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ÖZET

Bu çalýþmada, Mesleki ve Teknik Eðitim Sisteminin bir parçasý olan Tesviye / Talaþlý Ýmalat bölümlerinde yer alan

atölyelerin ergonomik açýdan deðerlendirilmesi amacýyla, 2'si yüksek öðretim, 6'sý orta öðretim olmak üzere 8 okulun

ilgili bölümlerinde öðrenim gören 259 öðrenci üzerinde bir anket çalýþmasý yapýlmýþtýr. Anket çalýþmasýndan elde edilen

veriler istatistiksel testlere tabi tutularak analiz edilmiþ ve varýlan sonuçlara göre problem alanlarý tespit edilerek bazý

önerilerde bulunulmuþtur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eðitim, Ergonomi, Talaþlý Ýmalat Atölyeleri.

ABSTRACT

In this study, in order to evaluate workshops of machining department which is a apart of technical and vocational

education system in ergonomics perspective, a survey is conducted on 259 students in 8 schools. Data obtained from this

survey are tested statistically and analysed. According to test results problem fields are determined and some proposals

are made.

Keywords: Ergonomics, technical and vocational education, machining workshops.

GÝRÝÞ

Sanayileþme sürecini oluþturan en önemli öðelerden
biri olan insan gücünün gerekli niteliklerle bezenmesi,
büyük oranda Mesleki Teknik Eðitim Sistemine baðlýdýr.
Mesleki Teknik Eðitim Sistemi, kuramsal eðitimin yaný
sýra, aðýrlýklý olarak uygulamalý eðitime (atölye eðitimine)
dayanan bir eðitim sistemidir. Bundan dolayý etkin ve

verimli bir atölye eðitiminin gerçekleþtirilmesinin
gerekliliði açýktýr. Bu da büyük ölçüde atölyelerin ve
atölye eðitiminin ergonomik faktörlere uygun olarak
tasarlanmasýyla mümkündür.

Mesleki Teknik Eðitim, bireysel ve toplumsal yaþam
için zorunlu olan belirli bir mesleðin gerektirdiði bilgi,
beceri ve uygulama yeteneklerini kazandýrarak, bireyi,
zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kiþisel yönleriyle
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dengeli biçimde geliþtirme sürecidir (Alkan ve diðerleri,
1998). Bu anlayýþla Mesleki Teknik Eðitimi; birey,
meslek ve eðitim boyutlarýnýn dengeli olarak bir araya
getirilmesinden oluþan bir eðitim süreci olarak
tanýmlamak mümkündür. Bu süreçte, herhangi bir
üretim veya hizmet sektöründe belirli bir meslek ile veya
meslekler ailesiyle ilgili, meslekteki uygulamalar için
temel ve ileri düzeyde bilgi, beceri ve alýþkanlýklarýn yaný
sýra meslek kültürünü kazandýrmak da esas alýnýr
(Doðan, 1977). Endüstride kullanýlan teknolojiler
deðiþtikçe ihtiyaç duyulan insan gücünün nitelikleri de
buna paralel olarak deðiþmektedir. Eðer mesleki teknik
eðitim sistemi, endüstride meydana gelen hýzlý
geliþmelere zamanýnda uyum saðlayamazsa, iki sistem
arasýnda uyumsuzluk baþ göstermekte ve eðitim
sisteminde kazandýrýlan beceriler endüstride geçerliliðini
yitirmektedir.

Endüstri ve ticaretin globalleþen koþullarý içerisinde,
mesleki teknik eðitimin, ferde mesleki bilgi ve beceri
kazandýrmak olan felsefesi de revize edilmelidir. Ülkeler
arasýndaki ticari sýnýr ve engellerin kalkmaya baþladýðý
küresel piyasa ortamýnda, rekabetin ve sürekli
geliþmenin, sadece firmalar ve ürünler arasýnda deðil
ayný zamanda yetiþmiþ iþ gücü arasýnda da cereyan
etmesi kaçýnýlmazdýr. Bundan dolayý, iþ gücünün,
geliþmeleri yönlendiren, endüstride meydana gelen hýzlý
geliþmelere ayak uyduran, kendini sürekli yenileyen ve
rekabetçi bir yapýda yetiþtirilmesi, mesleki teknik eðitimin
amaçlarý arasýndaki yerini almalýdýr (Basu, 1998).

Bütün bunlarýn yaný sýra özellikle mesleki teknik
eðitimde atölye eðitiminin, planlama ve uygulama
aþamalarýnda, sistemdeki insan unsurunun, bilgi, görüþ
ve beklentileri de göz ardý edilmemelidir. Teknik eðitim
sistemini oluþturan bireylerin karakteristiklerini,
ihtiyaçlarýný, beklentilerini ve deðiþikliklere karþý
tutumlarýný dikkate almadan o sistemi geliþtirmek
mümkün deðildir. Bundan dolayý, Sürekli Geliþme (Con-
tinuous Improvement) ve Toplam Kalite felsefelerinin,
toplumlarýn yaþamýnda hüküm sürdüðü günümüzde,
mesleki teknik eðitimin de öðrenci merkezli bir anlayýþla
geliþtirilmesi gerekmektedir. Yapýlan çalýþma bu
anlayýþla gerçekleþtirilmiþ ve mesleki teknik eðitimin
geliþimine katkýda bulunulmasý hedeflenmiþtir.

ERGONOMÝK AÇIDAN ATÖLYE EÐÝTÝM
SÜRECÝ

Ergonomik açýdan atölye eðitim süreci, eðitimi alanýn
yani öðrencinin odakta bulunduðu (öðrenci merkezli)
bir süreçtir. Bu süreç, öðrenci, öðretmen, konu, metot
ve çevre öðelerinden oluþan bir ortamda, bunlarýn
karþýlýklý etkileþimleri sonucunda cereyan eder. Burada
öðrenci, her ne kadar bir öðretim öðesi olarak sayýlsa
da, çaðdaþ eðitimde bu öðenin diðer öðelerden farký,
öðretimin merkezinde yer almasýdýr. Böylelikle öðrenci
dýþýndaki öðretim öðeleri, bu merkezi öðeye yönelik
olarak çalýþmak suretiyle bu öðe üzerinde arzulanan
tavýr ve davranýþ deðiþikliklerini, en etkin, en kaliteli ve
en verimli bir þekilde gerçekleþtirmeye çalýþýrlar. Bu
noktadan hareketle öðretim sürecinin tüm öðeleri
arasýnda bir etkileþim söz konusu olmakla birlikte, bu
etkileþimlerin ortak amacý, öðeler arasýndaki uyumu
saðlamak suretiyle öðretim sonucunda beklenen
davranýþ ve tavýr deðiþikliklerinin meydana gelmesini
saðlamaktýr.

Þekil 1'de, eðitim sürecinin oluþumunda farklý görev
ve öneme sahip olan bütün öðelerin, birbirleriyle ayrý
ayrý etkileþim içinde olduklarý görülmektedir. Þekilden
de görüldüðü gibi burada süreç içerisinde üzerinde
odaklanýlan ana unsur, sürecin merkezi öðesi olan
öðrenci unsurudur. Ýyi bir atölye eðitim süreci için her
þeyden önce öðrenci-öðretici etkileþiminin saðlýklý olmasý
ve sürecin diðer öðelerinin, öðretimin merkezinde
bulunan bu iki öðe ile uyumlu olmasý gerekmektedir.

