kuruluşlar yapmaları gerektiğinden daha fazla eğitimi, endüstri-
içi eğitim örgütlerinin tavsiyesi üzerine yaptıkları taktirde, 
işletmeler eğitim örgütlerinden mali yardım, diğer bir deyişle, 
©dün elde etmekteydiler. Bu ödün sistemi, işletmeleri çok önem
li konularda endüstri-içi eğitim yapmaya özendirmekteydi. . Bu 
tip eğitimin faydası yalnız eğitimi yapan işletmeye değil, ayni 
zamanda ekonomiye de fayda sağlamaktır. Bu sistemin uygulanma
sıyla, bu tip eğitimin maliyeti, eğitim yapan fimaya yüklen-
memekte, 0 endüstri kolunda faaliyet gösteren bütün işletmeler 
bu maliyeti paylaşmaktadır. Zira işletmeler eğitim örgütlerine 
aidat ödemekte, eğitim örgütleride bu aidatlardan şartlan 
yerine getirenlere maddi yardımda (ödün) bulunmaktadır. 



- 77 -

Eğitim örgütleri, tatbikatta, aidat/ödün sistemlerini 
öyle bir şekilde geliştirmişlerdir ki, her işletme Ödemiş ol¬ 
duğu aidatın büyük bir kısmını ödün olarak geri alma olanağına 
sahiptir. Hatta, daha önce açıklandığı üzere bazı ek şartların 
yerine getirilmesiyle, işletmeler ödedikleri aidatlardan daha 

fazla maddi yardımı (ödünü) eğitim grgütlerindeıı geri alabilme 
olanağına sahiptirler, Bazı eğitim örgütleri, işletmelerin hak 
edebilecekleri ödüne bir sınır koymuşlardır. Eğitim standartla¬ 
rının yükselmesi neticesi işletmelere yapılan ödün ödemesi git¬ 
tikçe genişleme olanağı bulmuştur. Bu nedenle bu kısıtlamaya 
gidilmiştir, 

İşletmelerin yaptığı hizmet-içi eğitimlerin ulusal en¬ 
düstriye çok faydası olduğu, diğer yandan bu eğitimlerin ulusal 

endüstriye olan faydacına rağmen eğitimin uygulandığı işletme¬ 
lere fazla faydası olmadığı hususunda görüş birliği vardır. 
Bunu ortadan kaldıımanın yolu; eğitim faaliyetlerinin düzenlen¬ 

mesinde eğitim örgütlerinin eğitim faaliyetlerini programlarken 
çok dikkatli olmasıdır. Bu da eğitim örgütlerinin, işletmeler 
ile, eğitim programlanmasında koordinasyon sağlaması ile mümkün 
olabilir, ityni zamanda eğitim faaliyetlerinin programlaması 
yapılırken endüstriyel gereksinmelere cevap verebilecek şekilde 

düzenlemeler periödik olarak yapılmalıdır. 
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5.4. Endüstriyel Eğitim Kurulları 
Sisteminin Sınırlandırılması 

Değişik endüstri kollarına göre ayn ayn eğitim kurulu¬ 
ları uygulamasının, endüstriyel iş eğitimine bir sınırlama ge¬ 
tirdiği hususunda bazı otoriteler hemfikir olarak görünmüşler¬ 
dir. Bu sınırlamaları şu şekilde belirtmekte fayda vardır. Mev¬ 
cut sistemle tüm ekonomiyi kapsamı içine alan bir sistem geliş- 
tiımek olanaksızdır. Diğer bir deyişle, her ne kadar her eğitim 
kurulu bir endüstri kolunu kapsamı içine alıyorsa ve bu yolla 

bütün ekonomi hzzmet-içi eğitim sistemi içinde yer alıyorsa, 
yine de endüstri kollan birbirinden suni bir şekilde aynlraış 
olmaktadır. Böyleee ortaya bir koordinasyon eksikliği çıkmış 

olmaktadır. Kendi içinde homojen olan endüstriler için böyle bil 
sistemin uygun olabileceği düşünülebilirsede bunun küçük endüst¬ 
riye ve çok sayıda Küçük işletmelerin bulunduğu endüstrilere ve 
eğitim gereksinmelerinin birbirine benzemediği hallerde, eğiti¬ 
min koordineli bir şekilde uygulanabilmesi olanaksızdır. 

