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O N S O Z 

Burada, bir bakima 1960'lardan 1980'lere uzanan yirmi yillik 
donemde ya§anmi§ yonetsel bir deneyin oykiisiinii sunmak istiyo-
ruz. Oyk iiniin agirlik ozegini, birbiriyle yakindan baglantili olan 
Idari Dani§ma Merkezi'yle Kirtasiyecilikle Sava§ $ah§malari olu§-
turacaktir. Bu satirlarin yazarimn ba§laticisi oldugu soz konusu $a-
li§malar, onun 1965-1968 yillari arasinda Genel Miidurliigiinii yap-
tigi Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii'niin orgiitsel 
ortami icjinde uygulama alanina konup ger(;.ekle§tirilmi§tir. Bu iki 
<jah§ma, gerek eylem gerek dii§unce olarak, anxlan yillarla sinirli 
kalmami§, etkilerini -ilerde de goriilecegi iizere- giiniimiize dek siir-
diirmu§tiir. 

Kitapta bir orgiit ya da yonetsel izlencenin nasil dogup orgiit-
lenme a§amasina geldigi, nasd uygulandigi, itjinde varlik kazandigi 
orgiitsel ko§ullarin etkisi, yonetkil destek saglama konusu, orgiit i$i 
dogal ili§kilerin etkisi, yonetsel diizcltim, kamusal ili§kiler, yoneti-
cilik egitimi gibi yonetim bilimi bakimindan onem ta§iyan binjok 
siireg, Tiirkiye'nin ya§anmi§ gcrgeklerindcn almmi§ orneklerle so-
mutla§tirilmaya 5ali§ilmi§tir. 

Yazar, ba§indan beri bu 5ali§malarin i$inde bulunmu§, yazdik-
lanndan gogunun yakindan tanigi olmu§tur. Uzerinden uzunca bir 
siire gegmi§ bulunan olaylann yaziya dokiilmesinde, yazar, bellegi 
di§mda ba§lica iki kaynaktan yararlanmi§tir. Bunlardan biri, bu-
rada sozii edilen olaylarin ortaya giktigi sirada kagida aktardigi 
gozlemlerdir. Ikincisi, Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Ensti-
tiisii'nde Genel Miidiirliik gorevi yaparken iki ayda bir $ikardigi 
Amme Idaresi Biilteni'nde 50k biiyiik bir boliimiinii kendisinin 
yazdigi yazdardir. Bir$ogu bu kitapta kullanilan bu yazilann di-
linde aradan gcgen yirmi yila yakin siirenin gerektirdigi degi§iklik-
ler yapilmi§, ancak nitelikleri oldugu gibi korunmu§tur. 
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Kitap, dort boliimden olu§maktadir. Birinci Boliim'de idari 
Dani§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle Sava§ gali^malarimn gerek 
dii§unce gerek eylem olarak ortaya (jikmalan ile orgiitlenme a§a-
masina geli§leri arasmdaki geli§meler a^iklanmaktadir. Ikinci Bo-
liim'de bu iki yonetsel izlencenin dogu§tan sonraki ya§antilari, bir 
ba§ka deyi§le i§leyi§leriyle ba§lica iiriinleri inceleme konusu yapil-
maktadir. Ugiincii Boliim'de bu 9ah§malarin iginde orgiitlendigi 
Tiirkiye ve Orta Dogu Amme tdaresi Enstitiisii'niin onlann gidi-
§ini oldugu gibi yazgisim da etkileyen orgiitsel ko§ullari, bu 9ah§-
malarin ba§laticihginin yam sira yiiriitiiciiliigiinii de yapan yone-
ticinin karma§ik bir nitelik ta§iyan ge§itli tiirdeki ili§kilcri a^iklan-
maya gah^ilmaktadir. Dordiincii Boliim'de ise, soz konusu iki 9a-
li§mayla ilgili olarak yoneticinin gorevden ayrxlmasindan sonraki, 
1968'den 1985 yilina dek uzanan donemi kapsayan geli§melerle daha 
onceki donemlerde olup bitenlerle baglantih olaylar sergilenip ara-
lanndaki ili§kiler ortaya konmaya $ah§ilmaktadir. 

Yoneticilerin ya§anmi§ deneylerini ele alip diizenli bir bi<jiHi-
de inceleyen kitaplar yazmalan, iilkemizde ali§ilmi§ bir uygulama 
degildir. Oysa Birle§ik Amerika'da bu tiir yayinlar yonetim bili-
minin geli§mesine de kii$umsenmeyecek katkilarda bulunmakta, 
kuramsal nitelikteki bilimsel yayinlara da kaynaklik eden somut 
uygulama ornekleri saglamaktadir. Ulkemizde bu tiir yaymlann 
-bildigimize gore- ilki olan bu kitaptan bilim adami meslekda§la-
rimizin bu anlamda yarailanabilmelerini goniilden diliyoruz. 

Kitapta yazilanlarin, "biirokrasiye kar§i sava§" konusuna ge-
rek parti programiyla segim bildirgesinde, gerek Hiikiimet prog-
raminda agirlikh bir yer veren Anavatan Partisi iktidarinin bu ko-
nularla ilgilenen sorumlulanyla onlarin kamu yonetimi i^indeki 
yardimcilari igin -gerek igerik gerek yontem bakimindan- yararh 
olabilecegini umuyoruz. 

Idari Dani§ma Merkezi olsun, Kirtasiyecilikle Sava§ olsun, 
yonetimin kamusal ili§kileri bakimindan ozellikle onem ta§iyan 
giri§imlerdir. Bu nedenle, kitabi, oncelikle Ankara Universitesi Ba-
sin-Yayin Yiiksek Okulu'nda okuttugumuz Kamusal Ili§kiler dei-
sinde ders kitabi olarak kullanmayi dii§unduk. Kitabin, ogrenci-
lere 90k sayidaki kamusal ili§kiler eylemini yonetimin biitiinliigii, 
onun dogal aki§i i9inde goriip incelemek olanagini verebilecek bir 
yapida olmasi, bize onu ogrenci i9in daha da yararli kilacak bir 
ozellik olarak goriindii. Yonetim konusu uzerinde genel bir yeti§-
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kinligi olmayan bu ogrenciler, bu kitapta yazilanlari incelerken, yo-
netim olaymin kamusal ili§kiler di§indaki yonleriyle de tani§iklik 
kurmu§ olacaklardir. Kitaptan, ayrica, Siyasal Bilgiler Fakiiltesindc 
okuttugumuz Yonetim Bilimi dersinde de yardimci ders kitabi ola-
rak yararlanilabilecegini, ogrencilerin derste kuramsal olarak sozii 
edilen birgok konuyla ilgili, Tiirkiye gercjeklcrinden alinmi§ somut 
ornekleri bulabileceklerini du§undiik. 

Kitabin, ders kitaplarxnin ali§ilmi§ tislubundan 50k ayri, olay-
lara, ki§ilere geni§ olgude yer veren, Turk insaninin kar§ila§tigi so-
runlardan sayisiz ornekler sunan, okuyucuya yonetimin ger^ek yii-
ziinii gostermek amacina doniik, canli, akici bir iislupla kaleme 
ahnmasina ozen gosterdik. 

Bu yayinin baski diizeltmeleriyle dizin gikarma igini Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi Kamu Yonetimi Ara§tirma Gorevlisi Cahit Emre 
yapti. Bu titiz, ozenli gali§masi igin kendisine candan te§ekkiir 
ederiz. 

Ankara, 10 Nisan 1986 

Prof. Dr. Cemal MIHQIOGlAJ 
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KURULUS ONGESi 

Boliim 

27 Mayis 1960 Devrimi, yakin ge$mi!-;imizde yonetimin yeniden 
diizenlenmesini top.'umsal sorunlar giindemine getiren onemli bi'i 
olaydir. O donemde de Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakul-
tesinde ogretim uyesi olan yazar, kurulu§undan ba§layarak bu Fa-
kulteyle yakindan baglantili olan Tiirkiye ve Orta Dogu Amme 
Idaresi Enstitiisii'nde ogretim gorevi yapiyor, 27 Mayis'in erke ge-
tirdigi Milli Birlik yonetiminin kamu orgiituniin iyile§tirilmesi ama-
cina doniik (jali§malarini yakindan izliyor, kimi durumlarda da bu 
$ali§malarm i$inde yer aliyordu. Yazar, 1962 yilinda Bel$ika ile 
Fransa'da bilimsel ara§tirmalar yapma olanagini buldugunda, bu 
alanda ba§ka lilkelerin ya§adiklari deneyleri ogrenip onlardan ge-
reken sonuglari (jikarmamn yararli olacagini du§iinerek, inceleme 
konusu olarak o yillarda Tiirkiye'de sik sik sozii edilen "idari reform"u 
sec^ti.1 

Y U R T DI§INDAKi GOZLEMLER 

Bel$ika'daki gali§malarini Briiksel'de bulunan Uluslararasi Yo-
netim Bilimleri Enstitiisii'nun konugu olarak 25 O c a k - 1 6 Hazi-
ran 1962 giinleri arasinda yapan yazar, Fransa'daki yonetsel clii-
zeltim 5ali§malannin diinii ile bugiiniinii incelemek iizere Paris'e 
gegti. Oradaki <jali§malarini da ba§inda M. Marceau Long'un bu-
lundugu, yonetsel diizeltim konusunda ozel sorumluluklari olan, 
"merkezi personel orgiitii" niteligindeki "Direction Generale de 1'-
Administration et de la Fonction Publique"in konugu olarak siir-
duidii. General Charles de Gaulle'un devlet ba§kam, Georges Pom-

1 Bu konuda bakimz: Cemal Mihfioglu, Idari Reform- Belgika Tecriibesi ve Tiirkiye 
i$in Ahnacak Dersler (Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi yayim, No. 158-140) 
(Ankara: Sevin$ Matbaasi, 1963), 136 sayfa. 

Bu yayimn Giri§ boliimiinde 27 Mayis 1960 sonrasinda girijilcn yonetsel diizeltim 
^alisrnalannin yazarin ilk elden bilgilerine dayanan bir afiklamasi vardir. s. 1-8. 
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pidou'nun ba§bakan oldugu o donemde Fransa'nin en onemli so-
runu Cezayir'in bagimsizlik sava§iydi. 

Paris'te yonetsel diizeltim konusundaki <jali§malari sirasinda bir 
"Centre Interministeriel de Renseignements Administratifs"in (Ba-
kanliklararasi Idari Dani§ma Merkezi) varligini ogrenen yazar, 14 
Eylul 1962 Cuma gtinii saat 10.30'da "15, Rue Vernet"de bulunan 
Merkez'e giderek Miidiir Jean-Paul Coffre'la bir goru§me yapti. 

Merkez, yonetimde verimlilik konusunu inceleyen bir kurulun 
onerisi iizerine 1956 yilinda kurulmu§tu. Amaci, ba§kentte yurtta§-
larin yonetimle olan ili§kilerinde kar§ila§tiklari gutjliiklerin gideril-
mesinde yardimci olmak, kamuyla yonetim arasmdaki ili§kilerin 
iyile§mesine katkida bulunmakti. Gergekten de, yurtta§lar bu ili§-
kilerde bircjok giicjliiklerle kar§ila§makta, bu arada ornegin ba§kent-
te hem ozek hem ta§ra orgiitlerinin bulunmasi birgok kimselerin i§-
leri i$in nereye ba§vurmalari gerektigi konusunda duraksamalanna 
yol agmaktaydi. 

Merkez, olanaklarinin kisithligina kar§m, bu gereksinmeleri 
elinden geldigince kar§ilamaya $ah§maktaydi. O sirada 20-25 ki§i 
dolayinda bulunan kadrosu, <je§itli bakanhklardan gelmi§ birei iki-
§er gorevliden olu§maktaydi. Merkez'in BALzac 84-00 numarali 
santralina giinde yirmi gorevlinin yanitladigi 800-900 dolayinda 
telefon gelmekte, ancak bu biitiin Paris bolgesi gereksinmesinin 
kiitjiik bir boliimiinu olu§turmaktaydi. 

Daha 50k ortalama yurtta§in sorunlarim cjozmek amacini gu-
den merkezden yararlananlar arasinda biiyiik bankalar, tiize da-
ni§manlari, mali dapi§manlar, avukatlar da bulunmaktaydi. Bu 
arada kamu gorevlileri bile Merkez'e kendi bakanhklariyla ilgili 
birgok sorular sormaktaydilar. Bu gorevlilerin yonelttikleri sorular, 
gii^liikleri dolayisiyla koklu ara§tirmalan gerektirmekte, dolayisiy-
la Merkez onlarin kendileiinin yapmalari gereken bu ara§tirmalari 
onlar adina yapmak durumunda kalmaktaydi. 

Gereksinmenin goklugu kar§isinda Merkez biitiin gun $ali§-
makta, bu yiizden ara§tirma yapma, el altinda bulundurulmasi ge-
reken bilgilerle belgeleri giincel bir durumda tutma gah§malan ak-
samaktaydi. 

Eldeki bilgilerle belgelerin degi§iklikleri siirekli olarak izleme-
si biiyiik onem ta§imaktaydi. Bu amagla her gorevli Resmi Gazete'-
yi giinii guniine okuyup bakanligin genelgeleriyle obtir ilgili kay-
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naklan izleyerek kendi belgelerini giincel bir durumda bulundur-
maya gali§maktaydi. Ba§langigta ozeksel bir belgederleyim gorii§u 
egemenken, sonradan her gorevlinin kendi bilgileriyle belgelerini 
kendisinin derlemesi gereksinmelere daha uygun g6riilmii§tii. Bu 
belgeler abecesel olarak diizenlenmi§ girgilerle (fi§) dosyalardan, 
raflara yerle§tirilmi§ ge§itli yayinlardan olu§maktaydi. 

Sorulari yanitlayan gorevliler ayrica giinliik gazeteleri de iz-
leyerek soru sorulabilecek konulan onceden belirleyip kendilerini 
ona gore hazirhyorlardi. 

Merkez'in kurulu§unu diizenleyen 1959 yihnda <jikarilmi§ ka-
rarnamede yer alan, Merkez'in bakanliklardaki ba§vurma biirolan 
arasinda e§gudiim saglayacagi yolundaki kural kagit iizcrinde kal-
mi§ti. Once, soz konusu biirolar gergek bir dam§ma biirosu olmak-
tan 50k, i§ iqin bakanliklara gelenlere aradiklan gorevlilerin hangi 
odada bulundugunu bildiren birer kurulu§tu. Bu kuralm ayralla-
nni Maliye Bakanligiyla polis orgiitiindeki biirolar olu§turmakta, 
Seine ilinde yalniz yapi i§leri konusunda bilgi veren bir biiro bu-
lunmaktaydi. 

Merkez'in, gii$ sorulari yanitlamak iizere her bakanlikta ozel 
bir baglanti gorevlisiyle ili§ki iginde bulunmasi yontemi uygulama-
da iyi i§lememi§ti. Bugiin bile kuramsal olarak bu gorevliler var ol-
makla birlikte, kendileriyle ba§langi$ta du§iiniildugii gibi ili§ki ku-
rulmamakta, Merkez gorevlileri yanidayamadiklari sorulari bakan-
liklardaki ge§itli gorevlilerle dogrudan dogruya ili§ki kurarak yanit-
lamaktaydilar. 

Sorulan sorular daha 50k giincel konularla ilgiliydi. Ornegin, 
okullann a<jilmasi sirasinda okullarla, kamuoylamasindan (refe-
randum) onceki giinlerde kamuoylamasiyla, av doneminin agilmasi 
sirasinda avlanma izinleriyle ilgili sorular yogunluk kazanmaktay-
di. Ba§ka birtakim konular iizerinde ise siirekli olarak soru sorul-
maktaydi. Maliye, Qali§ma, Milli Egitim Bakanliklarinm gorev 
alanma giren i§ler, polis, niifus (I<ji§Ieri Bakanhgi), yapi i§leri bun-
lann ba§licalariydi. 