Þekil 1. Öðrenci Merkezli Atölye Eðitim Süreci

 

Öðrenci 

Öðretici 

Konu 

Metot Çevre 

Niteliksiz 
Birey 

Nitelikli 
Eleman 
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Bunun yaný sýra bu öðelerin, kendi aralarýnda da uyumlu
ve dengeli olmasý zorunludur.

Atölye eðitim sürecinde, öðrenci-öðretici etkileþimi
merkezi bir rol oynamakla birlikte, bu etkileþimin
optimizasyonunda, konu, metot ve çevre öðelerinin
tasarýmý büyük önem taþýr. Bu öðelerin, sürecin
merkezinde bulunan insan unsurunun karakteristik
özelliklerine (fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal vb.) uygun
bir þekilde tasarlanmasýnýn yaný sýra, kendi aralarýnda
da uyumlu bir iliþki sergilemeleri, eðitimin etkinlik ve
verimliliðini artýrýr.

AMAÇ

Kullanýcýsý veya etkileneni insan olan tüm sistemlerin
tasarýmýnda insan odaklý bir yaklaþýmýn benimsenmesi
gerekmektedir. Genelde eðitim sisteminde, özelde
Mesleki Teknik Eðitim Sisteminde sürecin merkezinde
bulunan esas etkilenen konumundaki öðrencilerin
ihtiyaçlarý ve görüþleri baz alýnmalýdýr. Bu noktadan
hareketle, Mesleki Teknik Eðitimin Tesviye/Talaþlý Ýmalat
bölümlerinde öðrenim gören ve büyük oranda atölye
derslerini görmüþ olan öðrencilerin, atölye koþullarý ve
atölye eðitiminin ergonomik açýdan deðerlendirilmesi
ile ilgili görüþlerini saptamak ve bu görüþleri analiz
ederek önerilerde bulunmak amacýyla bir anket
çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu amaca uygun olarak, anket
sorularý hazýrlanýrken takým tezgahlarý ve atölyelerde
güvenlik kurallarý ve atölye eðitimi ile ilgili literatürün
(Weaver, 1967; Kempster, 1993; Baran, 1994;
Demirkan, 1996; Erdoðan, 1998; Otosan, 1997) yaný
sýra, çalýþma yerlerindeki ergonomik koþullarýn
deðerlendirilmesi ile ilgili kontrol listelerinden (Erkan,
1997; Þimþek, 1994; Eastman Kodak Company, 1986)
faydalanýlmýþtýr. Anketin kapsadýðý sorular, 5 ana kýsma
ayrýlmýþtýr. Birinci kýsýmda genel bilgiler ile ilgili sorular
yer almakta, ikinci kýsýmda tezgah ve tezgahta yapýlan
iþlerle ilgili fiziksel faktörler, üçüncü kýsýmda genel çevre
ile ilgili fiziksel faktörler, dördüncü kýsýmda atölye
eðitimiyle ilgili biliþsel faktörler ve son kýsýmda ise atölye
eðitiminde organizasyonel faktörlerin ölçülmesine
yönelik sorular bulunmaktadýr.

KAPSAM

Araþtýrmanýn kapsamýný Mesleki Teknik Eðitim
veren Teknik Eðitim Fakülteleri, Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okullarý, Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik
Liselerin, Tesviye/Talaþlý Ýmalat eðitimi verilen bölümleri
teþkil etmektedir. Hazýrlanan 300 adet anket rasgele
seçilen çeþitli okullardaki öðrencilere daðýtýlmýþtýr.
Daðýtýlan 300 adet anketin 259 adedi doldurularak geri
gönderilmiþtir (geri dönüþ oraný % 86). Çalýþmaya
katýlarak anket sorularýný cevaplayan grup, Marmara
Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Makina Eðitimi
bölümü 3. ve 4. Sýnýf öðrencilerinden 106 kiþi (n1=106),
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek
Okulu Makina bölümü son sýnýf öðrencilerinden 39 kiþi
(n2=39), Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesinden 34 kiþi
(n3=34), Lüleburgaz Teknik Lisesinden 9 kiþi (n4=9),
Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesinden 12 kiþi
(n5=12), Sultanahmet Teknik Lisesinden 12 kiþi
(n6=12), Kartal Endüstri Meslek Lisesinden 20 kiþi
(n7=20), ve Kartal Teknik Lisesinden 27 kiþi (n8=27)
olmak üzere toplam 259 öðrenciden (n=259)
oluþmaktadýr. Endüstri Meslek Liselerinde ve Teknik
Liselerden çalýþma grubuna dahil edilen öðrenciler
sýrasýyla 3. ve 4. sýnýf öðrencileridir.

YÖNTEM

Anketin birinci bölümünde yer alan genel bilgiler ile
ilgili sorularýn frekans ve yüzdelik sýklýk analizleri
yapýlmýþtýr. Ergonomik faktörlere iliþkin sorulara verilen
cevaplarýn ortalama ve varyanslarýný hesaplamak için
öðrenci görüþlerinin deðerlendirilmesinde beþli likert
ölçeði (her zaman(5), genellikle(4), bazen(3), nadiren(2)
ve hiçbir zaman(1)) kullanýlmýþtýr.

Orta öðretim düzeyinde öðrenim gören öðrencilerin
sorulara verdiði cevaplar ile yüksek öðretim düzeyinde
öðrenim gören öðrencilerin sorulara verdiði cevaplar
arasýnda fark olup olmadýðýný incelemek amacýyla,
H0:Verilen cevaplar ile öðretim kademesi arasýnda iliþki
yoktur ve H1:Verilen cevaplar ile öðretim kademesi
arasýnda iliþki vardýr hipotezleri a =0.01 anlamlýlýk
düzeyinde c 2 baðýmsýzlýk testine tabi tutulmuþlardýr.
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Bunun dýþýnda orta öðretim ile yüksek öðretimdeki
öðrencilerin cevaplarýnýn ortalamalarý hesaplanarak
karþýlaþtýrmalý olarak grafik þeklinde gösterilmiþtir. Ayrýca
Orta Öðretim ile Yüksek Öðretimdeki öðrencilerin
cevaplarýnýn ortalamalarý arasýndaki farklar
hesaplanmýþtýr. Bu farklarýn istatistiksel açýdan anlamlý
olup olmadýðýný tespit etmek amacýyla, ortalamalar
arasýndaki fark daðýlýmý, H0:my= mo ve H1:my ¹ m0

hipotezleri altýnda z testine tabi tutulmuþ ve her bir
soru için elde edilen anlamlýlýk düzeyleri grafiklerde
gösterilmiþtir. Yapýlan istatistiksel testler, Excel 97'nin
istatistiksel fonksiyonlarý kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir.

ARAÞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIÞMA

Anket çalýþmasýna, yüksek öðretime devam eden
145 öðrenci (ny=145) ile orta öðretime devam eden
114 öðrenci (no=114) katýlmýþlardýr. Çalýþmaya dahil
edilen öðrenciler, atölye eðitiminde deneyimli olmalarý
tercih edildiðinden, eðitim gördükleri kurumun özellikle
üst sýnýf öðrencilerinden seçilmiþlerdir.

Genel Bilgiler
Öðrencilerin, anketin genel bilgiler kýsmýndaki

sorulara verdikleri cevaplarýn frekans daðýlýmlarý,
Tablolar (Tablo 1-6) halinde verilmiþtir.

Tablo 2'den görüldüðü gibi öðrencilerin büyük
bölümü erkeklerden oluþmaktadýr. Anketi cevaplandýran
öðrencilerden kýz öðrencilerin oraný sadece %3'tür. Anketi
cevaplayan öðrencilerden, yüksek öðretimde
okuyanlarýn % 52'si, bir tezgahta ayný anda 2 kiþi
çalýþtýklarýný belirtirken, % 25'i 3 kiþi çalýþtýklarýný ifade
etmiþtir. Orta öðretim öðrencilerinin % 45'i, ayný anda
bir tezgahta 1 kiþi çalýþtýklarýný ifade ederken, % 30'u
ise 2 kiþi çalýþtýklarýný belirtmiþtir. Tablo 4'ten de
görüldüðü üzere, beklenenin aksine orta öðretim
düzeyinde, büyük oranda bir tezgahta 1 öðrenci
çalýþýrken, yüksek öðretimde bu rakam 2-3 kiþi düzeyinde
olmaktadýr. Bu durumun yüksek öðretimdeki
imkansýzlýklardan mý veya teorik eðitime daha çok
aðýrlýk verildiðinden mi kaynaklandýðý açýk deðildir.

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Yaþ Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

16 12 11 0 0 12 5 

17 54 47 0 0 54 21 

18 42 37 5 3 47 18 

19 6 5 15 10 21 8 

20 0 0 40 28 40 15 

21 0 0 23 16 23 9 

22 0 0 29 20 29 11 

23 0 0 19 13 19 7 

24 0 0 7 5 7 3 

25 0 0 6 4 6 2 

29 0 0 1 1 1 0 

Top. 114 100 145 100 259  

Yaþ ort. 17,4  21,2  19,5  

 

Tablo 1. Öðrencilerin Yaþ Daðýlýmý

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Cinsiyet Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

Kýz 6 5 3 2 9 3 

Erkek 108 95 142 98 250 97 

Toplam 114 100 145 100 259 100 

 

Tablo 2. Öðrencilerin Cinsiyet Daðýlýmý

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Seçenek Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

Torna  108 95 123 85 231 89 

Freze 106 93 125 86 231 89 

Taþlama 94 82 45 31 139 54 

Diðer 22 19 15 10 37 14 

 

Tablo 3. Öðrencilerin Eðitim Gördüðü Atölyeler

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Seçenek Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

1 51 45 23 16 74 29 

2 34 30 75 52 109 42 

3 7 6 36 25 43 17 

4 4 4 7 5 11 17 

>4 17 15 4 3 21 4 

 

Tablo 4. Bir Tezgahta Kaç Kiþi Çalýþýldýðýna Ýliþkin
Soruya Verilen Cevaplar
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Yüksek öðretimde okuyan öðrencilerin % 18'i kaza
geçirdiðini ifade ederken, orta öðretim düzeyinde ise
bu rakam % 31 düzeyindedir. Bu oranlar, bilhassa orta
öðretim düzeyinde azýmsanmamasý gereken oranlardýr.
Kaza geçiren öðrencilerin oraný anketi cevaplayan bütün

öðrenciler arasýnda % 24'tür (Tablo 5). Bu kazalarýn
azaltýlmasýnda; güvenlik kurallarýna riayet etmenin yaný
sýra, tezgah ve makina seçiminin, belirli kriterlere göre
yapýlmasý büyük önem taþýr. Bu kriterler arasýnda
tezgahýn güvenliði ve öðrenci hatalarýna karþý toleranslý
olmasý en önemli kriterlerden biri olmalýdýr.

Ergonomik Faktörler
Atölyelerin ve atölye eðitiminin ergonomik koþullar

açýsýndan ölçülmesi amacýyla, öðrencilere, fiziksel,
biliþsel ve organizasyonel faktörler olmak üzere üç
kategoriden oluþan 48 soru yöneltilmiþtir. Her bir soru
için öðretim kademesine göre frekans daðýlýmlarý
bulunmuþ ve beþli derecelemeye göre ortalama ve
standart sapmalar hesaplanarak analizler yapýlmýþtýr.
Sorulan sorulara verilen cevaplarýn öðretim kademesine
göre hesaplanan ortalama ve varyanslarý Tablo 7'de
verilmiþtir.

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Seçenek Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

Geçirdim 35 31 26 18 61 24 

Geçirmedim 79 69 119 82 198 76 

 

Tablo 5. Öðrencilerin Kaza Geçirme Oranlarý

Tablo 6. Kazalarýn Aðýrlýk Derecesi

 Orta Öðr. Yüksek Öðr. Toplam 

Seçenek Sýklýk % Sýklýk % Sýklýk % 

Hafif 28 80 22 85 50 82 

Orta 6 17 2 8 8 13 

Aðýr 1 3 2 8 3 5 

 

Yük. Öð. Ort.Öð. 
Kullanýlan Tezgâhlar ve Yapýlan Ýþlerle Ýlgili Sorular  

Ort Var Ort Var 

1 Çalýþtýðýnýz tezgâhýn çalýþma yüksekliði vücut ölçülerinize uygun mu? 3,82 0,74 4,15 0,68 

2 
Tezgâhýn çalýþma yüksekliði, vücut ölçülerinize uygun deðilse, bu yüksekliði ayarlama imkaný var 

mýdýr? (Platform yerleþtirme vb.) 
2,99 1,86 2,89 2,55 

3 Tezgâhýn kumanda düðme ve kollarýný rahatça kullanabiliyor musunuz? 4,33 0,72 4,46 0,74 

4 
Tezgâhýn üzerinde bulunan tambur, kol, volan, düðmeler, bunlar üzerindeki harf ve rakamlar, þekil ve 

konum bakýmýndan size uygun olarak tasarlanmýþ mýdýr? 
3,53 1,05 3,48 1,33 

5 Atölyedeki tezgâhlarda kullanýlan renk tonlarý, sizce uygun mudur? 3,18 1,41 3,74 1,49 

6 
Tezgâhý çalýþtýrmadan önce kesici takým ve iþ parçasýnýn iyice sabitlenip sabitlenmediðini kontrol 

ediyor musunuz? 
4,67 0,47 4,64 0,51 

7 Çalýþtýðýnýz tezgâhta talaþlarýn sýçramasýný önlemek için siperlik var mýdýr? 2,52 1,46 2,19 2,12 

8 Ölçme, ayarlama ve temizlik iþlemlerinden önce tezgâhý durduruyor musunuz? 4,91 0,10 4,80 0,28 

9 Ýþlenmiþ parçayý almadan önce çapaklarý eðeyle temizliyor musunuz? 4,06 1,01 4,09 1,27 