Bu konuda ikinci olarak söylenebilecek husus, sistemin 

küçük işletmelerin sorunlarını çözümleyebilmekten uzak olduğun¬ 
dan, bu s is isem Türl-dye" için önerildiğinde, endüstri içinde küçük 
işletmelerin çoğunlukta olduğu gerçeği göz önüne alınması gerek¬ 
mektedir, Duruma bu açıdan bakıldığında bu sorunları giderioi 

foımüllerin aranması, bulunması gerekmektedir. Mevcut uygulama 

içinde eğitim kurulları gittikçe artan bir hızla daha fazla kü¬ 

çük işletmesi sistemin içine alma çabası içindedir ve önceki se¬ 
nelere kıyasla bu konuda cesnr ' 4 alınmaya başlan 
fiştir. 
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Endüstri koluna dayalı elan onâüst:r:'.y.:.l eğitimin kusur¬ 

lu bir yanıda yalnız endüstri kolunda doğil fakat diğer en¬ 

düstri kollarıyla da yarın ilişkisi olan görevlerde çalışan 
görevlilerin durumudur Zira, örneğin, gıda endüstrisinde faa¬ 
liyet gösteren kuruluşların tatbik ettikleri eğitim gıda 
endüstrisinin isterlerine uygun bir eğitim olduğu için, bu 
endüstri kolunda çalışan diğer meslek sahipleri yapılan eğitim¬ 

den bir fayda görmemektedirler. Halihazırda ki hu sistemde her 
eğitim kurulu bütün ülke düzeyinde kendi endüstrilerine giren 

bütün kuruluşlun kapsamına alır. Ancak bu durum koordinasyon 
eksikliği yaratmaktadır. Bunu önlemek için çeşitli endüstri 

kollarında faaliyette bulunan kuruluşları kapsamı içine alan 
bölgesel bir örgütlenme yararlı olabilir. 

Mevcut sistemin tatbikatında yöneticilik eğitimi özel 

bir sorun olacak ortaya çıkmaktadır. Heme kadar eğitim ku¬ 
rullarının bu alanda belirlenmiş sorumlulukları varsada, 
çeşitli endüstri kollarında yönetim eğitini konusunda ortaya 
çıkan sorunlar birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu 
nedenle bu konu üzerine eğilmekte büyük bir fayda vardır. 

Eğitim Kurulları, bölgesel ve mahalli iş gücünün gerek¬ 
sinmeleri ile uğraşamamakta ve faaliyetleri azalmakta olan 

endüstrilerde çalışmakta olan kişilerin -nan endüst¬ 
ri kollarında iş buİF’^in''"’  ^ açin pok fazla bir 
şey yapamamaktadır. Buda sistemin içinde bir boşluk bırak¬ 
maktadır. Bu boşluk alınacak önlemlerle do' durulmalıdır*. 
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Eği cim Kurullarım n uygulamakta olduğu aidat-ödün sistem¬ 

leri Birleşik Krallıkta faaliyet halinde bulunan endüstriyel 
işletmelerde sistematik bir eğitim sistemine olan davranışları 

olumlu yönde değiştirmiştir. Uygulamakta olan sistan işletmelerde 

olumlu sonuçlar doğurmuş, bu olumlu sonuç elonomide istem duyu¬ 
lan kalifiye işğücü açısmdanda olumlu etkiler doğurmuştur. Sis¬ 
temin etkenliğinin devam ettirilebilmesi için uygulamakta olan 

iş-başı eğitiminin verimliliğinin arttırılması ve bu etkinliğin 
küçük endüstriyel kuruluşlarda da sağlanması gerekmektedir. 