Sorular kural olarak Paris gevresinden gelmekle birlikte, kimi 
kez ta§radan, dahasi, Belgika, Almanya, Liiksemburg gibi yabanci 
ulkelerden ba§vurular oldugu da goriilmekteydi. 

tllerde benzer merkezler bulunmamakla birlikte, ozellikle bii-
yiik kentlerde buna gereksinme duyulmaktaydi. 
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Merkez'in yonetimin iyile§tirilmesi konusundaki etkisine gelin-1 

ce: Yurtta§larla olan ili§kiler sonunda ogrendikleri birgok olumsuz 
durumlan ilgili kurulu§lara bildirmekte, boylece diizeltilmelerini 
saglamaya gali§maktaydilar. Bu arada yasalarm yanli§ uygulandigi, 
kimi bilgi belgelerinin (formiiler) yurtta§larca gerektigi gibi sagla-
namadigi, i§i olan yurtta§lardan gereksiz yere birtakim belgeler is-
tendigi, kimi i§lemdizilerinin gereginden 50k uzun ya da sikinti ve-
rici oldugu ilgili kurulu§larin bilgisine sunulmaktaydi. Merkez, ara 
ara kurulan idari reform komisyonlarma da, goz oniinde bulun-
durulmak iizere iyile§tirme onerileri sunmakta, ancak bunlar ge-
nellikle kii$iik sorunlarla ilgili bulunmaktaydi. Merkez'in yoneti-
cisi bu onerilerin ne olgiide uygulandigi konusunda kesin bir bilgi-
den yoksundu. 

Merkez, ba§langigta idari reformla gorevli bakanliga bagli iken 
sonradan DGAFP (yukarida adi ge?en merkezi. personel orgiitii) 
Genel Mtidiirliigiine baglanmi§ti. Bununla birlikte, uygulamada 
eylemli bir ozerklikten yararlanmakta olan Merkez, yonetsel bakim-
dan Ba§bakanhk Miiste§arligina bagliydi. 

Merkez 1956 yilmda kurulmu§, ancak Maliye Bakanligi, yara-
n uygulamamn sinavindan ge5inceye dek deneme niteliginde c.ali^-
masini uygun g6rmii§tii. Merkez'in kurulu§unu diizenleyen karar-
name, bu deneme doneminden sonra 1959'da gikmi^ti (Decret n° 
59-153 du 7 janvier 1959 portant institution d 'un centre intermi-
nistdriel de renseignements administratifs). 

Merkez'in cali§ma saatleri, Cumartesi ogleden sonralan ile 
dinlence gunleri di§inda 09.30-12.30 ile 14.45-18.00 arasiydi. 

Yurtta§lann sordugu sorularm % 90'i hemen yamtlanmak-
taydi. Geriye kalan sorular ise ya bir giinii gegmcyen siireler igin-
de, gerekli ara§tirmalar yapildiktan sonra yine Merkez'in gorev-
lilerince yanitlanmakta ya da -90k seyrek olarak- sorunun 90k ka-
ri§ik, yonetimin yorumuna gereksinme gosteren bir konuyla ilgili 
olmasi durumunda ba§vurucunun ilgili bakanliktaki gorevliyle ili§-
ki kurmasi saglanmaktaydi. ' 

Merkez, biit9esiyle gorevli sayisimn yetersizligi nedeniyle ba§-
vurularin ancak bir boliimunii alabilmekte, bu yiizden kendini ka-
muya duyurma eylemlerine giri§mekten ka9inmaktaydi. 

Yiiriitiilen bir sormaca, yonetimle ilgili sorunlan en gii9 bulan, 
bu konuda yardima en 90k gereksinme duyanlarin yorekentlerle 

4 



obiir orta halli kent kesimlerinde oturan yurtta§lar oldugunu gos-
tcrmi§ti. 

Merkez, dar anlamda yonetim orgiitii di§indaki kurulu§larla 
ilgili sorularla ki§ilere ili§kin sorulari ilke olarak yanitlamamaktay-
di. Yine, yalniz telefonla sorulan sorular yanitlanmakta, yazi§maya 
ya da ziyaretlere yer verilmemekteydi. Merkez'e yazili olarak ba§-
vuranlann, gogu kez yonetimle anla§mazhk iginde bulunan, dola-
yisiyla sorunu kendi agilarindan ortaya koyarak alacaklan yamt-
lan lehte bir beige olarak kullanmak isteyen kimseler olduklari go-
riilmii§tii. 

Merkez'in kurulu§ donemiyle ilgili bilgiler ise "La Revue Ad-
minstrative"in Kasim-Aralik 1957 sayisinda yayimlanan "Le Centre 
de Renseignements Administratifs" ba§likli yazida yer almaktaydi: 

Deneme niteligindeki gah§malarina 2 Temmuz 1956 giinii ba§-
layan Merkez'de gorevli sekiz telefoncu kolay sorulari dogrudan 
dogruya yanitliyor, uzmanlik gerektiren sorular sorulmasi duru-
munda, bilgi isteyenleri o donemde sayilari az olan uzman gorevli-
lere bagliyorlardi. Merkez'e yeni gorevli alinmasi hig du§uniilmemi§, 
ilgili bakanliklarca gorevlendirilmeleri 6ngoriilmu§tu. 

Ilk olarak, yilliklardan, kurulu§ gizeneklerinden, telefon rehber-
leriyle bro§iirlerden olu§an birtakim belgeler bir araya getirilmi§ti. 
Bu belgeler, uzmanlann sorulan sorulari goz oniinde bulundura-
rak diizenleyecekleri girgilerle tamamlanacakti. 

Merkez'in agili§im, 27 Haziran 1956 giinii, Ba§bakanliktaki 
Secretaire d 'Etat M. Metayer duyurmu§, hemen ba§layan ba§vu-
rular ertesi gun sekiz telefon hattim 09.30-12.30 arasinda dolu tu-
tarak 450'yi bulmu§tu. Ogleden sonra gorevlilerin hemen kar§ila-
namayan sorularin yanitini bulup sorulari yoneltenlere yirmi dort 
saat sonra bildirebilmeleri igin ba§vurular sabahlan alinmaktaydi. 
Ba§vuru sayisi gok gegmeden alti yiize yiikselmi§ti. 

Yoneltilen sorularin gogunun, Seine ili, bu ilin polis orgiitii, 
Qah§ma, Saglik, Milli Egitim, Milli Savunma, Maliye Bakanhk-
lanyla ilgili oldugu gOriildu. 

Boylece Merkez, ge§itli kurulu§lar arasinda baglanti ya da i§bir-
ligi saglayici bir kurum durumuna geldi. Kendi elindeki bilgilerle 
yanitlayamadigi, uzmanlik bilgisini gerektiren sorulan bu kurulu§lara 
yolluyor, birgok kamu kurulu§larini obiir kurulu§lar konusunda aydin-
latiyordu. 
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<pah§malannin yogunluk kazanmasi iizerine, Merkez, bir ba§-
ka yere (15, rue Vernet) ta§inip giinde be§ bin ba§vuruyu alabilecek 
bir telefon santraliyla donatildi. Bu santral ayrica obiir kurulu§la-
ra baglandi. Boylece, ba§vuranlar, duyarli nitelikte sorularin soz ko-
nusu oldugu durumlarda ilgili kurulu§larin yetkili gorevlilerine bag-
lanabiliyordu. 

Merkez'in gali§malari, degi§en gereksinmeleri kar§ilayamaz du-
ruma gelen yasalari ortaya koyabilecek nitelikteydi. Merkez, ayrica, 
i§ sahiplerinin gorii§iinii almak, diizeltilmesi gereken konulara il-
gili kurulu§larin dikkatini gekmek i§ini de ba§anyla yapabilecek 
durumdaydi. 

Bu satirlann yazari, bu gozlemlerinden sonra, kendi kendine, 
Tiirkiye'de de boyle bir Merkez'in kurulmasi gerektigini, bizim bu 
i§i Fransizlardan daha da iyi yiiriitebilecegimizi dii§iindii. 

Yazar, Tiirkiye'ye dondiikten sonra iiniversitedeki derslerinde 
de bu konuya degindi. O donemde Ankara Universitesi Siyasal Bil-
giler Faktiltesinin il yonetimine kaymakam, vali gibi yoneticiler 
yeti§tiren geleneksel "Idari §ube"sinin dordiincii sinifinda "Idari 
Ameliyeler Tahlili" adli bir ders okutulmaktaydi. Yonetimin iyi-
le§tirilmesi konusunu i§leyen bu derste yazar, ge§itli iilkelerde bu 
amagla kurulmu§ orgutleri incelerken Idari Dani§ma Merkezleri 
iizerinde de durur, Tiirkiye'de de boyle bir merkezin kurulmasi 
geregine deginirdi. 

T O D A l E 

Ikinci Biiyiik Sava§i izleyen yillarda, geli§mekte olan bir^ok 
iilkede oldugu gibi Tiirkiye'de de, yonetimi iyile§tirerek onu kalkin-
mada etkili bir arag durumuna getirmek yoniindeki gabalar yogun-
luk kazanmi§, Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii 
(TODAlE), bu gabalarin bir iiriinii olarak ortaya gikmi^ti. Ensti-
tii, Tiirk Hiikiimetiyle Birle§mi§ Milletler orgiitii arasmda 1952 yi-
linda imzalanan bir anla§ma uyannca 1953'te $ali§maya ba§lami§, 
1 Mart 1959 giinii yiiriirliige giren 7163 sayili yasayla yeniden dii-
zenlenmi§ti. 

Enstitii'niin genel amaci, kamu gorevlilerinin egitimi, araftir-
ma, yayin gali§malan yoluyla Tiirk kamu yonetiminin geli§mesine 
katkida bulunmakti. Enstitii, kurulu§unu izleyen ilk yillarda, adin-
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dan da anla§ilacagi uzere bolgesel bir nite'ik ta§imakta, kom§u iil-
kelerden Birle§mi§ Milletlcr bursuyla gelen yabanci ogrencileri de 
egitmekteydi. O donemde, Iran, Irak, Suriye, Lubnan, Afganistan, 
Habe§istan, israil, Yunanistan, Yugoslavya gibi iilkelerden egitim 
igin gelen kamu gorevlilerinin toplam sayisi elli dolayindaydi. Bol-
gesel niteligini giderek yitiren Enstitii, Ba§bakanliga bagh, bilimsel, 
yonetsel, akgal ozerkligi olan, tiimiiyle ulusal bir kurulu§a donii§-
mii§tii. Enstitii'ye 7163 sayilx kurulu§ yasasiyla tamnan ozerklikle 
tiizel ki§ilik, bu kurulu§un dani§ma gorevi yapan bir egitim-ara§-
tirma kurumu olmasi, yonetim alaninda giri§ecegi ara§tirmalarda 
yansiz, ozgiir davranabilmesi, yonetim orgiitiine baglanmasinin bu 
ozerklikten beklenen yararlan kisitlayacagi, iiniversiteye baglanma-
nin ise onu gergek ugra§i konusu olan yonetsel gergeklerden uzak-
la§tiracagi gerekgesine dayanmaktaydi. 

Enstitii'niin kurulmasi gorevi Ankara tjniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakiiltesine verilmi§, kurum, gali§malarim kurulu§ yasasinin 
kabul edildigi 1959 yilina dek bu Fakiiltede surdiirmii§tu. Enstitii'-
niin iki ba§li bir yonetimi vardi. Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dekani 
ile Birle§mi§ Milletler'den gelen bir yonetici Enstitii'yii e§yonetmen 
(co-director) olarak yonetirlerdi. Ba§langi(jta ogretim iiyelerinin 
tiimii Birle§mi§ Milletler orgiitiiniin gonderdigi yabanci uzmanlar-
dan olu§uyor, Ingilizce olarak verilen derslerin Tiirkgeye gevril-
mesi i§ini ise Siyasal Bilgiler Fakiiltesinin geng asistanlari yapiyordu. 

Yazar da Tiirk iiniversitelerinden Amerikan teknik yardimin-
dan yararlanilarak Birie§ik Amerika'ya gonderilen be§ ki§ilik ilk kii-
menin iiyesi olarak 1951-1953 yillan arasinda on sekiz ay siireyle 
Los Angeles'teki Giiney Kaliforniya (jniversitesinde kamu yonetimi 
egitimi gormii§, yurda donii§iinde Asistan oldugu Siyasal Bilgiler 
Fakiiltesinde Enstitii'niin gali§malarina etkin bir bigimde katilmi§-
ti. Bu katilma yalriiz dersleri Ingilizceden Tiirkgeye gevirmekle ki-
sitli kalmami§, bagimsiz ogretim gorevi de almi§ti. Daha sonra 1955— 
1956 yillannda bir yil siireyle New York Universitcsinde yine kamu 
yonetimi alaninda ara§tirmalar yapmi§, oradan donii§te de Ensti-
tii'deki gah§malarmi siirdiirmii§tii. 

Kurulu§ yasasinin gegtigi 1959 yihnda Siyasal Bilgiler Fakiil-
tesi Dekani olarak Enstitii'niin e§yonetmeni olan Prof. Dr. Kemal 
Fikret Ank kurumun Genel Miidtirliigiine getirilmi§, Enstitii Fakiil-
teden aynlarak Kizilirmak Caddesi iizerindeki bir apartmana ta-
§inmi§ti. Siyasal Bilgiler Fakiiltesindeki kimi ogretim uyelerince Ens-
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titii'yii Fakiilte'den uzakla§tirdigi i$in ele§thilen Auk, Tiirkiye'den 
sonra Isvigre'de de gerek lisans gerek lisans iistii diizeyde ogrenim 
gormu§ degerli bir medeni hukuk profesoriiydii. Kendisinin durgun 
bir denize benzettigi, kurallan yerle§ip oturmu§ medeni hukuktan 
sonra yine kendisinin dalgali bir denizi andirdigmi soyledigi kamu 
yonetimi alani, dirik, devingen niteligiyle ona olaganiistii olgiide 
gekici gelmi§, Enstitii yonetimine biiyiik bir istekle sarilmi§ti. 

Bu konum degi§ikliginin gercjeklc§tigi sirada Enstitu'de ders 
okutmakta olan yazar, Siyasal Bilgiler Fakiiltesinde ogrenciligini de 
yaptigi yeni Genel Miidiiriin yonetim doneminde Ogretim-Yeti§-
tirme §ubesi Miidiirliigii gorevini de iistlendi. Bu gorevleri, bir ba-
kima Enstitii'niin ger<jek kurulu§ donemi olan 1960'h yillarin orta-
larina dek, iiniversitedeki ge§itli gorevleriyle birlikte siirdiirdu. Og-
retim gorevinde herhangi bir kesinti olmamakla birlikte, Genel 
Miidiiriin yonetime ili§kin tutumundaki uyum saglamakta giigliik 
gektigi birtakim ozellikler dolayisiyla, bu donemin sonlarina dogru, 
Genel Miidiirii dii§kirikligina ugratma pahasina Ogretim-Yeti§tirme 
§ubesi Miidiirlugii gorevinden ayrildi. 

O siralarda Enstitii'niin i$ yonetiminde birtakim surtii§meler 
oldugu duyuluyor, Ogretim-Ara§tirma Uzmanlarindan be§ ki§inin 
olu§turdugu bir "cunta"dan soz ediliyordu. Soylendigine gore bu 
cuntayla yonetim arasindaki ili§kiler bir aralik kopma noktasina 
gelmi§, kazan kaldiran cunta iiyeleri Genel Miidiirden gorevden ge-
kilmesini istemi§lerdi. Genel Miidiir istifa dilekcesini yazarak bir 
zarf iginde Enstitu'de bir ge§it daire miidiirii gorevi yapan Genel 
Sekretere birakmi§, ancak -yine soylendigine gore- isyancilarin 
eleba§isini bir yil siireyle incelemelerde bulunmak iizere Birle§ik 
Amerika'ya gondererek bunalimi yati§tirmi§ti. 

Bu arada Genel Miidiir oliimciil bir saynliga yakalanmi§, go-
revi yiiriitecek durumda olmadigi igin bu sorumlulugun uzunca bir 
siire ona vekaleten Genel Miidiir Yardimcisinca iistlenilmesi zorun-
lulugu dogmu§tu. 