10 
Tezgâhý çalýþtýrmadan önce, iþ parçasýnýn kesici takým ve diðer makina parçalarýndan emniyet 

mesafesi kadar uzak olduðunu kontrol ediyor musunuz? 
4,46 0,63 4,04 1,17 

11 Talaþlarý tezgâhtan uzaklaþtýrmak için fýrça kullanýyor musunuz? 3,85 1,11 3,78 1,43 

12 Ýþ veya ders bitiminde, tablayý ve tezgâhý temizliyor musunuz? 4,73 0,27 4,69 0,57 

13 Çalýþtýðýnýz tezgâhýn bakým ve yaðlamasý düzenli olarak yapýlýyor mu? 3,39 1,09 3,54 1,53 

14 
Tezgâhý çalýþtýrmadan önce, tezgâhta veya tablanýn üzerinde, kesici, fýrça, anahtar gibi aletlerin 

olmadýðýný kontrol ediyor musunuz? 
4,21 0,83 4,25 1,07 

15 Kullandýðýnýz kesici takým düzenli bir þekilde bileniyor mu? 3,31 0,95 3,72 1,21 

16 Kesme ve ilerleme hýzlarýný ilgili tablolara uygun olarak mý seçiyorsunuz? 3,88 0,83 3,74 0,97 

 

Tablo 7. Ergonomik Faktörlere Ýliþkin Sorulara Verilen Cevaplarýn Daðýlýmý
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Tablo 7'nin devamý

Yük. Öð. Ort. Öð. 
Genel Çevre ile Ýlgili Sorular 

Ort Var Ort Var 

17 Atölye, temiz, düzenli ve bakýmlý tutuluyor mu? 3,84 0,82 4,34 0,85 

18 
Kesici takýmlar, iþ parçalarý ve tezgâhta iþlem yaparken kullanýlan yardýmcý aletler, temiz, bakýmlý ve 

çalýþýr durumda tutuluyor mu? 
3,33 0,88 3,72 1,16 

19 Atölyedeki giriþ-çýkýþ kapýlarý, öðrencilerin boyutlarýna uygun mudur? 4,27 0,67 4,24 1,56 

20 
Tezgâhlarýn arasýndaki mesafeler, atölyede öðrenim gören öðrencilerin rahatlýkla hareket 

edebilmelerine olanak saðlýyor mu? 
3,40 1,37 3,96 1,40 

21 Tezgâhý çalýþtýrýrken kol ve bacaklarý rahatça hareket ettirebiliyor musunuz? 3,76 0,84 4,05 1,15 

22 Atölyede doðal aydýnlatmadan yararlanýlýyor mu? 2,96 1,66 4,33 0,86 

23 Atölyede aydýnlatma seviyesi yeterli midir? 3,61 1,01 4,04 1,26 

24 Atölyede ortam ýsýsý, nem ve hava sirkülasyonu uygun mudur? 2,87 1,27 3,27 1,82 

25 Atölyenin duvar ve tavanlarýnýn renk tonlamasý, sizce uygun mudur? 2,66 1,59 2,83 2,30 

26 Atölyede iþ güvenliði ile ilgili tabela ve levhalar var mýdýr? 3,81 1,24 4,42 1,00 

27 Varsa bu tabela ve levhalar yeterli midir? 2,86 1,66 3,79 1,72 

28 Elektrik tesisatý ve açýktaki kablolarýn emniyeti ile ilgili önlemler yeterli midir? 3,29 1,34 3,83 1,68 

29 Atölyede ilk yardým ile ilgili gerekli önlemler var mýdýr? 2,52 1,42 3,19 1,90 

30 
Tezgâhta çalýþýrken talaþlardan ve olasý kazalardan korunmak için emniyet gözlüðü, dar ve kollarý 

kýsa önlük vb. kiþisel koruyucular  giyiyor musunuz? 
3,92 1,09 3,97 1,49 

31 Atölyede, ders bitiminde el temizliði için gerekli malzemeler bulunuyor mu? 3,40 1,29 3,64 1,88 

32 Atölyede ders esnasýnda tezgâhlarýn çýkardýðý gürültü rahatsýz edici  midir? 2,65 1,74 2,88 1,50 

Biliþsel Faktörler  ile Ýlgili Sorular 

33 
Tezgâhý çalýþtýrmadan önce, tezgâhýn mekanizmasý ve kontrolü ile ilgili bilgiler, dersin hocasý 

tarafýndan veriliyor mu? 
4,13 0,64 4,08 1,45 

34 

Atölye dersi, öðrencilerin öðrenme hevesini (böylelikle eðitimin verimliliðini) artýrmak için sýkýcý ve 

monoton olmayan, öðrencileri motive edici bir þekilde mi geçiyor? (Öðrencilerin katýlýmýný artýrmak, 

fýkra anlatmak vb.) 

2,63 1,24 2,85 2,16 

35 Atölye derslerinde bilgisayar, data show, tepegöz gibi modern eðitim araçlarýndan faydalanýlýyor mu? 2,24 1,28 1,55 1,10 