5.5. Endüstriyel Eğitim Kurulları Sisteminin Başarısı 

Eğitim örgütleri sistemi yukarda ki paragraflarda açıklan--* 

dığı üzere işverenler ve işçi sendikaları arasında yapıcı bir 
işbirliği geliştirmiştir. Bu iş birliği neticesinde eğitim örgüt¬ 
leri endüstride faaliyet halinde <5lan bütün kuruluşlara kendi 

endüstriyel eğitim gereksinmelerinin karşılanmasında ve bunların 
saptanmasında yardımcı olmuş tine 0 Eğitim örgütleri ayni zamanda 
ekonominin bir bütün olarak eğitim faaliyetlerinin yöneltilmesin¬ 

de, ekonominin gereksinimini duyduğu hizmet-içi eğitim alanlarının 
ve konularının saptamasında yardımcı olmuş ve kuruluşları bu 

amaçların gerçekleşmesinde özendirmiştir. Bunun neticesinde kuru^ • 
luşlar yalnız kalifiye eleman açısından gereksinmelerini karşıla¬ 

makla kalmamış, ülke ekonomisi en büyük faydalı sağlamıştır. Ge¬ 
lişen teknolojinin ortaya koyduğu kalifiye eleman açığı bu eğitim 

faaliyetleri neticesinde kapanmış, ülkenin her kesiminde hemen her 
endüstri dalı için gereksinmesi duyulan eleman ihtiyacı karşılana¬ 
bilir olmuş ve "eleman bulunamassa" korkusu ile girişilmesi tasar¬ 

lanan yatarımlar için önemli bir darboğaz ortadan kalkmıştır. 
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Bütün bu neticeler şu. gerçeği --rtnya koymuştur. Eğitim 
kurulların endüstriyel kuruluşlara sağladığı tavsiye edioi 

nitelikteki hizmet, endüstriyel kuruluşları kendi içlerinde 
grup eğitim sistemi kurmaları için alınan özendirici önlemler, 
endüstriyel eğitimin ulusal ekonomin içinde gereksinimi duyu¬ 

lan kıstaslara göre standartlaştırılması ve geliştirilmesi, 
bunların sağlanması için diğer yan kuruluş1ar ile sağlanan 

koordinasyon, endüstriyel eğitim için; yapılan güncel gereksin¬ 

meleri karşılayacak eğitim programlarının yapılması devam 
edilmesi zorunluluğu olan bir politika olarak görülmektedir. 

Eğitim kur imalarının sağladığı bu hizmetler ve yasada yeralan 

eğitim kurulları uygulamasının gelişmesi, geliştirilmesi, 
ulaşılması gerekli görünen bir politika olarak saptanmıştır. 

5.6. Sistemin Geliştirilmesi 

Önceki sahifelerde izi:• • '""'^leşik Krallıkta 
büyük bir başam ile uygulanan bu hizmet içi eğitim sistemi, 
birçok avrupa ülkesine ömek olımış, ülkeler sistemi bir, 
"system approach olarak benimsemişler, sonradan kendi eko¬ 
nomik karakteristiklerine uygun olarak değiştirmişlerdir. 

Daha önceki paragraflarda siz İri ., iyi "şioy^r ve jj-gtü işleyen 
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tarafları, tarafsız bir gözlemi» yapılan araştırmalar sonucu be¬ 
lirtilmiştir. Sistemi daha iyiye doğru götürmek için sistemin 

kötü işleyen taraflarının ve uygulamada görülen bazı boşluk¬ 
ların doldurulması gerekmektedir. Bu boş İlıklardan en mühimi, 
çeşitli endüstrü kolları arasında suni olarak yaratılan sınırlar¬ 

dır. Bu suni sınırlamanın doğurduğu sonuçlara Önceki paragraflar¬ 

da değinilmiştir. Bu sınırlamanın yarattığı sorunları ortadan 
kaldırmak için açıklandığı üzere merkezi bir örgütün kurulması 
gerekmektedir. 