Yeni tiizel diizenlemeye gore Enstitii'niin en yiiksek yonelti2 

belirleme orgeni, iiniversite ile ge§itli bakanliklarin temsilcilerinden 
olu§an Yonetim Kurulu'ydu. Yonetim Kurulu'nda Siyasal Bilgiler 

2 "Yonelti" sozcagiinu, yillardan beri "policy" (gudtilen politika) kar^iligi olarak 
kullamyoruz. 
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Fakultesinin iig, Ankara Hukuk Fakiiltesinin iki, tktisadi ve Ticari 
Ilimler Akademisinin bir temsilcisi bulunuyordu. Enstitii Genel 
Miidiirii Yonetim Kurulu'na ba§kanhk ediyor^ Enstitii'niin iig §ube 
Miidiirii de Yonetim Kuruluna dogal iiye olarak katihyordu. Genel 
Miidiir, Yardimcisi, varsa Birle§mi§ Milleder uzmanlannin ba§ka-
ni, §ube Miidiirleri ile yonetim temsilcisi iki iiyeden olu§an, yine 
Genel Miidiir ba§kanligindaki Yiiriitme Kurulu yonetimde Genel 
Miidiire yardimci oluyordu. 

Yazar, o ydlarda Siyasal Bilgiler Fakiiltesi temsilcisi olarak Yo-
netim Kurulu iiyeligi de yapmaktaydi. 

Genel Miidiiriin saglik durumunun iyiye gitmeyeceginin an-
la§ilmasi iizerine, 1965 yili ba§lannda yeni bir genel miidiir arayi§i 
igine girilmi§ti. 

Ankara'da bulunan Birle§ik Amerika Uluslararasi Kalkinma 
Orgiitii AID'nin Kamu Yonetimi Boliimii gorevlileri Enstitii'niin 
cah§malarina kar§i yakin bir ilgi gosteriyor, proje destegi saglama, 
uzman verme gibi yollarla yardimda bulunmaya istekli goriiniiyor-
lardi. Nitekim o sirada Enstitii'de bir de Amerikali uzman vardi. 
Yazar, 1 §ubat 1965 Pazartesi giinii Orta Dogu Teknik Universite-
si Idari Ilimler Faktiltesinde ogretim iiyesi olan bir arkada§iyla yap-
tigi gorii§mede, AID ile ili§kili bir Amerikali'mn, kendisinin TO-
DAlE'ye Genel Miidiir olmasindan, bu arada ellerinde harcana-
bilecek milyonlar bulundugundan soz ettigini ogrendi. Enstitii'niin 
kurulu§ yasasi genel miidiiriin iiniversite ogretim iiyesi olmasini ge-
rektiriyor, boyle bir gorevi iistlenme konusunda ozel bir istegi bu-
lunmayan yazar, o donemde Tiirkiye'de ilk -aynca tek- kamu yo-
netimi profesorii olma ayncaligim ta§iyordu. 

Enstitii'de 31 Mart 1965 <Jar§amba giinii saat 17.30'da Yone-
tim Kurulu toplantisi vardi. Giindemde yer alan Genel Miidiir, 
Genel Miidiir Yardimcisi ile §ube Miidiirleri segimi haftaya aym 
giin yapilacak toplantiya ertelendi. Yazara Genel Miidiir olmasi 
igin kimse herhangi bir oneride bulunmadigi gibi ortada adi dola-
§an ba§ka herhangi bir aday da yoktu. 7 Nisan giinkii Yonetim Ku-
rulu toplantisinda Hukuk Fakiiltesi temsilcisi Prof. Dr. Akif Erginay, 
tiimiiyle onun bilgisi di§inda, Tiirkiye'de bu alandaki tek profesor 
olan yazari Genel Miidiirliige aday gosterdi. Ba§ka bir iki ogretim 
iiyesinin daha aday gosterildigi Genel Miidiirliige yazar segil-
di. 
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Yeni Genel Miidiir 16 Nisan 1965 giinii Enstitii'deki odasinda 
gorevlilerin kutlamalarini kabul etti. 22 Nisan giinii Ensdtii'deki 
Amerikali uzmanla AID'de kamu yonetimi konulariyla ilgili iki 
gorevli Genel Miidiirii gormeye gelerek Enstitii'yle ilgili bir gorii§-
me yaptilar. 

Genel Miidiiriin iiniversitedeki sorumluluklan oldugu gibi siir-
mekte, kendisi de daha onceki ornekleri, bu tiir gorevlerde bulunan-
lara kar§i genellikle uyanan tepkileri goz oniinde bulundurarak 
oradaki gorevlerini en ufak bir bigimde aksatmamak igin ozen gos-
termekteydi. Universitedeki tiim ogretim sorumluluklannin yam 
sira iiniversiteye giri§te bugiin de uygulanmakta olan Merkezi Sis-
temin kurulup uygulanmasiyla ilgili yogun gali§malari yiiriitiiyor, 
ikametgah ilmiihaberleri ile dogruluk kagitlari iizerinde bir ara§-
tirma yapiyor, iiniversite adina Devlet Planlama Orgiitiindeki tda-
reyi ve Idari Metotlan Yeniden Diizenleme Komisyonunun gali§-
malanna katdiyordu. 

KIRTASIYECILIKLE SAVA§IN BA§LANGICI 

5 Mayis 1965 Qar§amba giinii biitgeyle ilgili olarak Ba§bakan-
likta yapilan bir toplantiya katilan yeni Genel Miidiir, biitge gorii§-
melerinin Cumhuriyet Senatosunda gorii§iilme a§amasinda Ba§ba-
kanlik Miiste§ar Yardimcisi Muslih Fer'in istegi iizerine iki sayfalik 
bir not sundu. Suat Hayri Urgiiplii'niin ba§kanligindaki koalisyon 
hiikumetinde T O D A l E ile gorevli Devlet Bakani Mehmet Altinsoy'a 
sunulmak iizere yazilan bu notta, Enstitii'de 1965 yilinda giri§il-
mesi dii§iiniilen 5ali§malar arasinda "kirtasiyecilikle sava§" konusu-
na da §oyle yer verilmi§ti: 

Enstitii, bu yil genij bir "kirtasiyecilikle sava?" programinin hazirhklariyla ugra§-
maktadir. Ozellikle yurttafin yonetimle yakm ilijki iginde bulundugu alanlarda sikici, 
yorucu formalitelerin basitle§tirilmesi yoluyla yurtta§-devlet ilijkilerinin iyile|tirilmesi 
amaci giidiilmektedir. 

Genel Miidiir, 17 Mayis 1965 giinii Enstitii'de kendisini gor-
meye gelen AID'de gorevli bir Amerikaliyla gorii§meler yapti. Yine 
o kurulu§tan bir ba§ka gorevli gelerek kurulu§unun Enstitii'ye yapa-
bilecegi teknik yardimla ilgili olarak kendisiyle gorii§tii. 

Suat Hayri tlrgiiplii ba§kanligindaki dordiincii koalisyon hii-
kiimetinden sonra yeni hiikiimeti, o giinlerde adi pek duyulmami§ 

10 



bir ki§i olan Adalet Partisi Genel Ba§kani Siileyman Demirel kur-
mu§tu. 

30 Ekim 1965 Cumartesi giinii, yeni kurulan hiikiimette TO-
DAlE i§leriyle gorevli Devlet Bakani Refet Sezgin'in Ozel Kalem 
Miidiirii Genel Miidiir'iin evine telefon ederek, "daha once Genel 
Miidiir Yardimcisini aradiklanni, ancak bulamamalan iizerine 
kendisini rahatsiz etmek durumunda kaldiklanni" soyledikten sonra 
Sayin Bakan'in hiikiimet programina girmesini istedikleri bir onerileri 
olup olmadigim ogrenmek, bu konuda gorii§mek istedigini bildirdi. 

Genel Miidiir, bir kagida yazdigi a§agidaki kisa notu saat 11.45'-
te ba§layan bulu§malari sirasinda Bakana sundu: 

lyi i§leyen bir yonetimin her diizeyde yiiksek nitelikli gorevlilere ihtiyag gosterdigi 
inancindan yola <;ikan hiikumetimiz, kamu gorevlilerinin gagda§ ol^ulere gore yetijtiril-
mesi sorununu ozel bir dikkatle ele alacak, bu amagla kurulmu? olan Tiirkiye ve Or ta Dogu 
Amme Idaresi Enstitiisu'nden - b u kurulujun hizmet olanaklarini geli§tirecek onlemleri 
de a larak- en genif olgiide yararlanacaktir. 

Ulkemizde yurtta§in yonetimle olan ili§kileri otedenberi yakinma ve istirap konusu 
olmu§tur. Giri§meyi du§undugiimuz idareyi ve idari metotlan yeniden diizenleme ijah§-
malan ^ercevesi i$inde, gereksiz ve sikici formaliteleri bertaraf ederek yur t ta jm giinliik 
hayatma ve devletle olan ili§kilerine ferahhk getirecek bir "kirtasiyecilikle sava§" progra-
minin uygulanmasina en kisa zamanda ba§layacagiz. Bu yolda ahnacak tedbirlerin, idare 
mekanizmasi iginde 50k muhta9 bulundugumuz geni§ tasarruflara da yol asacagi muhak-
kaktir. 

Genel Miidiir ozellikle "kirtasiyecilikle sava§" konusunda ba-
kana sozki agiklamalarda da bulundu. Konuyu 50k olumlu kar§i-
layan bakan kendi ya§antisindan da bu oneriyi destekler nitelikte 
somut ornekler verdi. Bu arada kendisinin Antalya'da yargig ola-
rak gorev yaptigim, politikaya atilmak iizere gorevden aynldiktan 
sonra bir resmi i§lem dolayisiyla kendisinden mahalle muhtanndan 
dogruluk kagidi alip getirmesi istendigini soyledi. 

Yukaridaki "kirtasiyecilikle sava§" konusuna ili§kin tiimceler 
hiikiimet programinda oldugu gibi yer aldi. 

Genel Miidiir, kirtasiyecilikle sava§ konusunu kamuoyuna ilk 
kez, goreve geldikten kisa bir sure sonra yayimlamaya ba§ladigi 
-sahipliginin yam sira genel yonetmenliginden sayfa diizenine de-
gin birgok i§lerini tat duyarak yaptigi- Amme Idaresi Biilteni'nin 
Agustos 1965'te gikan birinci sayisinda "TODAlE'n in Ara§tirma 
Faaliyetleri" ba§ligi altinda §oyle duyurmu§tu: 
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T O D A l E , devlet dairelerini halk ile dogrudan dogruya temasa getiren ve ge§itli yon-
lerden fikayet konusu olan i§lemleri, bir program dahilinde ele alip incelemek ve lslahi 
hususunda tekliflerde bulunmak kararmdadir. Halka istirap veren luzumsuz formalicele-
ri bertaraf etmek ve vatanda§-idare ili§kilerini diizeltmek amacim giiden bu $ah§malar-
dan olumlu sonufjlar alinmasi beklenmektedir. Bu arada, §ofor ehliyeti alma ijlemi Igi§le-
ri Bakanhginin yakin ilgi ve i§birligi ile ele alinmi§ bulunmaktadir. Inceleme halen de-
vam etmektedir. 

Soz konusu Biilten, Enstitii'niin bir kamusal ili§kiler orgeni 
olarak du§uniilmu§tii. Iki ayda bir gikan Biilten'de Enstitii'niin ken-
di egitim, ara§tirma, yayin galx^malarina ili§kin bilgilerin yam sira, 
gerek Tiirkiye'de gerek obiir iilkelerdeki yonetimle ilgili geli§meler 
konusunda haberlere, yorumlara yer verilmekteydi. Imzasiz olarak 
yazilan yazilarin kisa, ozlii bir bigimde kaleme alinmasina, igerik-
lerinin uygulamaya doniik olmasina ozellikle ozen gosteriliyordu.3 

Genel Miidiir daha sonraki aylar iginde bir giin Devlet Baka-
nina kirtasiyecilikle sava§ konusunun hiikiimet programina nasil 
girdiginin oykiisiinii sordugunda kendisinden §u kar§ihgi almi§ti: 
Aralannda Di§i§leri Bakani Ihsan Sabri Qaglayangil'le Maliye Ba-
kani Cihat Bilgehan'in da bulundugu iig ki§ilik bir kurul hiikiimet 
programmi hazirlamakla g6revlendirilmi§, bu oneriyle ilgili not da 
onlara verilmi§ti. Devlet Bakani, bakanlar kuruluna getirilen hii-
kiimet programi taslaginda bu konunun yer almadigim goriip Ba§-
bakanin dikkatini gekmi§, onun "nasil ihmal edersiniz?" diyerek 
iiyeleri uyarmasi iizerine yukaridaki ikinci paragraf oldugu gibi 
hiikiimet programina alinmi§ti. 

Genel Miidiir'iin goreve ba§lamasindan kisa bir sure sonra ya-
yimlanmaya ba§layan Amme Idaresi Biilteni'nin Aralik 1965 sayi-
sinda kendisinin kaleme aldigi "Kirtasiyecilikle Sava§" ba§hkh bir 
yazi yayimlandi. Ba§inda hiikiimet programinda konuya deginen 
paragrafin yer aldigi bu yazi §oyleydi: 

"Bu ciimleden olarak giri§meyi du§undugumiiz, idareyi ve idari metotlari yeniden 
diizenleme <;ah§malari $eryevesi iginde, luzumsuz ve sikici formaliteleri bertaraf ederek 
vatanda§in giinliik hayatma ve devletle olan temaslarina ferahlik getirecek bir 'kirtasiye-

3 Agustos 1965'ten Nisan 1968'e dek toplam 17 sayi yayimlanan Biilten'de yazann 
biiyiiklii ku^iiklii 135 yazisi giktx. Bu yayinla ilgili bir degerlendirme igin bakiniz: Cemal 
Mihgioglu, Ozkaynakfa- Bir Deneme, (Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi yayini, 
No. 524, 1983), "Ozgun Bir Yayin Denemesi" ba§hkh Ucjuncii Boliim, s. 100-105. 

Degeri tizerinde herkesin gorii§ birligi iginde oldugu bu yaym Genel Miidiir'iin go-
revden aynlmasindan sonra ne yazik ki siirdiirulemedi. Onun yerine bilinen tiirde bir 
dergi gikanldi. 
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cilikle sava§' programinin uygulanmasina en kisa z a m a n d a ba§layacagiz. Bu yolda ali-
nacak tedbirlerin, idare mekanizmasi iginde 50k muhtag bu lundugumuz geni§ tasarruf-
lara da yol a^acagi muhakkakt i r . " 

11 Kasim 1965 giinii giivenoyu alan hiikiimet p rogrammdaki bu satirlarin, yone-
timimizin oteden beri yakinmalara yol agip sikmti konusu olan bir sorununa degindigi 
ku§kusuzdur. 

Y o n e t i m i G e l i § t i r m e Qabalari . 27 Mayis 1960 Devr imi 'nden hemen sonra T u r k 
k a m u yonetiminin geli§tirilmesi konusunda onemli bir takim giri§imlerde bulunulmu§, 
1964 y ihndan beri de "yonetimle yonetsel yontemlerin yeniden diizenlenmesi," diizenli 
sayilabilecek bir bicjimde ele al inarak hazirhk niteliginde bir takim <;ali§malara konu ol-
mu§tur. 

Yonetimin tu tumlu, gabuk i§ler bir d u r u m a getirilmesi yolundaki <;abalar Birinci 
Biiyiik Sava§'tan sonra hiz kazanmi§, Ikinci Buyiik Sava§'tan sonra ise, ozellikle az geli§-
mi§ iilkelerin yonetim diizenlerini gegimsel-toplumsal ka lk inmamn etkili bir araci duru-
m u n a getirme istekleri, sorunu butiin di inyada giiniin konusu yapmi§tir. 

Yaygin adiyla "yonet im re fo rmu" alaninda bugiinc degin edinilen deneyler, yone-
timin a n a kurulu§unda yapi lmak istenen degi§ikliklerin giig, ge? gergekle§tirilmfsine kar-
§ilik, 5ali§ma yontemlerinin daha kolay iyile§tirilebilecegini a<;ikc;a ortaya koymu§tur. 

Gergekte onemsiz sayilabilecek yonetsel yontemler, yurtta§m giinliik ya§antisinda 
onemli bir etki yapar , onun devlete kar§i olan t u t u m u n u geni§ olijiide etkiler. Yurt ta§m 
anlamsiz gorebilecegi bigimciliklerden bir boliimii gergekte bir gereksinmeye dayanmak-
la birlikte, iizerinde iyi du§uniilmeden konmu§ pek 90k formalitenin yurtta§i ciddi ola-
rak tedirgin ettigi de bir gergektir. 