36 
Atölye derslerinde, mesleki bilgi ve becerileri artýrmanýn yaný sýra iþ ahlâký, kendine güven duyma, 

emniyetli çalýþma gibi hususlarýn üzerinde duruluyor mu? 
3,17 1,07 3,51 1,64 

37 
Atölye derslerinde, sanayide hýzla yaygýnlaþan CNC takým tezgâhlarýyla ilgili teorik ve pratik bilgiler 

edinme imkanýnýz oluyor mu? 
2,42 1,40 2,34 1,66 

38 Tezgâhta çalýþýrken ders notlarýna bakma ihtiyacýnýz oluyor mu? 3,10 1,03 2,65 1,89 

39 
Tezgâhta çalýþýrken ders notlarýna bakma ihtiyacý duyuyorsanýz, notlarýnýzý koyabilmeniz ve 

rahatlýkla kullanabilmeniz için gerekli düzen var mýdýr? 
2,62 1,91 2,63 2,11 

Organizasyonel Faktörler ile Ýlgili Sorular 

40 Tezgâhta birden fazla kiþi çalýþýyorsanýz, eþgüdümlü hareket ediyor musunuz? 3,61 0,98 3,19 1,82 

41 Atölye dersinin giriþ-çýkýþ ve teneffüs sürelerine uyuluyor mu? 3,64 1,11 4,20 1,17 

42 
Her atölye dersinde, uygulamaya baþlamadan önce, uygulama için gerekli olan iþ parçasý, kesici 

takým ve yardýmcý araçlarý rahatlýkla edinebiliyor musunuz? 
2,92 1,27 3,53 1,66 

43 
Atölyede, çalýþma alanlarý, takýmlarýn bulunduðu alan, iþ parçalarýnýn depolandýðý alan gibi yerler 

açýk bir þekilde iþaretlenip belirtilmiþ midir? 
2,76 1,47 3,90 1,51 

44 Atölye içinde iletiþim rahatlýkla kurulabiliyor mu? 3,59 1,05 3,85 1,33 

45 Atölye dersi hocasý ile öðrenciler arasýndaki iliþkiler yeterli midir? 3,17 1,12 3,53 1,42 

46 Atölyede iþlenen konular ile ilgili mini bir kütüphane var mýdýr? 1,71 1,04 1,96 1,96 

47 Böyle bir kütüphane sizce gerekli midir? 4,88 0,23 4,33 1,41 

48 
Atölyenin sorunlarýnýn çözülmesi ve daha iyi bir atölye eðitiminin saðlanmasý için; öðrencilerin görüþ 

ve düþünceleri alýnarak, yapýlan deðiþikliklere etkin bir þekilde katýlýmlarý saðlanýyor mu? 
2,25 1,56 2,55 2,04 
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Yüksek öðretim ve orta öðretim kademelerine göre,
0,01 anlamlýlýk düzeyinde X2 baðýmsýzlýk testi
uygulanarak sorulara verilen cevaplar ile öðretim
kademesi arasýnda iliþki olup olmadýðý araþtýrýlmýþtýr.
X2 baðýmsýzlýk testi neticesinde elde edilen sonuçlar
Tablo 8'de verilmiþtir. Tablodan görüldüðü gibi,

sorularýn çoðuna verilen cevaplarýn daðýlýmý öðretim
kademesine baðlý olarak deðiþmektedir. Bununla birlikte
tezgah ve tezgahta yapýlan iþlerle ilgili sorularýn
bulunduðu fiziksel faktörler kýsmýnda, sorularýn büyük
çoðunluðuna verilen cevaplar, her iki öðretim
kademesinde de homojen bir yapý teþkil etmektedir.

Bu sorular, özellikle tezgahlarýn antropometrik ölçülere
uygunluðu ve öðrencilerin iþ davranýþlarýnýn ölçülmesine
yönelik olarak sorulan sorulardýr. Genel çevre ile ilgili
fiziksel faktörler, biliþsel faktörler ve organizasyonel
faktörlerle ilgili sorulara verilen cevaplar, büyük ölçüde
öðretim kademesine baðlý olarak deðiþmektedir.

Tezgah ve Tezgahta Yapýlan Ýþler Ýle Ýlgili
Fiziksel Faktörler

Her bir soru için, öðretim kademesine göre, beþli
dereceleme yöntemi ile hesaplanan aritmetik
ortalamalarýn grafikleri, Þekil 2, Þekil 3, Þekil 4 ve Þekil
5'te mukayeseli bir þekilde gösterilmiþtir. Þekil 2'de
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Y.Öðr. 3,82 2,99 4,33 3,53 3,18 4,67 2,52 4,91 4,06 4,46 3,85 4,73 3,39 4,21 3,31 3,88

O.Öðr. 4,15 2,89 4,46 3,48 3,74 4,64 2,19 4,80 4,09 4,04 3,78 4,69 3,54 4,25 3,72 3,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Þekil 2. Tezgah ve Tezgahta Yapýlan Ýþlerle Ýlgili Sorulara Verilen Cevaplarýn Ortalamalarý

 Öðr. Kademesinden 
baðýmsýz sorular 

Öðr. Kademesine baðlý sorular Top. 

Fiziksel Fak. 
(Tezgah) 

1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,1
6     (11 adet) 

2,5,7,10,15 
(5 adet) 

16 

Fiziksel Fak. 
(Genel) 

30,32 
(2 adet) 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
,29,31   (14 adet) 

16 

Biliþsel  
Faktörler 

37,39 
(2 adet) 

33,34,35,36,38 
(5 adet) 

7 

Organizasyonel  
Faktörler 

48 
(1 adet) 

40,41,42,43,44,45,46,47     (8 adet) 9 

Toplam 16 32 48 

 

Tablo 8. X2 Baðýmsýzlýk Testi Sonuçlarý (p<0.01)
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tezgah ve tezgahta yapýlan iþlerle ilgili sorulara verilen
cevaplarýn ortalamalarý görülmektedir. Þekilden de
görülebileceði gibi, her iki öðretim kademesinde de ayný
daðýlým gözlemlenmektedir. Bu durum, yukarýda
belirtilen X2 baðýmsýzlýk testinden elde edilen sonuçlarla
uyuþmaktadýr. Her iki öðretim kademesinde de en
yüksek ortalama deðerine sahip olan sorular, sýrasýyla;

-8 (Tezgahta ölçme, ayarlama ve temizlik gibi
iþlemleri yapmadan önce tezgahý durduruyor
musunuz?),

-12 (Ýþ veya ders bitiminde tablayý ve tezgahý
temizliyor musunuz?) ve

-6 (Tezgahý çalýþtýrmadan önce, kesici takým ve iþ
parçasýnýn iyice sabitlenip sabitlenmediðini kontrol
ediyor musunuz?) numaralý sorulardýr. Bu üç sorunun
hepsine verilen cevaplarýn ortalamalarý 4.50'nin
üzerindedir. Bu üç sorunun ortak yaný, üçünün de
öðrencilerin iþ davranýþlarýyla ilgili sorular olmasýdýr. Öte
yandan her iki öðretim kademesinde de;

-7 (Çalýþtýðýnýz tezgahta talaþlarýn sýçramasýný
önlemek için siperlik var mýdýr?) ve

-2 (Tezgahýn çalýþma yüksekliði, vücut ölçülerinize
göre ayarlanabiliyor mu?) nolu sorulara verilen
cevaplarýn ortalamalarý 3.00'ýn altýnda kalmaktadýr. Bu
iki sorunun ortak yaný, ikisinin de kullanýlan tezgahlarýn
karakteristik özellikleriyle ilgili olmasýdýr.

Genel Çevre Ýle Ýlgili Fiziksel Faktörler
Genel çevre ile ilgili sorulara verilen cevaplarýn

öðretim kademesine göre ortalamalarý Þekil 3'te
mukayeseli olarak sunulmuþtur. Burada orta
öðretimdeki öðrencilerin cevaplarýnýn daðýlýmý ile yüksek
öðretimde okuyan öðrencilerin cevaplarýnýn, Þekil 2'deki
kadar homojen bir yapý arz etmemesi, ilk dikkati çeken
husustur. Yapýlan X2 baðýmsýzlýk testi neticesinde,
sorularýn büyük bir çoðunluðuna verilen cevaplarýn
öðretim kademesine göre deðiþtiði sonucuna varýlmýþtý.
Þekil 3'teki heterojenlik bu sonucu destekler
mahiyettedir. Þekilden görüldüðü gibi ortalamasý
4.50'nin üzerinde olan soru bulunmamaktadýr. Yüksek
öðretim öðrencilerinin cevaplarý arasýnda ortalamasý
4.00'ýn üzerinde olan tek soru 19 (Atölyenin giriþ-çýkýþ
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Y. Öðr. 3,84 3,33 4,27 3,40 3,76 2,96 3,61 2,87 2,66 3,81 2,86 3,29 2,52 3,92 3,40 2,65

O. Öðr. 4,34 3,72 4,24 3,96 4,05 4,33 4,04 3,27 2,83 4,42 3,79 3,83 3,19 3,97 3,64 2,88

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Þekil 3. Genel Çevre Ýle Ýlgili Sorulara Verilen Cevaplarýn Ortalamalarý