Kendi endüstrüyel faaliyet alanlarında faaliyet gösteren 

endüstriyel kuruluşların faydanna açık olmak üzere eğitim merkezi 
açan Eğitim Kurulları uyguladıkları eğitim programlarını.devamlı 
olarak revize etmek durumundadırlar. Bunun amacı o endüstri 

kolunun ve de bütün ekonominin gereksinmelerini karşılamaktxrı 

Bunu aağl^uaak için. Eğitim Kurulları tarafından devamlı bir 
gelişme programı yapı İmalidir. Bu programlar ve pl/fojaata yapı¬ 
larken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır: 
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- Özellik gösteren belirli görevler için uygun eği¬ 
tim ve bununla ilgili olarak yapılacak yan eğitim 

Her eğitim kurulunun kendi endüstri alanında faali 

yet gösteren endüstriyel işletmelerin gerektirdiği görev alan¬ 
larında endüstriyel iş - başı hizmet-içi eğitim standartlarını 

saptamak 

- Model hizmet-içi eğitim programlarını geliştiımek. 

Küçük endüstriyel işletmelerde grup eğitim formas¬ 
yonunu özendirmek 

Her eğitim kurulunun kendi endüstri alanında faali 

yet gösteren endüstriyel işletmelere işbaşı eğitimi konusunda 

tavsiye edici mahiyette verimli hizmet sağlamak. 

Eğitim kurulları, enaüsmyel işletmelerin tek başına 
yaptıkları ancak bu yapılan endüstriyel hizmet-içi eğitimin 
ulusal ekonominin tümünün gereksinmelerini karşılamaktan uzak 

olan eğitim alanlarını saptamalıdır. Bu eğitim alanları saptan¬ 

dıktan sonra bu konular ve alanlar için mali blrrdestek projesi 
hazırlanmalıdır. Böylelikle bu eğitim alanları tüm ekonominin 

gereksinmelerine cevap verebilecek duruma gelecektir. Eğitim 
kurulları yanısıra, bir Örgüte daha gereksinme vardır. Bu örgü¬ 
te duyulan gereksinmelerin sebebi şunlardır % 
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Eğitim kurullarını ve işverenlerin yaptığı uygun 
düzenlemeleri kapsamı içine almadığı alanlarda ekonominin 
tümüne tavsiye edici mahiyette eğitim hizmetleri sağlamak 

Görevsel esaslara göre eğitim hizmetleri açısından 

iyi organize olmamış alanlarda hizmet yapmak, böylelikle eği¬ 
tim kalitesini yükseltmek 

- Çeşitli endüstri kolların faaliyet gösteren çeşitli 

işletmelerde yönetim eğitimi konusunda yapılan hizmet-içi eği¬ 

timini geliştirmek amacıyla gösterilen eforun birleştirilmesini 
sağlamak. 

Eğitim konusunda öneri niteliğinde olan hizmetlerin, eğitim 

kurullarının çalışma alanı içine girdiği zaman eğitim kurul¬ 
larınca ; eğitim kurulları olanı içine girmediği zamanda ku¬ 
rulacak Endüstriyel Eğitim Merkezi tarafından yapılması gerek¬ 

mektedir. Böyle bir merkez aynı zamanda Eğitim Kurullarının 

fonksiyonlarını kontrol edebilecek ve ulusal ekonominin is¬ 
terlerine uygun olarak ulusal hizmet-içi eğitim standartları¬ 
nın saptanmasını ve eğitim kurul 1 o rım • çalo şmnlnnnm koordine 
edebileçektir. 



