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Ev Ödevi 

 

KART DAĞITMA METODU İLE TEMPO ÇALIŞMASI 

 

Amaç                    : Çalışan işçinin temposunu tayin etmede tecrübe kazanmak 

Gerekli malzeme : Ondalık kronometre, 52’lik kağıt destesi, masa 

Yer                        : Çalışmada yer alacak kişileri rahatça alabilecek bir oda 

Tempo Verme Çalışma İşlemi :  

Önce bir kişi bir deste oyun kağıdını tam 0.5 dakikada dört çeşit desteye 

ayırabilecek şekilde çalışmalıdır. Zamanlayıcı diye adlandırılan başka birisi ise, 

kronometre yardımıyla kart dağıtanı  gözlemeli ve zamanları kaydetmelidir. 

Eğer dağıtıcı, bir desteyi dağıtmak için 0.5 dakikadan az veya çok zaman 

harcarsa, zamanlayıcı bunu belirtir ve Tablo-1 ‘e bakarak gerçek tempoyu gruba 

söyler. Bu ön çalışma sırasında grup bir kayıt tutmaz. Dağıtıcı oturarak 52’lik 

desteyi aşağıdaki şekilde dağıtmalıdır. Deste sol elde duracaktır ve en üstteki 

kart sol elin baş ve işaret parmakları ile yerinde tutulacaktır. Sağ el bu en üstteki 

kartı alacak, taşıyacak ve masanın üstüne atacaktır. Dört küçük deste 30.5 cm * 

30.5 cm’lik bir masanın köşelerine konacaktır. Yalnız bütün kartların yüzü 

masaya dönük ve desteler birbirinden ayrık olacaktır. Hızlar değiştikçe tarif 

edilen metot dışına çıkılmamasına özen gösterilecektir. Biraz çalışmayla dağıtıcı 

kartları tam 0.5 dakikada veya %100 tempoda dağıtabilecektir. 

 

Daha sonra gruptaki herkese Ek-2’deki gibi bir form verilecek ve herkes ismini 

ve günün tarihini formun üzerine yazacaktır. Bu çalışmada kimse kronometre 

veya saat kullanmayacaktır. 

 

Dağıtıcı kartları 0.5 dakikada dağıtır ve gruba bu temponun %100 olduğunu 

söyler. İki veya üç deneme bu tempoda yapılır.  

 

Dağıtıcı kartları on defa tesadüfi olarak değişen tempolarda dağıtacaktır. Her 

deneme sonunda zamanlayıcı zamanı kaydeder ve bunu dağıtıcıya gösterir. 

Fakat bu bilgiyi bütün denemeler bitmeden önce gruba bildirmez. 

 

Grupta herkes dağıtıcıyı seyrederek takdir ettikleri tempoyu formlarına 

kaydeder. 

 

Çalışma tamamlandığında doğru tempolar Tablo-1’den okunarak grup üyelerine 

duyurulur ve her bir çevrim için grup üyeleri gerçek tempoları formlarına yazar. 
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Farkın Hesaplanması : Tayin edilen tempolarla gerçek tempolar arasındaki 

cebirsel farklar bulunarak fark hanelerine yazılır. Tayin edilen tempo gerçek 

tempoya göre fazla ise, farkın işareti pozitif (+), düşük ise, farkın işareti negatif 

(-) olur. Tayin edilen tempo ile gerçek tempo arasındaki fark sıfır ise, netice sıfır 

olarak yazılır. 

 

Sistematik Hatanın Bulunması : Farklar hanesindeki pozitif rakamlar ile 

negatif rakamların farkı alınır ve bu farka büyük olan değerin işareti verilir. 

Sonuç 10’a bölünür ve bulunan değer sistematik hata hanesine yazılır. 

 

Mutlak Hatanın Bulunması : Farklar hanesindeki bütün rakamlar işaret söz 

konusu olmaksızın toplanır, sonuç 10’a bölünür ve bulunan değer mutlak hata 

hanesine yazılır. 

 

Sapmanın Bulunması : Her denemeye ait fark ile mutlak hatanın farkı bulunur, 

işaret söz konusu olmaksızın sapma hanelerine yazılır. 

Ortalama Sapmanın Bulunması : İşaret söz konusu olmaksızın sapma 

hanelerindeki rakamların toplamı alınır, sonuç 10’a bölünür ve bulunan değer 

ortalama sapma hanesine yazılır. 

 

Değerlendirme : Tempo hataları en iyi grafik analizi ile ortaya çıkabilir. Her 

denemeye ait tayin edilen tempo ile gerçek tempo grafik üzerinde işaretlenerek 

bir nokta bulunur. Bu 10 adetlik çevrim için tekrarlanır. Sonra bulunan 

noktaların durumlarına göre bir doğru çizilir. Bu doğru öyle çizilmelidir ki, bu 

doğrunun üzerinde kalan noktalar altında kalan noktaların bu doğruya olan 

uzaklıkları eşit olmalıdır. Ek-2'deki ortadaki doğruya yakın ve paralel bir doğru, 

gözlemcinin tempolama yeteneğinin doğruluğunu gösterir.  

Doğru bir şekilde grafik çizmek bu çalışmada zaman alıcı olduğu için aşağıdaki 

değerlendirme yapılabilir : 

 

Mutlak hata <= 3 ve ortalama sapma <= 2 ise, tempo takdiri iyi, mutlak hata > 5 

ve ortalama sapma >3 ise, kabul edilemez tempo takdiri var demektir. 

Bu değerlendirme sonuçlarına göre tempo takdiri iyi olana kadar çalışmalara 

devam edilir.  
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TABLO-1 KRONOMETREDE OKUNAN DEĞERLERİN TEMPOYA  

      DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

 

Zaman(dk) Tempo Zaman(dk) Tempo Zaman(dk) Tempo 

0.313 160 0.385 130 0.500 100 

0.314 159 0.388 129 0.505 99 

0.316 158 0.390 128 0.515 98 

0.318 157 0.394 127 0.521 96 

0.321 156 0.397 126 0.526 95 

0.323 155 0.400 125 0.530 94 

0.325 154 0.403 124 0.538 93 

0.327 153 0.407 123 0.543 92 

0.329 152 0.410 122 0.549 91 

0.331 151 0.413 121 0.556 90 

0.333 150 0.417 120 0.562 89 

0.336 149 0.420 119 0.568 88 

0.338 148 0.424 118 0.575 87 

0.340 147 0.427 117 0.581 86 

0.342 146 0.431 116 0.588 85 

0.345 145 0.435 115 0.595 84 

0.347 144 0.439 114 0.602 83 

0.350 143 0.442 113 0.610 82 

0.352 142 0.446 112 0.617 81 

0.355 141 0.450 111 0.625 80 

0.357 140 0.455 110 0.633 79 

0.360 139 0.459 109 0.641 78 

0.362 138 0.463 108 0.649 77 

0.365 137 0.467 107 0.658 76 

0.368 136 0.472 106 0.667 75 

0.370 135 0.476 105 0.676 74 

0.373 134 0.481 104 0.685 73 

0.376 133 0.485 103 0.694 72 

0.379 132 0.490 102 0.704 71 

0.382 131 0.495 101 0.714 70 

 

 