24

Ahmet Baðýþ

kapýlarý öðrencilerin boyutlarýna uygun mudur?)
numaralý sorudur. Yüksek öðretimde bunun dýþýnda
kalan tüm sorularýn ortalamasý 4.00'dan küçüktür. Orta
öðretimde ise durum farklý görünmektedir. Burada
ortalamasý 4.00'ýn üzerinde olan soru sayýsý 6'dýr. Bu
sorular;

-26 (Atölyede iþ güvenliði ile ilgili tabela ve levhalar
var mýdýr?),

-17 (Atölye, temiz, düzenli ve bakýmlý tutuluyor mu?),
-22 (Atölyede doðal aydýnlatmadan yararlanýlýyor

mu?),
-19 (Atölyedeki giriþ-çýkýþ kapýlarý, öðrencilerin

boyutlarýna uygun mudur?),
-21 (Tezgâhý çalýþtýrýrken kol ve bacaklarý rahatça

hareket ettirebilmek için mevcut çalýþma alaný uygun
mudur?) ve

-23 (Atölyede aydýnlatma seviyesi yeterli midir?)
numaralý sorulardýr. Her iki öðretim kademesinde de
en düþük ortalamaya sahip sorular;

-25 (Atölyenin duvar ve tavanlarýnýn renk tonlamasý,
sizce uygun mudur?),

-29 (Atölyede ilk yardým ile ilgili gerekli önlemler
var mýdýr?) ve

-32 (Atölyede ders esnasýnda tezgâhlarýn çýkardýðý
gürültü rahatsýz edici bir seviyede midir?) nolu sorulardýr.

Biliþsel Faktörler
Biliþsel faktörlere iliþkin sorulara verilen cevaplarýn

ortalamalarýnýn gösterildiði Þekil 4'te görüldüðü gibi,
cevaplarýn ortalamalarýnda homojen bir yapý göze
çarpmakla birlikte, bazý cevaplarýn ortalamalarý
arasýndaki fark dikkat çekicidir. Burada 4.00'ýn üzerinde
bir ortalamaya sahip olan tek soru 33 (Tezgâhý
çalýþtýrmadan önce, tezgâhýn mekanizmasý ve kontrolü
ile ilgili bilgiler, dersin hocasý tarafýndan veriliyor mu?)
numaralý sorudur. Atölye derslerinde eðitim
teknolojilerinin kullanýmýyla ilgili olan soruya (35:Atölye
derslerinde bilgisayar, projeksiyon cihazý, tepegöz gibi
eðitim teknolojilerinden faydalanýlýyor mu?) verilen
cevaplarýn ortalamasý, her iki öðretim kademesinde de
en düþük ortalama deðeri olmakla birlikte, bu ortalama
yüksek öðretimde 2.24 iken, orta öðretimde 1.55
olmaktadýr. Bunun dýþýnda CNC eðitiminin verilip
verilmediði ile ilgili olan 37 (Atölye derslerinde, sanayide
hýzla yaygýnlaþan CNC takým tezgâhlarýyla ilgili teorik
ve pratik bilgiler edinme imkanýnýz oluyor mu?) nolu
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Y. Öðr. 4,13 2,63 2,24 3,17 2,42 3,10 2,62

O. Öðr. 4,08 2,85 1,55 3,51 2,34 2,65 2,63

33 34 35 36 37 38 39

Þekil 4. Biliþsel Faktörler ile Ýlgili Sorulara Verilen Cevaplarýn Ortalamalarý
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soru da her iki öðretim kademesinde en düþük 2.
ortalama deðerine sahiptir.

Organizasyonel Faktörler
Þekil 5'te organizasyonel faktörlerin ölçülmesi

amacýyla sorulan sorulara ait cevaplarýn ortalamalarý,
öðretim kademesine göre gösterilmiþtir. Burada da
cevaplarýn daðýlýmýnýn öðretim kademesine göre deðiþtiði
rahatlýkla gözlemlenebilmektedir. Atölyede mini bir

kütüphanenin gerekip gerekmediði ile ilgili sorulan
soruya (47:Atölyede mini bir kütüphane sizce gerekli
midir?) verilen cevaplarýn ortalamasý, her iki öðretim
kademesinde de en yüksek ortalama deðerine sahip
olmakla birlikte, yüksek öðretimde bu deðer 4.88 iken,
orta öðretimde 4.33'tür. Buradan da, özellikle araþtýrma
aðýrlýklý olduðundan dolayý yüksek öðretimde okuyan
öðrencilerin, böyle bir kütüphaneye daha çok gereksinim
duyduklarý sonucuna rahatlýkla varýlabilir. En yüksek
ikinci ortalama deðerine sahip soru 41 (Atölye dersinin
giriþ-çýkýþ ve teneffüs sürelerine uyuluyor mu?) nolu
sorudur. Orta öðretimde ders giriþ-çýkýþ ve teneffüs
sürelerine riayet yüksek (4.20) iken, yüksek öðretimde

daha düþüktür (3.64). Öte yandan, her iki öðretim
kademesinde de en düþük ortalama deðerine sahip iki
soru;

-46 (Atölyede iþlenen konular ile ilgili kaynaklarýn
bulunduðu mini bir kütüphane var mýdýr?) ve

-48 (Atölyenin sorunlarýnýn çözülmesi ve daha iyi
bir atölye eðitiminin saðlanmasý için; öðrencilerin görüþ
ve düþünceleri alýnarak, yapýlan deðiþikliklere etkin bir
þekilde katýlýmlarý saðlanýyor mu?) numaralý sorulardýr.

Buradan, her iki öðretim kademesinde
de, atölyede kütüphane imkanýnýn
olmadýðý ve öðrencilerin atölye
iyileþtirme sürecine katýlýmýnýn çok az
olduðu sonucuna rahatlýkla
varýlabilmektedir.

Ortalama Farklarýnýn Analizi
Bir önceki kýsýmda kýsmen

deðinildiði üzere, bazý sorulara verilen
cevaplarýn, öðretim kademesine göre
ortalamalarý arasýnda belirgin bir fark
göze çarpmaktadýr. Bu farklarý daha
net bir þekilde gözlemleyebilmek
amacýyla, aþaðýda bütün sorularýn
cevaplarýna ait ortalama farklarýný
gösteren grafikler çizilmiþtir. Bu
grafiklerde, ortalamalar arasýndaki
farklarýn test anlamlýlýk düzeyleri
belirtilmiþtir.