- 35 -

5.7. Konu açısından Türkiye'de durum 

Türkiye'de endüstride hizmet-içi eğitimden söz etmek 

olanak dışıdır. Son yıllara kadar endüstriyel işletmelerde hiz- 

met-içi eğitim uygulaması olmamıştır. Ancak son yıllarda modem 
işletmecilik yöntemlerinin uygulanmasıyla birlikte endüstride 
hizmet-içi eğitim uygulamasıda başlamış bulunmaktadır. Eu hiz¬ 
met-içi eğitim uygulamasının sistematik bir eğitim uygulanması 

olduğu söylenemez Hatta bu konuda devlet tarafından geliştiril¬ 
miş bir sistemin olduğu hatta meselenin bir yasanın himayesin¬ 
de olduğu söylenemez. 

İşgücü açısından Türkiye'de karşılaşılan sorunları iki 
bölüm altında toplamak mümkündür. 

Konu açısından en büyük sorun Türkiye'de şimdiye dek, 

hatta plânlı dönem içinde işgücü plânlamasının yapılmamış 
olmasıdır. İşgünü plânlamasının yapılmamış olması, kalkınma 
plân ve programlarında saptanan ekonomik hedeflere ulaşılmasını 
engelleyici bir faktaa ola rak karşımıza çıkmaktadır. Zira gerek¬ 

sinimi duyulan kalifiye işgüc.ü mevcut ekonomik boyutlara pa¬ 
ralel değildir, Türkiye'nin bölgesel gelişmesi büyük ölçüde 

kalifiye işgücüne bağlıdır. Bu güçten yoksunluk, istenilen 
her bölgede sanayii e şmeyi engelleyici faktörlerden biri olmak¬ 
tadır. Mevcut işgücünü ekonominin *ovutı a.r5axa ve isterlerime gö¬ 
re düzenleyebilmek için milli eğitimin hizmetlerini yeterli 
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görmek sakıncalıdır. Zira milli eğitim yolu ile sanayide gerek¬ 

sinim duyulan işgücünü geliştirmek olanak dışıdır. Bu sebepten 
ötürü sanayide hizmet-içi eğitim, ekonominin isterlerine uygun 
eleman yetiştirmenin tek yoludur. Ancak* bu hizmet-içi eğitim 
bu çalışmanın daha önceki paragraflarında açıklandığı üzere* 
herhangi bir işletmenin isterlerine uygun olarak değil, ulu¬ 
sal ekonominin isterlerine uygun olarak yapılmalıdır. Bunu 

sağlayabilmek için sanayide hizmet-içi eğitir, devlet himaye¬ 
sinde olmalıdır. 

İkinci önemli sorun, değişik sektörlerde çalışan iş¬ 
gücünün, ayni sektör içinde yahut sektörler araşında iş değiş¬ 
tirmesidir. İstenilen anda, istenilen kalitede işgücü sağ¬ 
layabilmek için işletmeler, birbirinden işgücünü çalmaktadır. 
İşletmelerin birbirlerinden gereksinmelerini karşılayabilmek 
için işgücü çalmaları hem işletmelere, hem ekonomiye mamul 
malın maliyetleri açısından büyükyük-ryüklemektedir. Bir iş¬ 

letmenin gereksinim duyduğu bir elemanı başka bir işletmeden 
kendi işletmesine celbedebilmesi için o işletmenin o işçiye 
ödediği ücretten daha fazla bir ücret ödemesini gerektirmek¬ 
tedir. Bu durum mamul maliyetlerini yükseltmekte, bu da tüm 

ekonominin fiyatlar genel seviyesini, iç ve dış ekonomi 
münasebetlerinin, dolayısıyla serbest rekabet durumlarını, 

dolayısıyla ihracatı. etkilemektedir. Eğer her işletmenin ile¬ 
riye dönük bir işgücü plânlaması olsa ve bu plâna göre her iş¬ 
letme yahut sektör devlet himayesinde kalkınma plân ve prog¬ 
ramlarında saptanan hedeflere cevap verebilecek bir hizmet-içi 