Bu tiir bigim gerekleriyle yonetimin yurtta§in giinliik ya§antisiyla dogrudan ili§ki-
si bu lunmayan i? i§Ieyi§inde de kar§ila§ilmakla birlikte, kamusal iliskiler yoniinden d a h a 
onemli olanlar obiirleridir. 

I§te hiikiimet programi, bu tiirlii uzun, sikinti verici, savurganhga yol agan forma-
litelerin giderilmesi amacini giidecek bir "kirtasiyecilikle sava§" izlencesinin uygulanma-
sina en kisa siirede ba§Ianacagini a$ik bir dille anla tmaktadi r . 

Bir Iki Ornek . Burada okuyuculanmiza bu tiirlii bi^imciliklerin yurtta§i sikan, 
beklenen amaca da yararli o lmayan bir iki ornegini vermek istiyoruz: Dogruluk Kagi t -
l a n ile Ikametgah t 'muhaber ler i . 

Siyasal Bilgiler Fakiiltesi K a m u Yonetimi Profesoru Dr. Cemal Mihgioglu 'nun 1965 
yili ba§larinda bu konuda uyguladigi sormacalar ilgin<j sonu^lar vermi§tir. Bu sormaca-
lara gore. 

1. Yalniz Ankara Belediyesi s imr lan iginde yurtta§tan istenen Dogruluk Kag i t l an 
ile i kametgah Ilmiihaberleri yiiz binin 50k iistiindedir. 1964 yili iginde yalniz Ankara ' -
daki Askerlik §ubelerine sunulan ikametgah i lmuhaber i sayisi 73.450'dir. 

2. Bu belgeler, beklenen amaca yararl i olmadiklari gibi, her isteyence de kolaylik-
la alinabilmektedir . Ikisinin de gereksizligi, etkisizligi konusunda bu belgeleri verenler 
de, alanlar da, dosyaya konmak iizere sunulduklari kamu gorevlileri de gorii§ birligi igin-
dedirler. 
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3. Sormacalardan birini yanitlayan 159 mahalle muhtari, bu belgelerin hangi yasa 
ya da kurallara gore alindigi sorusunu birtakim yasa adlari vererek yamtlamiflar, ancak 
- b i r iki kufkulu istisna d i j m d a - bunlardan hi<;birinde bu yolda bir hiikum bulunmadi-
gi anla§ilmi§tir. Bu arada bir muhtar soz konusu belgelerin hangi yasa, tiiziik ya da yo-
netmeliklere gore alindigini ilgili kamu kurulu§lari yetkilileriyle avukatlara dani§arak in-
ceden inceye sorujturdugunu, ancak bir bilenle kar§ila§madigini ayn bir yaziyla bildir-
mijtir. 

4. Dahasi, kimi durumlarda, bu belgelerin herhangi bir tuzel dayanak olmadan, 
"adet oldugu i?in" alindigi karjilxgi verilmij, kimi okul yoneticileri soz konusu belgelerin 
anlamsizligi kar§ismdaki ba§kaldiri duygulanm agikga dile getirmi§lerdir. 

5. Sormacayi yanit layanlann biiyiik bir ?ogunlugu, bu belgelerin kaldinhp yerine 
daha etkili yontemlerin konmasi konusunda ara§tirmacinin yaptigi oneriyi uygun gordiik-
lerini belirtmi$Ierdir. 

Biitiin bu gergeklere kar§m, yurt diizeyinde yilda yiiz binlerce, belki milyonlarca 
yurtta? yakma yakina mahalle muhtar lanna ko§up bu belgeleri almakta, ilgili kurum-
lar hisbir yaran olmadigim ijok iyi bildikleri bu kagitlari dosyalarina koymadan i§Iem 
yapmamaktadirlar . Ki§ioglunun usuyla, sagduyusuyla sanki alay eden bu uygulama, on-
lem alinmazsa daha yillarca siirecektir. 

Bir Oneri . Bu gibi bi$im gerekleriyle i§lemlerin basitle§tirilmesiyle ilgili olarak 
birtakim hazirhklar iginde bulundugumuza Biilten'in birinci (Agustos 1965) sayisinda 
deginmijtik. 

Bu alanda giri§ilecek galijmalann §u nedenlerle olumlu sonu^lar verecegini sam-
yoruz: (1) Bu gibi formaliteler, nitelikleri geregi kolayca diizeltilebilirler. (2) Bu konu-
da giri§ilecek bir dizi^abadan 1-2 yil gibi gorece kisa bir sure ic;inde bajanl i sonu£lar ah-
nabilir. (3) Yapilacak iyile§tirmeler yurtta$i yatiftirip mutlu kilar. 

T O D A l E bu dizi^aba mn olu§turulup yuriitiilmesiyle gorevlendirilip desteklenir, 
bu arada ge§itli Bakanliklarla obiir kurulujlarin Orgiit-Yontem (0<£M) birimleri, Tef t i j 
Kurul lan , Tetkik Kurullari, Hukuk Dam§manliklarimn giigbirligiyle i§birligi saglanir-
sa, kisa siirede beklentileri bile 50k a§abilecek olumlu sonu$lar ahnabilecegine inaniyoruz. 

Goriildiigii gibi, bu yazida konu somut ornekler de verilerek 
agiklamyor, kamuoyunda bir bilinglenme yaratilmasina gah§ihyordu. 

Genel Miidiir Devlet Bakanina Kirtasiyecilikle Sava§ konusun-
dan soz etmi§, ancak Idari Dani§ma Merkezi konusuna deginmemi§-
ti. 10 Arahk 1965 Cuma giinii saat 09.55'te Devlet Bakani Refet 
Sezgin ilk kez Enstitii'yii ziyarete geldi. Genel Miidiir kendisiyle 
ge§itli konulan, bu arada Kirtasiyecilikle Sava§ konusunu gorii§tiik-
ten sonra Kirtasiyecilikle Sava§la yakindan ilgili olan bir Idari Da-
ni§ma Merkezi kurulmasi yolundaki dii§iincesini de agti. Bakan 
oneriyi olumlu kar§iladi. Genel Miidiir o giinlerde iizerinde gali§-
makta oldugu kirtasiyecilikle sava§a ili§kin kararname taslagimn yam 
sira Dani§ma Merkezi'yle ilgili bir kararname taslagi daha hazirladi. 
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14 Arahk 1965 Sail giinii tamamlanan bu iki kararname tasa-
nsi, 15 Aralik 1965 giinlii bir yaziyla Devlet Bakani aracihgiyla hii-
kiimete sunuldu. (Ek 1) 

Genel Miidiir, Enstitii'niin P T T Genel Miidiirliigii orta diizey 
yoneticileri igin 10-20 Ocak 1966 gunleri arasinda diizenledigi yo-
netim seminerinin sertifika dagitimi toreni sirasinda PTT Genel Mii-
diirii Necmi Ozgiir'e bir Idari Dani§ma Merkezi kurma giri§imlerin-
den soz etti. Fransa'daki Merkez'in varligini bilen Ozgiir, bu kuru-
lu§un yaygin adi olan "S'il vous plait administratif ' i (Yonetsel Liit-
fen) de anarak "kuralim" kar§iligini verdi. Boyle bir Merkez, onun 
du§iindiigii gibi PTT'ye bagli olarak da kurulabilmekle birlikte, 
T O D A l E daha uygun bir baglanti yeri olarak goriiniiyordu. Ge-
nel Miidiiriin PTT'nin Merkez igin bir santral saglayip saglayama-
yacagx konusundaki onerisi iizerine PTT'nin iiretim tesislerinde 
yirmi hatlik bir santralin parasiz olarak yaptirilip gerekli memure-
lerin saglanmasi konusunda gorii§ birligine varildi. 

IDARI DANI§MA ME RKE ZlYL E i L G l L l G l R l § l M L E R 

Idari Dam§ma Merkezi'nin kurulu§uyla ilgili olarak, Amme 
Idaresi Biilteni'nin §ubat 1966 sayisinda Genel Miidur'iin kaleme 
aldigi, "Bir ' Idari Dani§ma Merkezi' Kurulmalidir" ba§likli a§agi-
daki yazi yayimlandi: 

Giimimiizde yonetim, yur t taf in y a j a m i n d a onemli bir yer tu tar . Ozellikle o r ta lama 
yurtta§, yonetimle olan $e§itli ilijkilerinde gogu kez bilgisizlik, kilavuzluk gereksinmesi 
i5indedir. Belirli bir i§lem i^in nereye ba§vurmasi, ne yapmasi, ne gibi belgeler sunmasi 
gerektigini bilmez. Dahasi , kimi du rumla rda yararlanabilecegi bir takim hizmetlerin var-
hg indan bile haberdar degildir. l§te bu gereksinme, biripok iilkelerdeki gejitli kamu ku-
rumlar im yurtta§larin bu tiirlii so ru lanm yetkiyle, dogru olarak yanit layacak dan i jma 
biiro ya da merkezleri kurmaya zorlami§tir. Bu tiirlii kurulu§lar arasinda ozellikle dikkati 
^ekenler, yur t ta§lann ^ejitli bakanliklarla k a m u kurumlar iyla ilgili so ru lanm telefonla 
yani t layan dani§ma merkezleridir. Burada ulkemizde de kurulmasim onerdigimiz "Da-
ni§ma Merkezi"nin Tiirkiye 'de de var o ldugunda ku§ku bu lunmayan boyle bir gereksin-
meyi karj i layacagina inanmaktayiz. 

M e r k e z ' i n Gorev ler i . Kurulacak Merkez ' in gorevleri §unlar olacaktir: 

1. Yurtta§larin <;e§itli yonetsel i§lemlere ilijkin so ru lanm yamt lamak, if sahipleri-
ni ilgili kurumlara yoneltmek, gerek duyduklar i bilgileri telefon aracihgiyla saglamak. 

2. Yonetimin kamuyla olan ili§kilerinin kolayla§tinImasini, yonetsel i§lemlerde for-
malitelerin basitle§tirilmesini, kirtasiyeciligin azaltilmasim saglayacak bilgileri olagan 
galijmalari sirasinda diizenli olarak toplayarak ilgili ku rumla ra iletilmesine, gerekli dii-
zel tme onlemlerinin ahnmasma aracilik etmek. 
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Merkez ' in birinci maddede belirtilen gorevinin yur t t a ja dogrudan dogruya bir hiz-
met saglanmasiyla, yonet im-kamu ili§kilerinin kolayla§tirilmasiyla ilgili olmasma kar§i-
lik, ikinci maddede yer alan gijrevi bu ili§kileri gii^le^tiren yonetsel engellerin giderilmesi 
amac im giitmekte, daha geni§ kapsamli olarak yuriitiilecek olan yonet imin geli§tirilmesi 
$ali§malarini biitiinleyici bir nitelik ta§imaktadir. 

Boylece Idar i Dani§ma Merkezi, 11 Kasim 1965 giinii Buyiik Millet Meclisi 'nde 
giivenoyu alan hiikiimet izlencesinde agikga dile getirilen, k a m u n u n hizmetinde, gereksiz 
formalitelerden olabildigince arinmi§ bir yonetim diizeni saglama amacim da ger$ekle§-
tirecek onlemlerden biri olacaktir. 

Baglant i Yeri . C^e^itli bakanl ik lann gorev a l anma giren sorulari yanit layacak 
olan boyle bir Merkez ' in Ba§bakanliga yakm olmasi dogaldir. Bu bak imdan Merkez ' in , 
7163 sayih yasayla kamu yonetimi a l amnda bir egitim, ara§tirma, derleme-yaym kurulu-
§u olarak kurulmu§ bu lunan , bilimsel, akgal, yonetsel ozerklik statiisu iginde Bajbakan-
liga bagli T O D A I E biinyesi iginde kurulmasi gereksinmelere uygun gorillmektedir. 

1964 Haz i ran indan beri gali§malarim siirdiiren tdareyi ve Idari Me to t l an Yeni-
den Diizenleme Komisyonu 'nun , Turk k a m u yonetimindeki yeniden diizenleme $ali§-
malar im siirekli bir gorev olarak yerine getirme, bu konuda kurulmu§ ya da kurulacak 
kurulu§larin sekretarya hizmetlerini gorme i§ini T O D A t E ' n i n yiiriitmesi gerektigi yo-
lundaki egilimi, boyle bir baglantiyi daha da an lamh kilmaktadir. 

<Jah§ma Bi^imi . Ba§mda yonetimde deneyli bir yonetmenin -bulunacagi Mer-
kez'in, bir yonetmelikle ayrmtih olarak belirlenmesi gereken <;ah§ma yontemleri , ana giz-
gileriyle §oyle olacaktir : 

Merkez, yurtta§larin ziyaretine a<~ik bulunduru lmayacak , yapilan ba§vurularin 
yazih olarak yanit lanmasi soz konusu olmayacak, sorular yalniz telefonla yamtlanacak-
tir. Fiziki yerle§me bigimi olarak belki bir a p a r t m a n kati i§gal edecek olan Merkez, ge-
reksinmeyi kar§ilayacak bir telefon santrahyla donati lacak, odalarda $e§itli bakanliklar-
d a n -gerekt iginde obiir k a m u kurulu§lar indan- gelen gorevliler bulunacak, bu gorevliler 
di§ardan gelip santralca kendilerine baglanan telefonlari yanit layarak yurtta§larin istek-
lerini kar§ilayacaklardir. 

Merkez 'de (jah§tirilacak gorevlilerin hangi ku rumla rdan gelecegini Merkez ' in ku-
rulmasina yol agan gereksinmeler belirleyecek, baflangigta belki az sayida, ancak kamuy-
la en 50k ilijkisi bu lunan ku ru lu j l ann temsilcileri gorevlendirileceklerdir. Vergiler, asker-
lik i§leri, gejitli ruhsatlar , her diizeydeki okullara giri§Ie kayit i§leri, niifus, tapu, t rafik 
i§lemleri, iizerinde en 50k soru sorulan alanlar arasinda yer alacaktir. Boylece, $e§itli ku-
rumla rda bu tiir sorularin yoneltildigi 90k sayida gorevliyleyoneticilerin yiikii de bir ol<jii-
de azaltilmif olacaktir. 

Merkezdeki gorevliler onceden yeti§tirilecekleri gibi, sorulan yamtlamalar i igin 
gerekli bilgilerle belgeler de elleri a l t inda bulundurulacakt i r . 

Onceleri , gorevlilerin sorulara gerekli yamtlar i hazirlayabilmeleri i$in Merkez ' i 
yalniz sabahlari a$ik tu tup ogleden sonralari yamt la rm hazir lanmasma ayirmak gereke-
cek, ancak birkaij ay i$inde gorevliler sorularin 50k biiyiik bir boliimunii hemen yanitla-
yacak d u r u m a gelebilecekleidir. Merkez, kendi gorevlileriyle kolayca yani t layamayaca-
gi uzmanlik isteyen, gii<j sorularla kar§ila§tiginda yur t ta f lara ilgili kurumlardaki yetkili 
gorevlilerin telefon numara la r im vermek yoluna gidecektir. 
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Ak$al Yiikii. Merkez'in kurulmasiyla i§leyi§i onemli bir akgal yiikii gerektirmeye-
cektir. Eldeki kamusal yapilarda uygun bir yer bulunamazsa bu amacjla bir apar tman 
kati kiralamak gerekecek, gerekli santral, ayrica, telefon memureleri, boyle bir kurulu§ 
sayesinde kugiimsenemeyecek bir kazan$ saglayacak olan PTT'ce 50k ucuza, belki de kar-
;iliksiz olarak saglanabilecektir. Sorulari yanitlayacak gorevliler, kururalarca saglanaca-
gma gore, en azindan bajlangigta bir sekreterin gorebilecegi yazi i§leri di§mda sozii edil-
raeye deger bir gorevli giderine de gereksinme duyulmayacaktir. 

Gorev (Jevresi. Merkez, yalniz Ankara 'da oturan ya da i§ i9in ba§kente gelmi§ 
bulunan yurtta§lann sorularini yamtlamakla kalmayacak, yurdun uzak yorelerinde bu-
lunan bir^ok yurtta§ da bir telefon gorii§mesi iicreti odeyerek Merkez'in sagladigi hizmet-
lerden yararlanmak isteyeceklerdir. Merkez'in telefon numarasi basin, radyo yoluyla yurt-
ta§lara duyurulacaktir. 