Þekil 6'da tezgah ve tezgahta yapýlan iþlerle ilgili
fiziksel faktörlere iliþkin sorulara verilen cevaplarýn
ortalama farklarýný gösteren grafik görülmektedir.
Burada dikey eksenin sað tarafýnda kalan kýsým (pozitif
bölge), yüksek öðretim ortalamasýnýn, orta öðretim
ortalamasýndan büyük olduðu alaný temsil etmektedir.
Dikey eksenin sol tarafýnda kalan kýsým ise orta öðretim
ortalamasýnýn yüksek öðretimin ortalamasýndan yüksek
olduðu bölgeyi göstermektedir. Þekilden görüldüðü gibi;

-1 (Çalýþtýðýnýz tezgâhýn çalýþma yüksekliði vücut
ölçülerinize uygun mu?),

-5 (Eðitim aldýðýnýz atölyedeki tezgâhlarda kullanýlan
renk tonlarý, sizce insan yapýsýna uygun mudur?) ve
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Y. Öðr. 3,61 3,64 2,92 2,76 3,59 3,17 1,71 4,88 2,25

O. Öðr. 3,19 4,20 3,53 3,90 3,85 3,53 1,96 4,33 2,55
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Þekil 5. Organizasyonel Faktörler Ýle Ýlgili Sorulara Verilen Cevaplarýn
Ortalamalarý
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-22 (Atölyede doðal aydýnlatmadan yararlanýlýyor
mu?),

-27 (Ýþ güvenliði tabela ve levhalarý yeterli midir?)
ve

-29 (Atölyede ilk yardým ile ilgili gerekli önlemler
var mýdýr?) numaralý sorulardýr. Baþka bir ifadeyle orta
öðretimdeki atölyelerde, yüksek öðretimden daha fazla
oranda doðal aydýnlatmadan yararlanýlmaktadýr. Orta
öðretimdeki tesviye atölyelerinde iþ güvenliði tabela ve
levhalarý daha çok bulunmaktadýr. Ýlk yardým ile ilgili
önlemler açýsýndan da orta öðretim daha iyi bir
seviyededir. Genel çevre ile ilgili fiziksel faktörlerin genel
ortalamasý Orta Öðretimde 3.78 iken Yüksek Öðretimde
3.32 düzeyindedir. Atölyelerin yapýsal ve iþlevsel
karakteristikleri açýsýndan Orta Öðretimin Yüksek
Öðretimden daha iyi bir seviyede olmasý sürpriz
sayýlmamalýdýr. Zira Mesleki Teknik Liseler açýlýrken belli
bir hazýrlýk aþamasýyla alt yapýlarý oluþturulmaya
çalýþýlmaktadýr. Oysa daha titiz bir hazýrlýk devresinden
sonra açýlmasý gereken Teknik Eðitim Fakülteleri ve
Meslek Yüksek Okullarý, ne yazýk ki böyle bir hazýrlýk
çalýþmasýndan yoksun olarak kurulmaktadýr. Son
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-15 (Kullandýðýnýz kesici takým düzenli bir þekilde
bileniyor mu?) nolu sorularda Orta Öðretim daha
yüksek bir ortalama deðere sahipken,

-8 (Tezgâhta ölçme, ayarlama ve temizlik gibi iþlemleri
yapmadan önce tezgâhý durduruyor musunuz?) ve

-10 (Tezgâhý çalýþtýrmadan önce, iþ parçasýnýn kesici
takým ve diðer makina parçalarýndan emniyet mesafesi
kadar uzak olup olmadýðýný kontrol ediyor musunuz?)
nolu sorularda Yüksek Öðretim Orta Öðretimden daha
iyi durumdadýr. Tezgah ve tezgahta yapýlan iþlerle ilgili
faktörler açýsýndan iki öðretim kademesinin ayný seviyede
olduðu söylenebilir. Nitekim Yüksek Öðretimde bu
faktörlerin genel ortalamasý 3.86 iken (OrtY=3.86), Orta
Öðretimde de bu ortalama ayný düzeydedir
(OrtO=3.89).

Þekil 7'de görülen genel çevre ile ilgili fiziksel
faktörlere verilen cevaplarýn ortalama farklarýndan da
görülebileceði gibi, burada durum oldukça farklýdýr.
Þekilden de görüldüðü gibi, hemen hemen bütün
sorularda Orta Öðretim daha iyi bir seviyededir. Orta
öðretim ortalamasýnýn yüksek olduðu sorulardan en
büyük farka sahip olan sorular, sýrasýyla;
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yýllarda Teknik Eðitim Fakültelerinin sayýsýnýn 3'ten 18'e
çýkmasý bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Þekil 8'de biliþsel faktörlere ait ortalamalar
arasýndaki fark daðýlýmý görülmektedir. Burada ilk
dikkati çeken husus, Yüksek Öðretimin nispi bir
yüksekliðe sahip olduðudur (OrtY=2.90, OrtO=2.80).
35 (Atölye derslerinde bilgisayar, data show, tepegöz
gibi modern eðitim araçlarýndan faydalanýlýyor mu?)
nolu soruda Yüksek Öðretim Orta Öðretimden daha
iyi bir düzeydedir. Buradan da, yüksek öðretimdeki
atölyelerde, eðitim teknolojilerinden daha çok
faydalanýldýðý sonucu rahatlýkla çýkarýlabilir.

bulunduðu alan, iþ parçalarýnýn depolandýðý alan gibi
yerler açýk bir þekilde iþaretlenip belirtilmiþ midir?)  nolu
sorularda daha iyi düzeydeyken,

-40 (Tezgâhta birden fazla kiþi çalýþýyorsanýz,
eþgüdümlü hareket ediyor musunuz?) ve

-47 (Atölyede iþlenen konularla ilgili kaynaklarýn
bulunduðu mini bir kütüphane sizce gerekli midir?) nolu
sorularda Yüksek Öðretimden daha düþük seviyededir.

Buradan da, atölyelerdeki fonksiyonel kýsýmlarýn
düzen ve intizamý açýsýndan Orta Öðretimde nispi bir
üstünlük göze çarpmakta ve atölyede iþlenen konular
ile ilgili kaynaklarýn bulunduðu mini bir kütüphanenin

Yüksek Öðretimde daha çok gerekli olduðu sonucuna
varýlmaktadýr.

Sonuç olarak özellikle genel çevre ile ilgili faktörlerin
ölçülmesine yönelik sorulan sorulara verilen cevaplarda,
orta öðretimin göreceli üstünlüðü belirgin bir þekilde
gözlemlenebilmektedir. Bunun dýþýnda % 5 anlamlýlýk
düzeyinde, sadece 6 soruda Yüksek Öðretim, Orta
Öðretimden daha yüksek bir ortalamaya sahip iken,
19 soruda ise Orta Öðretimin ortalamasý, Yüksek
Öðretimin ortalamasýndan daha büyüktür.