eğitim politikası saptasa ve uygulasa, işletmelerin birbirin¬ 
den eleman çalma durumu ortadan kalkar. Bu da işletmeleri ve 
ulusal ekonomiyi yukarda açıklanan hususlar çerçevesinde olumlu 
olarak etkiler. 
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Endüstriyel işletmelerin, birbirlerinden eleman kaçırma 
durmalılarında karşılaştığı güçlükler önemsenmiyecek kadar faz¬ 
ladır. Bu karşılaşılan güçlüklerin en başında işletmenin is¬ 
terlerine uygun elemanların tekrar istihdamlarına kadar geçen 

süre içinde ki iş zamanı kaybıdır. Bu konuda Türkiye için 
yapılmış bir çalışma olmadığından iş zamanı kaybı için geçer¬ 
li bir rakam verilememektedir. Ancak işgücü transferlerinin 

çokluğu iş-zamanı kayıplarının canlı bir kanıtıdır. 

Eğitilmemiş bir iş gücünün, işletmelerde kullanılmakta 
olan ma ine ve teçhizatta meydana getirdiği arızalar dai önera- 
sanmiyecek kadar çoktur. Bitgisizlik nedeniyle makine ve teç¬ 
hizatta meydana gelen arızalar, bu anzalann giderilmesi 
için o makine ve teçhizatı kullanan tarafından giderilebilmesi 
için eğitilmemiş olması,nihayet iş-gücü transferinin sebeb ol¬ 
duğu makine ve teçhizatın atıl kalması olayları işletmelerin 
üretim kapasitelerini olumsuz yönde etkilemekte, üretimin 

plânlanandan az olması,birim maliyetlerin yükselmesine sebeb 
olmakta, buda işletmelerin diğer işletmelerle olan rekabetle¬ 
rini olumsuz yende etkilemektedir. 

Yukarda sayılan sadece önemli bir kaç sorunun yanında 

daha bir çok sonınun mevcut olduğu bir gerçektir. Bu sorun¬ 

ların giderilmesi için Türkiye’de en kısa bir zaman içinde 
bir İşgücü plânlamas-v yapılmalı, bu yapılacak planlama kal¬ 
kınma plân ve programlarının hedef aldığı doğrultularda ol¬ 
malıdır, İşgücü plânlamasının etkili olabilmesi için, endüst¬ 
riyel işletmelerin hepsini kapsamı içine a-1 .1 bir ulusal 
hizmet-içi eğitim politi^ 



Bu politikayı realizo de bilmem ıç..'.a ise bir hizmet-içi 
eğitim sistemi uygulanmalıdır,, Bu uygulamalar için yeni sis¬ 
temler oluşturmak için zaman kaybetmektense, endüstride geliş¬ 

miş ülkelerde uygulanmakta olan bir sistemi başlangıç olarak 
Türkiye için adapte etmek ve bu sistemi ulusal Türk Ekonomisi 

için revize etmek en yararlı yoldur. Daha önceki sahifelerde 

üzah edildiği üzere Avrupa’ da endüstriyel olarak gelişmiş ül¬ 
keler arasında uygu anmakta olan hizmet-içi eğitim sistemle¬ 
rinin hepsinin temelini İngiliz sistemi oluşturmaktadır. Bu 
çalışma , verimi hem İngiltere'de hemde diğer Avrupa ülkele¬ 
rinde kanıtlanmış olan endüstri hizmet-içi eğitim sistemini 

Türkiye için önermektedir. Ancak, bu yapılırken sistemin iyi 
işlemeyen tarafları işin başında düzeltilerek uygulanmalıdır. 
Bu tip eğitim mutlak surette devletin çıkaracağı bir yasa hima 
;yesiııde olmalıdır. 



377.4:658.1 
T96 

YER NUMARASIft • 2 

YAZAR : TÜRKTAN, Sezer 

Endüstriyel işletmeler¬ 
di,.,»,, -de endüstriyel eğitim 