Bu deneyden sonra Istanbul 'da, gerektiginde obiir bir ya da iki biiyiik kentte de 
benzer Merkez'ler kurulmasi dii|iinulebilir. Ancak, Ankara 'da kurulacak boyle bir Mer-
kez, ku§kusuz biiyiik bir gereksinmeyi kar§ilayacak, 90k sayida yurtta§ arasmda ho§nut-
luk uyandiracaktir. 

Bu arada Kirtasiyecilikle Sava§ ile Idari Dani§ma Merkezine 
lli§kin 6/ 5875 sayili, 26/ 1/ 1966 giinlii bakanlar kurulu karan 
16 §ubat 1966 giinlii, 12228 sayili Resmi Gazetede yayimlandi. 
Kararnamenin altinda, hasta olan Cumhurba§kani Cemal Giirsel'e 
vekalet eden Cumhuriyet Senatosu Ba§kani I. §evki Atasagun'un, 
Ba§bakan olarak da Siileyman Demirel'in imzasi bulunuyordu. 
(Ek 2) 

Amme Idaresi Biilteni'nin Nisan 1966 sayisinda, bu geli§me-
lerle ilgili olarak, "6 / 5875 Sayili Kararname ve Uygulanmasiyla 
Ilgili Qali§malar" ba§ligi altinda a§agidaki agiklamaya yer verildi: 

16 §ubat 1966 giinlii, 12228 sayili Resmi ' Gazete'de yayimlanan 6/ 5875 sayili Ba-
kanlar Kurulu kararnamesi, iki onemli konuda, Kirtasiyecilikle Sava§ ile Idari Dani§ma 
Merkezi kurulmasi konularinda T O D A l E ' y e gorevlerle yetkiler vermektedir. 

Kararnamede §u iki ana hiikiim yer almaktadir: 

1. Yonetimde gereksiz, uzun formaliteleri ortadan kaldirarak yurtta§in kamu yo-
netimiyle olan ili§kilerini kolayla§tirmak amaciyla giri§ilecek "kirtasiyecilikle sava§" izlen-
cesini oncelikle, ivedilikle uygulama alamna koymak, bu konuda gerekli ara§tirmalan 
yaparak liiikiimete onerilerde bulunmak iizere T O D A i E gorevlendirilmi§tir. 

2. Bir yandan yurtta§larm kamu kurumlanyla kamusal i§lemlere ili§kin sorularini 
telefonla yanitlamak, ote yandan yonetsel i§lemlerde forma'itelcrin azaltilmasina yara-
yacak bilgileri toplamak iizere T O D A l E biinyesi i9inde bir Idari Dani§ma Merkezi kurul-
masi kararla§tirilmi§tir. 

Kirtas iyeci l ik le Sava§. Kirtasiyecilikle Sava§ izlencesinin ana dii§iincesini yo-
betimin kamuyla ili§kilerini gu<,:lc§tiren gereksiz formalitelerin ortadan kaldirilmasi olu§-
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tu rmakta , gcni j y u r t t a j yiginlarim tedirgin eden bigim gereklerinin giderilmesini sagla-
yacak konulara oncelik verilmektedir. 

Ilgili kamu kurulu§larinm bu amagla giri§ilecek gah§malarda T O D A l E ile i§birligi 
ilkelerini belirten kararname, (a) bi i tun k u r u m l a n n T O D A l E ' c e yapilacak ara§tirmalari 
kolayla§tirmak iizere gerekli bilgileri verip her tiirlii i$birligini y a p m a l a n n i ; (b) T O D A t E ' -
nin bu gah§malar dolayisiyla gerek duyacagi tiizel dam§ma hizmeileriyle yiiriirliikteki 
yasa lann taranip yeni yasa metin 'er inin geli§tirilmesi gibi i§lerin ilgili kurumlarca , gerek-
tiginde Bajbakanhk K a n u n l a r ve Kara r l a r Tetkik Dairesi aracilig;iyla yerine getirilme-
sini; (c) ge§itli kamu kurulu$larindaki Tefti§ Kuru l l a n , Tetkik K u r u l l a n , Tiize Dam§man-
liklan, Orgiit-Yontem Birimleri ile benzeri i§ler goren obiir birimlerin bu konuda T O D A l E 
ile yakmdan ifbirligi etmelerini ongormektedir . 

Yonet imde gali§ma yontemlerinin iyile§tirilip geliftirilmesi gorevinin dogrudan 
dogruya ilgili k u r u m l a n n sorumlu yoneticilerinin o m u z l a n n d a oldugu gtrgegi higbir za-
m a n gozden uzak tutulmamalidi r . Bu bak imdan , kirtasiyecilikle sava§ gah§malarinda 
T O D A l E ' n i n bu gorevi ilg'li ku rumla rdan devralmasi asla soz konusu degildir. Kara r -
namenin de ilgili kurumlar la igbirligi edilerek yiiriitiilmesini agikga ongordiigii bu galij-
mala rda , ka ra rname metn inde belirtilen ana amacin yam sira §u iki amacin da gergek-
]e§tirilmesine gali§ilacaktir: 

1. Olabildigince geni§ yurtta§ yiginlanni ilgilendiren yonetsel yontemleri ele a h p 
basitleftirerek kamuyla yonetime, gogu kez yasalarda herhangi bir degigiklik yapilmasi-
na gerek bile ka lmadan , yonet imde birgok iyile§tirmeler yapilabilecegini garpici ornek-
'erle gostermek. Boylece yurtta§larla yonet imde giiglii bir verimli gali§ma bilincinin uyan-
dirilmasina katkida bu lunmak. 

2. Bu gali$malar sirasmda ge§itli kurumlar la kurulacak ilijkilerden yarar lamlarak, 
bu tiirlii ga'i§malari kurumlar iginde siirekli bir gorev olarak yerine getirecek birimlerin 
kurulmasim ozendirmek. Giri§ilecek ara?tirmalarin b u birimlere olan gereksinmeyi gok 
gegmeden yetkili yoneticilere duyuracagi , sijz konusu birimlerde gorev alabilecek kifilerin 
or taya gikanlip yetijtirilmesine vesile olacagi, bu birimlerde saglanabilecek yararlar i a-
gikga or taya koyacagi sanilmaktadir . 

Ka ra rnamen in yayimlanmasindan sonra T O D A l E ' d e bir takim projeler iizerinde 
gali§malara ba§lanmi§, bun la rdan "Okul la ra Kayi t Formalitelerinin Basitle§tirilmesi" 
konusundaki gah§ma sonuglandirilarak geli§tirilen oneriler geregi yapi lmak iizere 29 M a r t 
1966 giinii Hiikiimete sunulmu§tur. 

Bu a rada Milli Egit im Bakanligmm, bir 0<feM birimi kurulmasiyla ilgili olarak 
T O D A l E ile ili§ki kurmu§ olmasini mut lu bir rastlanti sayiyoruz. Ayrica, kirtasiyecilik-
le savaf konusunda Igi§leri Bakanligi 'nda ba§latilan on gali§malarin sonuglari da bu konu-
da i§birligi istcgiyle T O D A l E ' y e aktarilmif bu lunmaktad i r . 

Idari D a m § m a M e r k e z i . Yur t taf lar in resmi i j lemlere ilifkin soru lanni telefonla 
yani t lamak iizere kurulacak olan Idari Dani§ma Merkezi 'yle ilgili hazirhklara da ba j l an-
mi?tir. 

P T T Genel Miidiirliigii ile van l an bir anla§maya gore, Merkez igin gerekli telefon 
santrali ile memureleri , higbir kar§ihk soz konusu o lmadan P T T saglayacaktir. P T T ' n i n 
kendi tesislerinde iiretilecek olan santralin iki rakamli b ' r telefon numarasi , di§tan ige yir-
mi, igerde yirmi hat t i bulunacakt i r . Sant ra lda gorevlendirilecek memureler di$ardan ge-
len telefonlan igerdeki ilgili uzmanlara baglayarak yamt l anma lann i saglayacaklardir. 
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Sorulacak sorulari yanitlamak iizere Merkez'de hangi hizmet a lanlanndan ya da 
kurulu§lardan gorevlendirmeler yapmak gerekecegini ortaya koymak amaciyla merkezi 
yonetimin kamusal ili§kiler bakimindan onemli olduklari diifuniilen hemen biitiin ta§ra 
kurulu§larinda, kent yonetimleriyle il ozel idarelerinde bir on inceleme yapilmi§tir. Yurt-
ta§larin iizerinde en 50k soru sorduklari konulann bir dokiimiiniin yapilmasina olanak 
saglayan bu on inceleme sirasinda, yurtta§lann birgok konularda yanh§ yerlere bajvura-
rak gerek kendilerinin gerek soz konusu birimlerin zamamm bo§una harcadiklan, incele-
nen kurulu§larin hi9birinde yurtta§lann sorulanm yamtlayacak, onlari ilgili birimlere yo-
neltip bajvurularini kolayla§tiracak bir biironun bulunmadigi, kimi kuruluflarda yurttaf-
lann sorulanm her diizeydeki turn gorevlilerin, kiminde ise yalniz iistlerin yanitlamakta 
olduklari saptanmi§tir. 

Idari Dani§ma Merkezi'nin kurulu§ $ah§malan siirdiiriilecek, Merkez'in birkag ay 
i^inde ^ahfmaya ba$lamasi saglanmaya ^alifilacaktir. 

Merkez'in yurtta§larin ziyaretine agik bulundurulmamasi, ya-
pilan ba§vurulann yazili olarak yanitlanmasinin soz konusu olma-
masi, sorularin yalniz telefonla yanitlanmasi, pek seyrek de olsa kimi 
ki§ilerin yorumlarina konu olmu§tur. Bu konuda ilk gorii§ Ba§ba-
kanlik Miiste§ar Yardimcisi Muslih Fer'den gelmi§, adi gegen, yurt-
ta§a merkeze gelerek sorunlanni ilgililere yiiz yiize agiklama olana-
ginin da saglanmasi gorii§iinu one siirmii§tu. Ogrenim diizeyi dii§iik, 
ozellikle telefonda ne demek istedigini anlatmakta giigliik gekecek 
yurtta§lar dii§iinulerek yapildigi anla§ilan bu onerinin Merkez'in 
niteligine de, gali^ma yontemine de Uygun dii§meyecegi agikti. Once 
yurtta§, bulundugu yerden otobiis, dolmu§, taksi gibi bir aragla, 
belki birden 50k araca hinip Merkez'e gelecekti. Ikisi ya da iigii bir 
odada telefonlari yamtlayan gorevlilerin masasina gelecek, selam 
sabahtan sonra bir yere oturtulacak, ondan sonra da siirekli olarak 
galan telefon zilleri arasinda sorusunu yoneltip bir yanit almaya 
gali§acakti. Boylece hem saglikli bir goru§me ortami kurulamayacak, 
hem de yurtta§ gelip gitmek igin daha uzun bir sure harcayip daha 50k 
akgal kiilfete katlanmak durumunda kalacakti. Oysa herhangi bir yurt-
ta§ ya dogrudan dogruya kendisi ya da yardimindan yararlanabilecegi 
bir ba§kasi araciligiyla bir telefon kuliibesinden, postahaneden, bakkal-
dan, evden 'ya da bir ba§ka yerden telefon numarasini gevirerek bir iki 
tiimceyle agiklayacagi sorusuna bir iki dakika iginde kolayhkla yanit 
alabilecekti. Sonra, yurtta§in bir yere gitmesi gerekiyorsa orasi IDM 
degil dogrudan dogruya ilgili kamu kurulu§unun kendisi olma-
liydi. 

6 Nisan 1966 Qar§amba giinii P T T Genel Miidiirliigiinde 
Idari Dani§ma Merkezi santraliyla ilgili olarak, Teknik Daire Ba§-
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kan Yardimcisi Fadil Sarioglu ile Telgraf-Telefon Dairesi Balkan 
Yardimcisi Irfan Siizek'le bir toplanti yapildi. 

Merkez'in kurulu§ Qali§malarimn siirdiigii bu giinlerde durum, 
Biilten'in Ekim 1966 sayisinda yayimlanan "Idari Dani§ma Merkezi" 
ba§likli yazida §oyle agiklamyordu: 

6/ 5875 sayili Bakanlar Kuru lu karariyla T O D A l E yapisi i$inde kurulmasi ongo-
riilen Idari Dani§ma Merkezi 'nin hazirhklari siirmektedir. Merkez, yurtta§larin yonetsel 
i§lemlerle yontemler konusunda soracaklari sorulan yalniz telefonla yanit layacak, yaziyla 
ya da dogrudan dogruya gelerek yapilacak ba§vurular kabul edilmeyecektir. Sorulari 
yani t lamak iizere Merkez 'de gorevlendirilecek uzman memur la r , ilgili bakanhklar la obiir 
kamu kurulu§larmm gorevlileri aras indan ozenle segilecek, bu onemli goreve titizlikle 
hazir lanacaklardir . Bu gorevliler ayhklanyla obiir ozliik h a k l a n m kendi k u r u m l a n n d a n 
almayi siirdiireceklerdir. Merkezdeki gorevleri iijin kendilerine aynca , t u t a n Bakanlar 
Kuru lunca belirlenecek bir odenek verilecektir. 

Dani§ma Merkezi, T O D A l E binasinm en list kat inda gali§maya ba§layacak, Mer-
kez'in telefon santrali ise Ankara Telefon Bajmudi i r lugu binasinda, §ehirlerarasi-uluslar-
arasi telefon servisinin sah§makta oldugu salonda bulunacakt i r . Yirmi hatlik olan santra-
lin telefon numarasi 08'dir . Kisa, animsanmasi kolay olan bu numaray i Qeviren bir yur t ta-
§in kar§isina santraldaki memurelerden biri gikacak, sorunun hangi konuyla ilgili oldugu-
nu ogrenen memure onu hemen merkezdeki ilgili u z m a n memura baglayacaktir . 

Olagan i§ saatleri iginde $ah§tirilmasi du§iiniilen Merkez, baijlangigta bir siire ya-
rim giin iizerinden gah§acak, deneme niteligi ta§iyan bu donemde bir ya nda n gorevlile-
rin gereksinme duyacaklari bilgilerle belgeleri bir a raya getirmeleri, ote yandan gorev 
i^in gerekli obiir hazirhklari yapmalar i saglanacaktir. 

Bu ki§ <;ali§maya ba§lamasi beklenen Merkez ' in hazirhklari biter bitmez d u r u m 
radyoyla basin araciligiyla yurtta§lara duyurularak Merkez hizmete a^ilacaktir. 

Genel Miidiir, ba§langigta Merkez'in telefon numarasi olarak 
o siralarda Ankara sinemalannda gosterilmekte olan, Sean Connary' 
nin ba§rolii oynadigi 007 James Bond filmlerinden esinlenerek 07'-
yi dii§iinmu§tii. Boylece numara kolayca animsanacak, belki basin-
da bu gagri§tirmanin etkisiyle fikra ya da karikatiirler gikacak, boy-
lece Merkez daha biiyiik bir ilgi uyandiracakti. Ancak, bu numara 
ba§ka bir amagla kullanilmakta oldugundan, onun bir fazlasi olan 
08 numaranin ahnmasi yoluna gidilmi§ti. 

Bu arada TODAlE Genel Miidiirii Idari Dani§ma Merkezi'-
n^ bir Miidiir bulmak iizere giri§imlerde bulunmaya ba§ladi. Once 
Enstitii icjinde bu goreve uygun gordiigii bir Ogretim-Ara§tirma 
Uzmanina oneride bulunduysa da, bu ki§iden kendisini daha 50k 
bilimsel $ah§maya vermek istedigi, bu yiizden yonetim gorevi almak 
istemedigi kar§ihgini aldi. 