Organizasyonel faktörlerde Orta Öðretimin göreceli
bir üstünlüðü göze çarpmaktadýr (Þekil 9). Burada Orta
Öðretim;

-41 (Atölye dersinin giriþ-çýkýþ ve teneffüs sürelerine
uyuluyor mu?),

-42 (Her atölye dersinde, uygulamaya baþlamadan
önce, uygulama için gerekli olan iþ parçasý, kesici takým
ve yardýmcý araçlarý rahatlýkla edinebiliyor musunuz?)
ve

-43 (Atölyede, çalýþma alanlarý, takýmlarýn
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Þekil 9.Organizasyonel Faktörlerle Ýlgili Sorulara Ait
Cevaplarýn Ortalamalarýnýn Farký
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Ahmet Baðýþ

SONUÇ VE ÖNERÝLER

Yapýlan anket çalýþmasý ile elde edilen sonuçlarýn
analizi neticesinde tespit edilen sorunlar ve bunlara
iliþkin çözüm önerileri aþaðýda maddeler halinde
sýralanmýþtýr:

* Atölyede eðitim gören öðrencilerden, kaza
geçirenlerin oraný % 24 olarak elde edilmiþtir. Baþka
bir deyiþle yaklaþýk her 4 öðrenciden 1'inin atölyede
kaza geçirdiði sonucuna varýlabilir. Bundan dolayý
atölyelerin ergonomik iyileþtirmelere tabi tutulmasý ve
kaza oranýnýn %0-5 seviyesine çekilmesi gerekmektedir.
Kazalarý minimize etmek için atölyelerde kullanýlan
tezgahlarýn  seçiminde belirli kriterler göz önünde
bulundurulmalýdýr. Bu amaçla tezgah ve diðer araç
gereçlerin seçiminde kullanýlabilecek iki aþamalý bir
yöntem (1. Olmazsa olmaz þartlarý saðlamayan
alternatiflerin elenmesi, 2. Kullanýlabilirlik kriterlerine
göre en uygun alternatifin seçilmesi) benimsenmeli,
tezgahlar ve atölyelerde kullanýlan diðer araç-gereçler
bu yönteme göre seçilmelidir.

* Ankette yer alan 48 sorudan, 0.01 anlamlýlýk
düzeyinde, bütün sorulara verilen cevaplarýn ideal
düzeyin altýnda bir ortalama deðere sahip olduðu
görülmüþtür. Bu sonuç, atölyelerin ve atölye eðitiminin
tasarýmýnda ergonomik hususlarýn ihmal edildiðini
göstermektedir. Bu eksikliði gidermek için ergonomi
bilgi ve verilerinin, atölyelerin tasarým sürecine
entegrasyonunu esas alan ve bina tasarýmýndan
atölyelerin geliþen teknolojik koþullara adaptasyonuna
kadar atölye yaþam döngüsünün bütün aþamalarýný
kapsayan bir modelin uygulanmasý gerekmektedir
(Baðýþ, 2001).

* Atölyelerde, bilhassa yüksek öðretim atölyelerinde
iþlenen konularla ilgili mini bir kütüphanenin
bulunmasýnýn büyük bir gereksinim olduðu
görülmüþtür. Tasarým sürecinde bunun dikkate
alýnmasý gerekmektedir.

* Yapýlan anket çalýþmasý, atölyelerin, biliþsel ve
organizasyonel faktörler açýsýndan, fiziksel faktörlere
nazaran daha kötü durumda olduðunu göstermiþtir.

Bu da atölyelerin tasarýmýnda, verimli bir atölye
eðitimi için dikkate alýnmasý gereken biliþsel ve
organizasyonel faktörlerin ihmal edildiði sonucunu
doðurmaktadýr. Biliþsel yönü aðýr basan atölye
eðitiminde bu önemli eksikliði gidermek için, tasarým
süreci boyunca ergonomist ile birlikte mesleki eðitim
uzmaný ve atölye öðretmeninin, iþbirliði içerisinde bu
faktörler üzerinde çalýþmasý gerekmektedir.

* Öðrencilerin güvenliði açýsýndan tezgahlarda cam
siperliðin bulunmasý þarttýr. Oysa anket sonuçlarýndan,
tezgahlarda büyük oranda siperlik bulunmadýðý
görülmüþtür. Öte yandan öðrencilerin saðlýðýný tehdit
eden gürültünün de rahatsýz edici bir seviyede olduðu
anlaþýlmaktadýr. Bundan dolayý gerek siperlik ve
gerekse tezgahlarýn neden olduðu gürültü, tezgah
seçiminde dikkate alýnmasý gereken önemli faktörlerdir.

* Atölyelerin iç dekorasyonu, duvar ve tavanlarýn
renk tonlamasý öðrenciler tarafýndan uygun
bulunmamaktadýr. Atölyelerin iç dekorasyonuna yeteri
derecede önemin verilmesi ve öðrencilerin zihinsel ve
psikolojik karakteristiklerine uygun renklerin seçilmesi
gerekmektedir.

* Atölyede ilk yardým ile ilgili önlemlerin büyük
oranda olmadýðý, anketten çýkan diðer bir çarpýcý
sonuçtur. Maliyeti çok yüksek olmayan ilk yardým
önlemlerinin, talaþlý imalat atölyelerinde alýnmasý
þarttýr.

* Anket sonuçlarýndan, atölye eðitiminde eðitim
teknolojilerinden büyük oranda faydalanýlmadýðý ve
eðitimin yeterince verimli geçmediði sonucu çýkmýþtýr.
Eðitim süreçlerinin iyileþtirilmesi ve eðitimin verimini
arttýrýcý araçlarýn eðitimde kullanýmý ile ilgili olarak,
mesleki eðitim uzmaný ile ergonomistin ortak bir
çalýþma yürütmesi gerekmektedir.

* Atölyelerin sanayide hýzla geliþen teknolojik
koþullara uyum noktasýnda, oldukça geride olduðu
görülmüþtür. Örneðin, endüstride son 30 yýldan beri
hýzla yaygýnlaþan CNC takým tezgahlarýyla ilgili teorik
ve pratik bilgilerin edinilmesiyle ilgili sorulara
öðrencilerin verdiði yanýtlarýn ortalamasý sadece
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2.38'dir. Oysa mesleki teknik eðitim sistemine giren
niteliksiz bireyin öncelikli ihtiyacý sanayide gerekli
niteliklere bezenmesidir. Bu ihtiyacýn karþýlanmasý,
öðrenci odaklý eðitim felsefesinin bir gereði olarak
vazgeçilmez bir zorunluluktur.

* Atölyelerdeki problemlerin çözümünde ve
iyileþtirme çalýþmalarýnda öðrencilerin katýlýmý çok
düþük seviyededir. Öðrencilerin aktif katýlýmýný artýrmak
için Katýlýmcý Ergonomiyi esas alan, sürekli iyileþtirme
felsefesi çerçevesinde Toplam Kalite Yönetimi
ilkelerine uygun bir program uygulanmalýdýr. Böylelikle
gerek öðreticilerin ve gerekse öðrencilerin motivasyonu
artýrýlarak daha etkin ve daha verimli bir eðitim
saðlanmýþ olacaktýr.

* Orta öðretimdeki atölyelerin yüksek öðretimdeki
atölyelerden genelde daha iyi durumda olduðu
görülmektedir. Türkiye'deki uygulama dikkate
alýndýðýnda bu sonucun hiç de sürpriz sayýlamayacaðý
görülecektir. Zira Mesleki ve Teknik Liseler açýlýrken
belli bir hazýrlýk aþamasýyla alt yapýlarý oluþturulmaya
çalýþýlmaktadýr. Oysa daha titiz bir hazýrlýk devresinden
sonra açýlmasý gereken Teknik Eðitim Fakülteleri ve
Meslek Yüksek Okullarý, ne yazýk ki böyle bir hazýrlýk
çalýþmasýndan yoksun olarak kurulmaktadýr. Son
yýllarda Teknik Eðitim Fakültelerinin sayýsýnýn 3'ten
18'e çýkmasý bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
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