20 

/ 



Genel Miidiir, daha sonra, Ekim 1966 ba§lannda, Enstitu'-
deki gorevlilerden, kurum di§indan uygun bir aday ara§tirmalarini 
istedi. Bulunan adaylarin gogu emekli subaylardi. Genel Miidiir 
bunlarla gorii§meler yapti. 6 Ekim giinii goru§tiigii bir emekli al-
baya goreve ahmrsa ne yapacagmi sordugunda, "Bizde komutanm 
zihninden gegenleri bilmek esastir. Ben de sizin bu konudaki dii§iin-
celerinizi ke§fedip onlarin geregini yapmaya gali§acagim" yollu bir 
kar§ihk aldi. Gergekten de Genel Miidiiriin bu konuda agik segik 
gorii§leri, dii§iinceleri vardi. Yapdacak i§leri ayrintili olarak dii§iin-
mii§, inceden inceye tasarlami§ti. Ancak, yine de bu sozlerde yansi-
yan giri§im giicii eksikligini gorev igin sakincah buldu. Kendisiyle 
gorii§me yaptigi bir ba§ka emekli albay, kendine daha 50k giivenen, 
giri§im giicii daha yiiksek goriinen bir ki§iydi. Genel Miidiir, ba-
§anli olamazsa gorevi hemen birakacagim agikga soylemekten de 
gekinmeyen bu ki§iyi Idari Dani§ma Merkezi Miidiirliigii gorevi igin 
uygun buldu. Ancak bu adayin bir pardnin Qankaya ilge ba§kanhgi 
gorevini iizerinde bulundurdugunun anla§dmasi iizerine Genel 
Miidiir ilerde sorunlar yaratabilecek olan bu durumu 7 Ekim 1966 
Cuma giinii kendisine agti. Ertesi giinkii pard il kongresinden son-
ra bu gorevden de, pard iiyeliginden de ayrilabilecegini soylemesi 
iizerine kendisine bir i§ isteme formu verdi. Genel Miidiir, ogleden 
sonra formu doldurup getiren adaya pazartesi sabahi Enstitii'niin 
agih§ torenine gelip kurumla ilgili olarak verilecek bilgileri dinle-
mesini soyledi; 8 Ekim 1966 Cumartesi giinii de atama kararim im-
zaladi. Idari Dam§ma Merkezi Miidiirliigiine yapdan atama, Amme 
Idaresi Biilteni'nin Aralik 1966 sayisinda §oyle duyuruluyordu: 

61 5875 sayili Bakanlar Kurulu karanyla T O D A l E biinyesi iginde kurulmasi on-
goriilen idar i Dani§ma Merkezi Miidiirliigu'rie Tufan Akkog atanmi§ ve 10 Ekim 1966 
giinii gorevine ba§lami§tir. 1922 yilmda Mugla 'da dogan Tufan Akko§ 1942 yilinda Harp 
Okulu 'nu bitirmi?, Ingiltere'de 1943-1945 yillan arasmda iki yil siireyle ugu§ ogrenimi 
yapmij , 1954'te Hava H a r p Akademisi'ni, 1955'te ABD'de Maxwell Hava tjssii 'ndeki 
Hava Komuta ve Kurmay Akademisini bitirmi§tir. 1952-1954'le 1958-1960 yillarmda 
Napoli'deki N A T O Air-South Karargahinda gorev yapan Tufan Akkog, 1955-1958 yil-
lari arasinda Hava H a r p Akademisi'nde Lojistik, Harekat ve Personel konularmda ders-
ler vermi§, 1960-1962 yillari arasinda Hava Kuvvetleri Karargahinda Lojistik Plan Gru-
bu Ba§kanligi yapmi^tir. 1962 yilimn Aralik aymda Kurmay Albay riitbesindeyken asker-
likten aynlan Tufan Akko? evli ve tig t^ocuk babasidir. 

Genel Miidiir, 10 Ekim 1966 Pazartesi giinii ogleden sonra, 
Merkez'in yeni Miidiiriiyle birlikte, P T T Genel Miidiirliigiine gi-
derek Genel Miidiir Necmi Ozgiir'le bir gorii§me yapti. Daha sonra 
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Telgraf-Telefon Dairesi Ba§kan Yardimcisi Irfan Siizek'le birlikte 
Ankara P T T Bolge Miidiirliigune gidip tdari Dani§ma Merkezi 
igin yapdan santrali gordiiler. 

Genel Miidiir, yine I D M Miidiirii yaninda oldugu halde, 12 
Ekim 1966 Qar§amba giinii Merkez'e gorevli segmek iizere randevu 
igin birkag Bakanhk Miiste§ariyla telefon gorii§mesi yapti. Bu gorii§-
meleri ertesi giin de siirdiirdu. 

27 Ekim 1966 Per§embe giinii TRT 'den telefon edip I D M 
konusunda bilgi istemi§ler, Genel Miidiirliik Ozel Kalem Miidiirii 
Kazim Dereli de Biilten'in Ekim 1966 sayisinda yayimlanan "Idari 
Dam§ma Merkezi" ba§likli -yukarida ahntilanan- yaziyi telefonla 
yazdirmi§, Radyo'nun saat 20.00'deki haber biilteninde bu konu-
da yurtta§lara bilgi verilmi§ti. 

Merkez'in kurulu§ hazirliklariyla ilgili son geli§meler, Biilten'-
in Aralik 1966 sayisinda §oyle agiklaniyordu: 

6 / 5875 sayili Bakanlar Kuru lu karariyla, "halkin kamu kuru lu j l any la ilgili soru-
larim yani t lamak, i§ sahibi yurtta§lari ilgili kurumlara yoneltmek, y u r t t a j l a n n soz konu-
su kurumlar la ilgili bafvurular in i kolayla$tiracak bilgileri telefon aracihgiyla saglamak 
iizere T O D A l E iginde kurulmasi ongoriilen Idar i Dani§ma Merkezi 'nin kurulu? hazir-
liklan ilerlemektedir. Enstitii binasimn en iist ka tmda gali§acak olan Merkez 'e yirmi te-
lefon hat t i baglanmi§, hazirliklar son a§amaya ula§mi§tir. 

Merkez 'de, jimdilik Milli Egit im, Maliye, Giimriik-Tekel, Ticaret , Igi§leri, (Jali§-
ma , Koy l§Ieri, T a n m , T u r i z m - T a m t m a , Saghk, Ula§tirma Bakanliklanyla Ankara Be-
lediyesi 'nden ahnacak gorevliler yurtta§larm sorulannx yamtlayacaklardir . Bu kurulu§-
lar iginde Maliye ile igi§leri Bakanhk lanndan iki§er, obiirlerinden birer gorevli alinacak, 
boylece Merkez ba§langigta on dor t ki§ilik bir kadroyla gali§acaktir. Merkez 'de heniiz 
temsil edilmeyen kimi kurumla rdan da kendi biinyeleri iginde bu gibi sorulari yani t lamak 
iizere yetkili bir ki§iyi gorevlendirerek adiyla telefon numarasini Idari Dani§ma Merkezi ' -
ne bildirmeleri istenecek, boylece yurtta? sorulanni yani t lama ij inin olabildigince doyu-
rucu bir bigimde yapilmasi saglanmaya galijilacaktir. 

U la j t i rma , T u r i z m - T a m t m a , Giimriik-Tekel, Igijleri Bakanliklan ile Ankara Be-
lediyesi Merkez emrine verilecek gorev'ilerini atami§lar, Merkez de bu gorevlilere gerek-
li hazirl iklan yapmalar in i bildirmi§tir. §u siralarda gorevli segimi i§i siirmekte, kadronun 
Arahk ayi ortasinda t amamlanmas ina gali§ilmaktadir. Beklenmedik bir durumla kar§i-
lajilmazsa, Merkez ' in 1967 Ocak ayi ba$inda deneme niteliginde olmak iizere gali§maya 
ba§layabilecegi sanilmaktadir . 

Idar i Dam§ma Merkezi yalniz yurt ta§lann sorulanni yani t lamakla kalmayacak, 
aym z a m a n d a yonetsel i§lemlerde formalitelerin basitle§tirilmesine, boylece kirtasiyecili-
gin azaltilmasina yarayacak bilgileri top lamada da kendisinden yararlanilacaktir . Or-
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negin, Merkez'e yoneltilen sorulardan, birijok yurtta§m vergi beyannamelerini anlamak-
ta gu$liik (;ektikleri anlajihyorsa durum Maliye Bakanhgina duyurularak bu beyanna-
melerin iyileftirilmesi saglanmaya 9ah$ilacak ya da konuyu dogrudan dogruya T O D A t E 
ele alacaktir. 

\ 

Bakanliklardan Merkez'e gorevli alma konusunda bir iki kii-
giik sorunla kar§ila§ildi. Bakanliklardan birinin Miiste§ari, Merkez'-
in onemi kendisine agikga anlatildigi halde, ki§ilikle ilgili sorunlan 
oldugu anla§ilan, kendine giiven duygusu olmayan yeteneksiz bir 
geng memuru bu i§le gorevlendirmi§ti. Genel Miidiir bu duruma 
uziilmii§, bu sorumsuzca davram§ kar§ismda soz konusu Miiste§ari 
arayip iiziintiilerini bildirmekten kendini giig alakoymu§tu. 

Merkez'in Miidiirii kendisiyle birkag kez ili§ki kurdugu halde 
Ankara Belediye Ba§kani Halil Sezai Erkut'tan belediyeyle ilgili 
sorulan yanitlayacak bir gorevli almayi en azindan ba§langigta 
bir sure ba§aramami§ti. Agikga anla§ildigina gore, Belediye Ba§ka-
ni, yalniz bizdeki degil ba§ka ulkelerdeki birgok politikacilar gibi 
kamuyla ili§ki tekelini elinde bulundurmak istemi§, araya ba§kala-
rini sokmaya kolay yana§mami§ti. 

28 Ekim 1966 Cuma giinii Ak§am gazetesinden telefon ederek 
Idari Dani§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle Sava§ konusunda demeg 
istediler. Genel Miidiir, Amme. Idaresi Biilteni'nin biraz once basim-
evinden gelen Ekim 1966 sayismi aldirmalanni soyledi. Bu sayida 
I D M ile ilgili yukaridaki yazi di§mda kirtasiyecilikle sava§ gah§ma-
lanni agiklayan bir yazi daha vardi. Boylece Biilten'in TODAlE ' -
nin bir kamusal ili§kiler araci olarak ta§idigi deger belirgin bir bi-
gimde ortaya gikmi§ oluyordu. 

Genel Miidiir, 29 Ocak 1967 Pazar giinii iDM'nin iki gun son-
raki agili§i dolayisiyla yapacagi konu§mayi yazmaya ba§ladi. Ertesi 
giin konu§mamn son bolumiinii de tamamlayip gogalttirdi. 

Genel Miidiir, Merkez'in agih§mi bir basin toplantisiyla yap-
mayi, bu vesileyle Ba§bakan'dan da ozel bir mesaj almayi dii§iinmii§, 
bu dii§iincesini telefonla bildirdigi Ba§bakanlik Miiste§an Munis 
Faik Ozansoy durumu Ba§bakanin bilgisine sunacagini soylemi§ti. 
Birkag giin sonra Genel Miidiirii arayan Ozansoy, Sayin Ba§bakan'-
m basin toplantisina §ahsen katilmak istedigini bildirdi. Genel Mii-
diir basin toplantisini Idari Dam§ma Merkezi konusunda bilgi ve-
ren bir konu§mayla agmayi, ondan sonra Ba§bakani birkag soz soy-
lemek iizere mikrofona davet etmeyi dii§iindii. 
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Basin toplantili agili§ 31 Ocak 1967 Sail giinii saat 10.30'da 
yapildi. Genel Miidiir Ba§bakan Siileyman Demirel'in de hazir bu-
lundugu toplantiyi a§agidaki konu§mayla a$ti:' 

Bu basin toplantisini, bir siire once Bakanlar Kurulu karariyla Enstitiimiize veril-
mi§ bulunan bir gorevin yerine getirilmesi dolayisiyla diizenlemi| bulunuyoruz. Bu gorev, 
"halkin kamu kurulujlariyla ilgili sorularini yanitlamak, i§ sahibi yurttaflari ilgili kurum-
lara yoneltmek, yurtta§larin kurumlarla ilgili ba§vurularini kolayla§tiracak bilgileri telefon 
araciligiyla saglamak" amaciyla bir "Idar i Dani§ma Merkezi"nin kurulmasidir. 

Bu konuda aylardan beri yapmakta oldugumuz gali§malari sonuglandirarak Mer-
kez'i hizmete hazir duruma getirmi§ bulunuyoruz. 

§imdi sizlere, yarm saat 09.00'dan bajlayarak halkimizin hizmetine girecek olan 
Idari Dam§ma Merkezi konusunda agiklamalarda bulunmak istiyorum. 

Merkez N i f i n Kuruldu? Bilindigi gibi, hepimiz ya§amimiz boyunca ge§itli vesi-
lelerle yonecimle ili§kiye gireriz; istesek de istemesek de arasira devlet dairelerine i§imiz 
dii§er. Ancak gogumuz, birgok durumlarda, nereye, ne zaman, nasil ba§vurmamiz gerek-
tigini, bu arada bizden ne gibi belgelerle bilgiler istenecegini kesin olarak bilemeyiz. l§te 
yarin hizmete girecek olan Idari Dam§ma Merkezi, 50k sayida yurtta§in kar§ila§tigindan 
emin oldugumuz bu gibi gtigliikleri gidermek iizere dii|iiniiliip kurulmu§ bir orgiittiir. 

(j'ocugunu okula gonderecek bir veli, daktilo ogrenip gegimini saglamak isteyen 
ilkokul giki§h bir geng kiz, tanzifat ve tenvirat resmi taksitlerinin odenecegi giinleri unu-
tan bir hem§ehri, gali^mak igin yurt di§ina gitmek isteyen bir i§gi, vergi beyannamesini 
doldurmakta giigliik geken bir yiikiimlii, olen bir emeklinin dul ayligi baglanmasi igin ne-
reye ba§vuracagini bilemeyen eji, bunlara benzer daha birgok sorunlarla kar§ila§an ba§-
ka yurtta§lar Idari Dani§ma Merkezi'ne ba§vurduklannda sorularimn yanitim hemen ala-
caklardir. 

Merkez' in Qali$ma Diizeni. §imdilik Merkez'de, Qali§ma, Giimriik-Tekel, lgi.5-
leri, Koy Ijleri. Maliye, Milli Egitim, Tarim, Ticaret, Turizm-Tanitma ile UIa§tirma 
Bakanliklanndan on iki memur gorevlendirilmi§ bulunmaktadir. Onumiizdeki giinler-
de Saghk-Sosyal Yardim Bakanligi ile Ankara Belediyesi'nden almayi umdugumuz b'rer 
memur da hesaba katilirsa, Idari Dam§ma Merkezi, ba§iangigta on dort ki§ilik bir kad-
royla gali§acaktir. l lerde belirecek gereksinmeye gore, gorevli sayisinda gerekli eklemeler-
le ayarlamalann yapilabilecegi ku§kusuzdur. 

Idari Dani§ma Merkezi, §imdi iginde bulundugumuz Enstitii binasinin en list katin-
da olup, yirmi telefon hattiyla Ulus'ta Telefon Ba§mtidurliigu binasinda fehirlerarasi te-
lefon santralinin bulundugu salondaki ozel bir santrala baglanmi; bulunmaktadir. Yirmi 
hatlik olan santralin telefon numarasi 08'dir. Animsanmasi kolay olan bu kisa numarayi 
geviren herhangi bir yurtta§in kar§isina santraldaki memurelerden biri gikacak, sorunun 
hangi konuyla ilgili oldugunu ogrenen memure soruyu soracak yurttafi hemen Merkez'-
deki ilgili gorevliye baglayacaktir. 

Idari Dani§ma Merkezi, olagan gali§ma saatleri iginde i§ gorecektir. Merkez, ba§-
langigta bir sure igin, yurtta§lann sorularini y a n m gun iizerinden (sabahlan 09.00-12.00 
arasinda) yanitlayacaktir. Bir bakima deneme niteligi ta§iyan bu donemde, gejitli kamu 
kuruluglannca Merkez'de gorevlendirilen memurlar, bir yandan gerekli bilgilerle beige-
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leri derleyip fi§leme i§lerini yapacaklar, ote yandan temsil ettikleri kurumlarla ili$ki ku-
rarak gorev erinin gerektirdigi obiir hazirhklari tamamlayacaklardir. 

Ilgili kurulu^larca Idari Dani§ma Merkezi'nde gorevlendirilmeleri saglanan uzman 
memurlar, bugiine degin bir^ok hazirliklar yapmi§, bu arada bakanhklarinin ilgili bi-
rimleriyle ili§ki kurarak yurtta§lann iizerinde en 50k soru sorduklari ya da sorabilecek-
leri konulari olabildigince onceden kestirip yamtlarmi hazirlamaya 5ah§mi§lardir. Son giin-
lerde yaptigimiz denemeler, zaten kendi alanlarmda yeterli bilgiyle deney birikimi bulu-
nan arkada§lanmizin kendilerinden beklenen hizmeti iyi bir bigimde yapabilecek durum-
da olduklarini gostermi§tir. Bununla birlikte, sorulabilecek biitiin sorularin hemen yanit-
lanamayabilecegini de kabul etmek zorundayiz. Bu gibi durumlarda, ilgili gorevli, soruyu 
yonelten yurtta§a ornegin ertesi giin kendisini yeniden aramasim soyleyebilecek, bu ara-
da ilgili kurulu§Ia ili§ki kurarak sorunun yamtmi hazirlayacaktir. Dahasi, Merkez'de go-
revli memurlar, uzmanligi gerektiren sorularla kar§ila§tiklarinda, soruyu yoneltene ilgili 
kurulu§ta o konuda yetkiyle konu$abilecek gorevlinin adiyla telefon numarasmi verip 
onunla gorii§mesini ogiitleyebileceklerdir. Ancak, oyle samyoruz ki, tdar i Dani§ma Mer-
kezi, bir yil iijinde sorulacak sorularin tiimiine yakin bir boliimiinii hemen yanitlayabile-

cek duruma gelmi§ olacaktir. 
1 

Ilgili kurulu§lar. yapilanyla 9ali§ma yontemlerinde ortaya <;ikan, kamusal ili§kiler 
bakimmdan onemli her tiirlii degi§iklikleri, Merkez'de gorevli memurlara diizenli ola-
rak bildireceklerdir. Merkez'deki gorevliler, Resmi Gazete ile giinliik basini ozenle izle-
yecek, gazetelerde $ikacak haberlerle ilgili olarak sorulabilecek sorularin yanit lanni ver-
meye kendilerini olabildigince hazir bulunduracaklardir. 

Merkez, yalniz telefonla sorulacak sorulan yamtlayacaktir. Yaziyla ya da Merkez'e 
gelinerek yapilacak ba§vurular kabul edilmeyecek, ozel ya§amla ilgili sorular yanitlan-
mayacaktir. Yazili olarak sorulacak sorularin yamtlanmasi, isteklerin kar§ilanmasmdaki 
biiyiik gii^liikler dolayisiyla sakincah g6riilmu§tiir. Gelerek yapilacak ba jvuru lann da 
pratik olmayacagi, Merkez'in gah§masini aksatacagi dii§uniilmii§tur. 

Burada akla gelebilecek bir soruyu yanitlamak yerinde olacaktir: Tiirkiye, ba§kent 
Ankara 'dan ibaret olmadigi gibi, telefon iilkemizde yaygin bir iletifim araci olmaktan 
da heniiz uzaktir. Bu duruma gore, kurulan Merkez'in yarari, hizmet alarii kisitli olma-
yacak midir? 

tdar i Dani§ma Merkezi, Tiirkiye'de ya§ayan herkesin resmi i§lemlerle ilgili tiim 
sorulanm yanitlamak saviyla kurulmu§ bir orgiit degildir. tlerde, Ankara dijinda, yur-
dun ba§ka yerlerinde de buna benzer merkezlerin kurulmasi, iizerinde durulabilecek bir 
dii§uncedir. Bununla birlikte, Merkez, ku§ku yok ki Ankara di§indaki yurtta§lann sormak 
isteyecekleri sorulari da yanitlayabilecektir. Telefon, heniiz yurdumuzda 90k yaygin bir 
iletifim araci olmasa da, en iicra ilgelerimizde bile, kisa siirede Ankara'yla baglanti sagla-
yabilecek bir telefon aginin varligi bilinmektedir. Bir(;ok yurtta§in, §ehirlerarasi telefon 
goru§me iicretini odeyerek Idari Dani§ma Merkezi'ne bircjok sorular yoneltecekleri ku§-
kusuzdur. Daha §imdiden, Merkez'in heniiz ^ahjmaya ba§lami§ olmamasina kar§m, Ana-
dolu kentlerinden bu gibi sorularin sorulmaya ba§lanmi§ bulundugunu da bu vesileyle 
belirtmek isteriz. 

Zihinlerde duraksamaya yol a$abilecek iki konuya daha deginmek isterim: Idari 
Dani§ma Merkezi bir i§ izleme orgiitii degildir. K a m u kuru lu j lannda i§i olan yurtta§la-
nn , bu i§lemlerdeki gecikmelerle diizensizliklere iligkin yakmmalarini dogrudan dogru-

25 



ya ilgili mercilere bildirmeleri gerekecektir. Bununla birlikte, Merkez 'de gorevli arkada§-
larimizm yur t ta j la rca dile getirilecek yakinmalar la dileklere kulaklarim t ikayamayacak-
l an , b u n l a n not edecekleri de agiktir. Ozellikle bu yakinmalar , telkinler, oneriler iginde 
yonetimle yonetsel yontemlerin iyile§tirilmesinde ilgililere 151k tutacak nitelikte o lan lan 
en iyi bigimde degerlendirmeye gali jacagimizdan kimsenin ku§kusu olmamalidir . 

Ida r i Dani§ma Merkezi, bir tiizel dani§ma merkezi olarak d a dii§iiniilmemi§tir. An-
cak yur t ta j lar in soracaklari sorular iginde bu nitelikte olanlar d a bulunabilecek, Merkez 
bun la rdan elinden gelenleri de yani t lamaya galijacaktir. Nitekim dun bir Bati Ana-
dolu kentinden telefon eden turistik belgeli bir otel sahibi, otelinden belediyece cglence 
resmi a l imp al inamayacagim sormu§, sorusu ilgili uzman gorevlice yamtlanmi$tir . Bu 
konuda dilegimiz, Merkez ' in aslinda tiize dani$manlarinca goziilmesi gereken gapra§ik 
sorunlarla ugra§mak d u r u m u n d a birakilmamasidir . 

Gegen yil, bize bu gorevin verilmesi iizerine yaptigimiz bir a ra j t i rma , Ankara 'da -
ki kamu kurulu§larinda yur t ta§lann sorulanni yani t lamak iizere kurulmu§ yeterli bir dii-
zenegin bulunmadigini , birgok kurulu§larda, en iistten en alt diizeye dek biitiin gorevli-
lerin b u gibi ba§vurulari yamt lamakla ugra§tiklanni ortaya koymu^tur. Bu ara§tirma ay-
rica, birgok yurttaglarin bilgisizlik yiiziinden yanh§ yerlere ba§vurduklarim da gostermi§tir. 
Oyle saniyoruz ki, sorulan telefonla yanit layacak boyle bir Merkez ' in varligi, birgok kamu 
kurulu§larmda bu bak imdan belirgin bir ferahlik ya ra tmak tan d a geri kalmayacaktir . 

K i r t a s i y e c i l i k l e Sava$taki Yeri . Idari Dan i jma Merkezi 'nin yu r t t a j t an gelecek 
sorularin yani t lanmasindan ba jka , aym olgiide onemli saydigimiz bir gorevi d a h a var-
dir. Merkez, olagan ga l i |malan sirasinda, yonetimin kamuyla olan ili§kilerinin kolayla§-
tirilmasina, yonetsel i§lcmlerde formalitelerin basitlejtirilmesine, boylece yazgizciligin 
azaltilmasina yarayacak bilgileri de toplayacaktir . Bu bilgiler, Enstitii 'miizce ilgili kuru-
luflara iletilip gerektiginde Enstitii 'ce ara§tirma konusu yapilarak degerlendirilmeye ga-
li§ilacaktir. Za ten Merkez ' in kurulmasiyla ilgili hiikiim "Kirtasiyecilikle Sava§" konusun-
d a Enstitii 'miize gorev veren Bakanlar K u r u l u k a r a n n d a yer a lmakta , boylece Merkez, 
bir bakima Enstit i i 'muziin yonetimin geli§tirilmesi amacini giiden daha geni$ kapsamli 
gah§malarinin bir pargasim olu§turmaktadn\ 

I ler i s i Igin D u f i i n d u k l e r i m i z . Idari Dani$ma Merkezi 'nin gah§malari ilerled'k-
ge, T u r k yurtta§imn yonet 'mle olan ili§kilerinde kar§ila§tigi giigliiklerin daha eksiksiz bir 
goriiniimii ortaya gikacak, bu giigliiklerin giderilmesi igin yollar aranacakt i r . Merkez ' in 
gali§malanyla kendisine yoneltilen sorular konusunda Enstitii 'miizce yayimlanan A m m e 
Idaresi Biilteni 'nde inceleme, goziimleme yazi lanna yer vermek, iilkemizdeki basin-yayin 
kurulu§larina da z a m a n zaman bu konuda bilgi sunmak karanndayiz . Bu a rada , basinla 
r adyonun da ijbirligiyle, kamuyu, yonetimle olan ili.§kilerinde en gok giigliik gektigi konu-
larda aydinlatmak amaciyla yazilar yazilip yayin izlenceleri duzenlenmesi, dahasi , en 
gok sorulan sorularla yamt l ann i igine a lan bro§iirler bas t inhp dagitilmasi, ilerde giri§me-
yi di i j i indugumuz gah§malar arasindadir . 

Idar i D a m j m a Merkezi 'nin kurulmasi T u r k kamu yonetiminin ortakla$a bir iiriinii 
sayilmak gerekir. Bu bak imdan bizimle i§birligi eden gejitli bakanliklarla obiir ku rum-
lara goniil borcumuz vardir . Bu a rada , Merkez ' in gereksinme duydugu yirmi hatlik sant-
rali higbir kar§ihk beklemeden yapt i rarak Merkez ' in emrine veren, ayrica mcmureleri de 
saglayan Posta, Telgraf, Telefon Genel Miidiirliigii 'ne, gosterdigi yakin ilgiyle anlayi§tan 
dolayi Genel Miidiir Sayin Necmi Ozgiir 'e te5ekkurii, huzurunuzda yerine getirilmesi 
gereken bir odev sayiyorum. 
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Genel Miidiir, bu konu§mayi yaptiktan sonra Ba§bakani bir-
kag soz soylemeye gagirdi. Degi§ik konulara deginen oldukga uzun 
bir konu§ma yapan Ba§bakan, Enstitii ile Idari Dam§ma Merkezi 
konulanna §u tiimcelerle degindi: 

Tiirkiye ve Or ta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii, Tiirkiye'de idareye ve idari metot-
lara idarenin diizenlenmesine, tevazu i^inde fakat vukufla senelerden beri el koymu§, 
fikir koymu§ ve serbest bir zihin olarak bu meseleyi dii§iinmeye ba§lami§ bir miiessesedir. 
Burada agilmij bulunan ve kirtasiyecilikle sava§ta da yeni bir merhale tejkil edecek olan 
Idari Dam$ma Merkezi'nden, hem vatanda§larimizin, hem de idarenin faydalanacagi-
ni ve hat ta bu Merkez'in idaremizin lslahma hizmet edecek bir nevi sosyal araj t i rma gore-
vini de ifa edebilecegini limit ediyorum. 

Gazetecilere sorulari olup olmadigi sorulup olmadigi anla§ilin-
ca hep birlikte binanin en iistteki altmci katina gikilarak sorulari 
yanitlayacak gorevlilerin oturacaklan odalar gezildi. Ba§bakan daha 
sonra Biiyiik Millet Meclisine gitmek iizere Enstitii'den aynldi. 

Basin toplantisi sirasinda Genel Miidiiriin yaptigi konu§mamn 
daha once gogaltilan metni gazetecilere dagitilarak bir ge§it basin 
bildirisi olarak da kullanilmi§ti. Basinda ertesi giin Merkez'le ilgili 
yazilar yer almi§, ancak Ba§bakan'in yaptigi konu§madan ahntilar 
yapan Tiirkiye'nin en gok basan gazetesi Hiirriyet'te, Idari Dani§ma 
Merkezi'nin adi gegmemi^, Ba§bakan'in bu konu§mayi nigin, hangi 
vesileyle yaptigi bile belirtilmemi§ti. 

Merkez, agih§ konu§masinda agiklanan bigimde gali§maya ba§-
lami§, orada sozii edilen dii§iincelerden yalniz biri, "en gok sorulan 
sorularla onlarin yanitlarini igine alan bro§iirler bastirilip dagitil-
masi," pratik goriilmedigi igin uygulama alanina konmamisjti. 

Biitiin giri§imlere kar§in, Ankara Belediyesinden bir gorevli 
alinmasi uzunca bir siire saglanamami§, bunun iizerine belediyeyle 
ilgili sorular da Igi§leri Bakanligindan gelen Emniyet Miidiiriince 
yanitlanmi§ti. 

KIRTASIYECILIKLE SAVA§ 

Idari Dam§ma Merkezi'nin kurulu§ gah§malari siirerken, Kir-
tasiyecilikle Sava§ gah§malari da onunla atba§i yiiriitiiliiyordu. 

Genel Miidiir, kirtasiyecilikle sava§ta ele ahnacak konularin 
garpici bir nitelikte olmasina, incelemelerin bilimsel bir titizlikle 
yiiriitiilmesine biiyiik onem veriyordu. 
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Okullara Kayit t§lemlerinin Basi t le f t ir i lmesi 

Geni§ yiginlarin yonetimle ili§kilerinde sorunlara yol acjan ko-
nularda iyile§tirici onlemler alinmasi konusu iizerinde T O D A l E 
Genel Miidiirlugii gorevine gedrilmeden once de duran yazar, 1965 
yili ba§larmda okullara kayit formaliteleri konusu iizerinde bir ara§-
tirma yapmaya ba§lami§, bu ara§tirmanin yazanagini o yil Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi Dergisinde yayimlanmi§ti. 

Genel Miidiir, ki§isel bir <jah§masim sonradan kirtasiyecilikle 
sava§ Qali§malari kapsamina sokarak bu $ali§malarin ilki olarak sun-
mayi uygun gormii§tii. Bu konuyla ilgili olarak Biilten'in Nisan 
1966 sayisinda "Okullara Kayit Formaliteleri Basitle§tiriliyor" ba§-
ligi altinda §u yaziya yer verildi: 

61 5875 sayih Bakanlar Kurulu kararnamesinin bir "Kirtasiyecilikle Sava§" izlence-
sini uygulama alanina koymakla gorevlendirdigi T O D A l E , bu alandaki ;ali§malarim 
gen 15 yiginlari ilgilendiren "okullara kayit formalitelerinin basitleftirilmesi" konusuyla 
a^mayi uygun gormu§tur. 

Konunun K a p s a m i . Devlet Istatistik Enstitiisii'nden aldigimiz verilere gore, 1964-
65 ogretim yihnda kentlerle kasabalardaki ilkokullara kaydim yaptiran ogrenci sayisi 
1.255.907'dir. Aym yil, ortaokullara 140.925, liselere 32.872, <je§i11 l sanat ya da meslekokul-
l anna 64.059 ogrenci yazilmi§tir. Bu rakamlarin toplami 1.493.763 olup, bu yil okullara 
yazilan ogrenci sayisinin 1.5 milyonu a§mi§ oldugu rahatlikla soylenebilir. Bu du rum kar-
§isinda okullara kayit formalitelerinin yilda en az 1.5 milyon ogrenciyi, velilerle birlikte en 
az 4.5 milyon yurtta§i ilgilendirmekte oldugu bir gergektir. Universitelerle tktisadi-Ticari 
Ilimler Akademileri bu hesabm di§indadir. 1964-65 ogretim yilinda 2.360.116 yeni og-
rencinin kaydoldugu, kent okullarmda aranan <;e§itli formalitelerden bagi§ik tutulmu§ bu-
lunan koy ilkokullari da yukaridaki hesabm di§indadir. 

Yapilan ^ a h f m a l a r . Konu, gegitli diizeylerdeki yiizii a§kin okulun miidiiriince 
yanitlanan bir sormaca uygulanarak incelenmif, obiir ilgililerle de gerekli gorii§meler 
yapilarak oneriler geli§tirilip bir yazanak diizenlenmi§tir.'' 

Yazanakta yer alan oneriler, 9 Mart 1966 Qar§amba giinii Milli Egitim Bakanli-
gi 'nda Miiste§ar Sayin Ferit Saner bajkanliginda ilgili Genel Miidiirlerle, Talim-Terbiye 
Kurulu, Tefti? Kurulu, Hukuk Mii§avirligi ilgililerinin katildigi dort saat siiren bir top-
lantida ayrintili olarak tarti§ilmi§tir. T O D A l E yetkililerinin de bulundugu bu toplantida, 
ara§tirma yazanagindaki oneriler iizerinde tam bir anla§maya varilmi§tir. 

Kayit sirasinda ogrencilerden istenen saglik raporuyla, a§i kagitlariyla ilgili olarak, 
21 Mar t 1966 Pazartesi giinii Saglik-Sosyal Yardim Bakanhgi'nda, bu Bakanlik Muste-
§an ile Yardimcismin, Mesleki Ogretim Miidiiriiniin, Milli Egitim Bakanhgi Saglik I5-
leri Genel Miidiirii ile T O D A l E Genel Miidiiriinun katilmasiyla yapilan ikinci bir 

4 Yazanak metni isin bkz: Cemal Mih<;ioglu, "Okullara Kayit Formalitelerinin 
Basitle§tirilmesi," Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi (Cilt XX, Sayi 4, 1965), 
s. 93-104. 
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toplantida, Milli Egitim Bakanhgi'ndaki toplantida benimsenen ilkeler goru§ulerek 
ilgililer kesin bir anla§maya ula§mi§lardir. 

Bu hazirhklar da sonuglandirildiktan sonra, oneriler, 6 / 5875 sayili kararname uya-
rinca geregi yapilmak iizere, 29 Mart 1966 giinii, Devlet Bakanhgi araciligiyla Ba$bakan-
liga sunulmu§tur. 

Oneri ler . Uygulama alanina konacak oneriler junlardir: 

1. Kayit sirasinda ogrencilerden istenen Saglik Raporu ile A$i KaQidi bundan boy-
le istenmeyecektir. 

Bu kagitlar ?ogu kez hiikiimet tabiplerincc saghk yoklamasi, dahasi saghk bakimin-
dan 50k onemli olan gi$ek a§isi yapilmadan otomatik olarak verilmekte, bu bigimiyle hem 
90k sayida yurtta§i, hem de i§ yiikii zaten 50k agir olan hiikiimet tabiplerini tedirgin eden 
bir formalite niteligi ta§imaktadir. Zorunlu hizmet yiikumluliigii al tma giren ogrenciler-
den ilgililerin zorunlu hizmeti yerine getirmelerine engel olacak bedensel ya da ruhsal 
anzalari bulunmadigini belgelemek iizere istenen saglik raporlan di§inda, ogrencilerden 
raporlarla a§i kagidi istenmesi uygulamasma son verilmektedir. Bundan sonra saglik yok-
lamasi ile gigek a§isi okullann agilmasim izleyen bir ay iginde okulda toplu olarak yapi-
lacak, a§i yaptirmayanlar okula almmayacaklardir. Milli Egitim Bakanhgimn ta§ra or-
giitiine bagli Saglik Mufettijleriyle okul doktorlannin bulundugu yerlerde biitiin okul-
lardaki saghk yoklamalariyla a§ilar onlarca, bulunmadigi yerlerde Saglik Bakanligi'mn 
yerel orgiitiince yapilacaktir. Gerekli a§i ile hem?ireler, saglik memurlari yerel Saglik 
orgiitiince saglanacaktir. Okullarda toplu olarak yapilacak saglik yoklamalariyla a§ilarda 
rapor ya da a§i kagidi kullanilmayacaktir. Boylece hem hizmet daha etkili bir bigimde 
yerine getirilmi§ hem de ogrencilerle velileriri hiikiimet tabiplerine teker teker ba§vurma-
lari onlenmi§ olacaktir. 

2. Ozellikle biiyiik kentlerde kimi okullara u^ujmeyi onlemek, belirli okullara be-
lirli bolgelerde oturan ogrencilerin kaydedilmesini saglamak amaciyla istenen lkametgah-
llmuhaberleri de bundan boyle istenmeyecektir. 

Ba§ka yerlerde oturan yurtta§larca da mahalle muhtar lanndan kolayhkla a 'mabi-
len, dolayisiyla etkisizligi, yetersizligi anla;ilan bu yontemin yerine, velilerin kayit beyan-
namelerine yazacaklan adreslere bakilacak, ancak okul miidiirlerine gerek gordiiklerin-
de durumun dogrulugunu soru§turmak yetkisi verilecektir. Bundan sonra bastinlacak 
Kayit Beyannamelerine, kamu kurulu§lanna yanli§ bilgi verenlerin bir aya dek hapis ce-
zasina garptirilmalarini ongoren Ceza Kanununun 343. maddesi metni de konacaktir. 

3. Ogrenime ara veren ogrencilerden istenen muhtar lardan alinmi$ lyi Hal (ya da 
Dogruluk) Kagitlari tumuyle kaldinlacaktir. 

Mahalle muhtar lanni yurtta? aktoresinin izleyicisi durumuna getirmenin yanlijh-
giyla yararsizligi bir yana, 15-16 yaf lannda ogrencilerin muhtarlardan almak zorunda 
kaldiklari dogruluk kagitlarinda yer alan "yabanci bir kadinla (ya da erkekle) evli ya da 
ni§anh olmadigi," "sarho§lugu, kumari ah§kanlik edinmedigi" gibi anlatimlarin ciddiyet 
diizeyi de ortadadir. 

4. Okula kaydolan ogrencilerden Niifus K&gidi Ornegi de almmayacaktir. Bu belge-
deki bilgiler zaten kayit sirasinda sicil defterlerine i$lenmekte olduguna gore, ogrenciler-
den niifus kagidinin ash istenerek gerekli bilgiler sicil defterine yazilacak, niifus kagitlari 
sonradan ilgiliye geri verilecektir. 
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5. Devamsiz, disipline aykin davranijlarda bulunan ya da iftihar listesine gecen 
ogrencilerin velilerine durumla ilgili bilgi vermek amaciyla, kayit sirasinda pullu, adresli 
zarflar istenmesi uygulamasina da son verilecektir. Bu gereksinmeyi okullar kendi olanak-
lanyla kar§ilayacak, olmazsa Koruma Derneklerinin kaynaklanndan yararlanacaklardir. 
Ara§tirma yazanagindaki onerilerden daha da doyurucu olan bu goziim iizerinde Milli 
Egitim Bakanligmda yapilan toplanti sirasinda anla§maya varilmijtir. Ara§tirma, ogren-
cilerden istenen pullu zarf sayisinin <je§itli okullarda genellikle 6, 8 ya da 12 oldugunu, 
alinan zarf lann yarismm -belki daha sogunun- kullanilmadan dosyalarda kaldigini gos-
termiftir. Boylece hem veliler bakimindan savurganliga yol a?an, hem de alma giigliigii ile 
dosyalari gereksiz yere §i§irmeleri dolayisiyla birgok okul yoneticilerinin yakmmalanna 
yol a^an bir uygulamaya son verilmi§ olmaktadir. 

6. Ogrencilerden gereksinmenin 90k ustiinde istenen, dolayisiyla gogu dosyalarda 
kalan vesikalik fotograf sayisi da azaltilacaktir. 

tlkokullara kayit sirasinda "ruhsal dosya"ya yapi§tinlmak iizere bir, obiir okullarda 
en 50k dort fotograf alinacaktir. Bugiin okullara kayit sirasinda "ilerde gerekebilir" dii§iin-
cesiyle alinip $ogu kullanilmadan dosyalarda kalan fotograflann sayisi kimi durumlarda 
10-12'yi bulmaktadir. llkokullarda bile, yonetmelikte kayit sirasinda fotograf istenecegi-
ne ilijkin bir hiikiim yokken ogrenci ba§ina ortalama ug fotograf ahnmaktadir . Oneri uy-
gulama alamna kondugunda, yilda -gere^leri dijalim yoluyla saglanan- 115 milyon dola-
yinda fotograftan tasarruf edilecegini belirlemi§ bulunuyoruz. 

(Jnerilerin XJygulanmasi. Onerilerin uygulama alamna konabilmesi igin <;e§itli 
okul yonetmeliklerinde degi§iklikler yapilmasi yetecektir. Milli Egitim Bakanligi'ndaki 
toplantida konunun inceden inceye tarti§ilmi§, ara§tirma yazanagimn ilgililere dagitilmij, 
gereken not lann alinmif bulunmasi degi§ikliklerin kolaylikla -iistelik bir iki hafta icjinde-
yapilmasini saglayacaktir. 

Tamamlanmasi gereken obiir ijlcmler ise, durumun Tebligler Dergisi ile okullara 
duyurulmasindan, saghk raporlari, a§i kagitlariyla ilgili olarak valiliklere gereken yoner-
genin yazilmasindan ibarettir. 

Bu gah§malar, Tiirkiye'nin yonetim ortaminda etkilerini gos-
termekten de geri kalmiyordu. Bu arada Biilten'de yayimlanan yu-
kandaki yazi devlet radyosunca bir haber konusu yapilmi§, ondan 
esinlenen bir ortaokul miidiirii orta ogretim kurumlariyla ilgili ola-
rak du§iindiigu birtakim iyile§tirme onlemlerini bir yaziyla Genel 
Miidiire bildirmi§ti. Genel Miidiir bu mektubu hem o gali§mayi 
yapan ki§iyi onurlandirmak hem de ba§kalarina ornek olu§turarak 
benzer onerilerin gelmesini saglamak amaciyla bir yaziya donu§-
tiiriip Biilten'in Haziran 1966 sayisinda "Bir Okul Miidiiriinun 
Teklifleri" ba§ligi altinda yayimladi: 

12-15 Nisan 1966 giinleri arasinda Izmir 'de yapilan Valiler Toplantismdan sonra, 
Kii tahya 'nm Tav§anli i^esindeki Atatiirk Ortaokulu Miidiirii Arslan Ergii<j'ten ilgi gekici 
bir mektup aldik. Okullara kayit formalitelerinin basitleftirilmesi sonucunda saglanabi-
lecek yararlan radyodan duydugunu belirtmekle soze ba§layan Ergii?, yine okullarla ilgi-
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li, diizeltildiginde onemli tasarruf lara yol agabilecek bir takim noktalara deginmektedir . 
Adi gegenin onerileri jun lard i r : 

G g r e n c i D o s y a l a r i . Ilkokullarla orta ogretim k u r u m l a n n d a her ogrenci igin birer 
dosya tutulur . Basili olan bu dosyalar, amaglariyla igindekiler nerdeyse aym oldugu hal-
de, ilkokullarda ayn , or ta dereceli okullarda ayridir. Or t a dereceli okullarda tu tu lan dos--
ya -ogrenci giderse- d a h a iist diizeydeki okullara gonderilir. I lkokulda tu tulan dosyanm 
da , ogrencinin ogrenimini siirdiirmesi d u r u m u n d a iist diizeydeki okulca istenmesi g rekir. 
U y g u l a m a d a okullar b u dosyayi kimi- kez ister, kimi kez istemezler. Aslinda istense de 
b u n u n bir y a r a n yoktur, giinkii nasil olsa yenisi doldurulacaktir . Bu d u r u m kar§isin-
d a : 

(a) Ilkokulda tutulan dosyada birtakim degi§iklikler yapilip bu dosya ogrencinin 
daha sonraki ogrenim donemlerinde de kullanilacak olursa degeri milyonlarca liraya va-
racak tasarruflar saglanacagi gibi, zamandan da tasarruf edilecektir. Ilkokullarda dosya-
ya i§lenen bilgileri orta ogretim kurumlannda bir kez daha ijlcmek gerekmeyecegi igin, 
cmek savurganligi da onlenmi§ olacaktir. 

(b) Boyle bir yola gidild 'ginde, i lkokullardan gelen ogrenciler igin or ta dereceli 
okullarca diizenlenip ogrencinin geldigi ilkokuilara -ge r i gonderi lmek i izere- yollanan 
"kaydina i§aret tezkeresi"ne de gerek kalmayacak, dolayisiyla yine madde , z a m a n savur-
ganligi on lenmi j olacaktir. 

(c) Soz konusu dosyalarda yer a lmakla birlikte doldurulmasina olanak bu lunma-
yan ya da gereksinmelere uygun du§meyen hanelerle sayfalar ka ldmhrsa hem ogrenci 
dosyalari basitlegtirecek, hem de gereksiz giderler onlenmi§ olacaktir. 

D o s y a l a r d a k i P u l l a r . Bugun nerdeyse biitiin or ta dereceli okullarda yiiz-
lerce olii dosya vardir . Beige ya d a tasdikname a lma, okulu bit ir ip ogrenimini siirdiirmeme 
gibi nedenlerle birgok ogrenci or ta ogretim k u r u m l a n n d a n aynl i r lar . Bu gibi ogrencilerin 
dosyalari ar§ive ka ld inhp "olti dosya"ya donii | i ir . Sayilari biiyiik bir olasihkla yiiz bin-
leri bu lan bu dosyalarda milyonlarca posta pu lu ya tmaktadi r . Bu pu l l ann bir boliimii 
do la j imdan kalkmij olmakla birlikte, b u n l a n n kiigiimsenemeyecek bir boliimiiniin kul-
l a m m d a oldugu kujkusuzdur . Gerekli incelemelerden sonra olti dosyalardaki pu l l ann 
kullamlmasi yoluna gidilecek olursa yine milyonlarca liralik tasarruf saglanabilecek, boy-
lece belki de biitiin Tiirkiye oku l l anmn birkag yillik P T T giderleri kar§ilanabilecektir. 

F o r m l a r i n G o z d e n G e g i r i l m e s i . Genel olarak Milli Egit im Bakanligiyla ilgili 
biitiin fo rmla rm ba§tan a§agi incelenip basitle§tirilmesi gerekir. t jsiel ik, biitiin formlar in 
z a m a n zaman incelenip giiniin kogullanna uydurulmasi yoluna gitmekte biiyiik ya ra r var-
dir . 

Dii§unce ler . Enstit i imuz Genel Ogretim-Yetigtirme Programini bitirmi? bu lunan 
Arslan Ergiig'iin bu onerileri, yonet imde tu tumluluk, ussallik saglayici onlemlerin alin-
masinda k a m u gorevlilerinden ne denli yararl i oneriler gelebilecegini gostermesi bakimin-
d a n ilgingtir. Devlet M e m u r l a n K a n u n u n u n "bu lunduk l an k u r u m u n giderlerinde onem-
li tasarruf saglayan" memur la ra odiil verilebilecegini ongoren 123. maddesi hiikmiine 
bu vesile ile dikkati gekmek isteriz. Ayr in t i l anmn bir tiizukle duzenlenmesi gereken bu hiik-
miin uygulanmasi iyi bir diizene baglanir , bu a rada yonetimde verimlilik, tu tumluluk sag-
layici onerilerde bulunacak gorevlilere saglanan tasarrufun belirli bir yiizdesinin pa ra 
olarak odenmesine olanak verilirse, i§in d a h a iyi yapi lma yol lanni bilecek d u r u m d a bu-
lunan gorevlilerin yaratici dii§iinceleri geregi gibi degerlendirilebilecektir. 

* 
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Yur t yiizeyinde yayilmig 50k geni§ bir orgiitti, bu a rada benzer sorunlarla kar§ila-
§an 50k sayida okulu bu lunan Milli Egit im Bakanliginda buna benzer pek gok durumlar -
la kar§ila§ilabilecegi, gerekli diizeltici onlemler ahnd igmda yiiksek toplamlara varan mad-
di t asar ruf lann gergekle§ebilecegi unu tu lmamahd i r . 

Bu tiir sorunlar bakanl iklarda kurulmu§ ya da kurulacak O & M birimleri igin gok 
verimli, gorece kolay sonug almabilecek bir inceleme alani olu$turmaktadir. 

Bu yazi o giinlerde Milli Egitim Bakanhgi Miiste§ari Ferit Sa-
ner'in dikkatini gekmi§, oradaki onerileri yapan okul miidiiriiniin 
odiillendirilmesinden bile soz etmi§ti. 

T O D A l E Genel Miidiirii sonralari ilgili Devlet Bakanindan bu 
yazanak Hiikiimete ula§tiginda Ba§bakanm "gika cika bu mu gikti?" 
gibi bir soz soyledigini duymu§tu. Oysa, kirtasiyecilikle sava§ karar-
namesi 16 §ubat 1966 giinlii Resmi Gazetede yayimlanip bu ara§-
tirmayla ilgili yazanak TODAlE'ce 29 Mart 1966 giinii Hiikiime-
te sunulduguna gore, aradan bir buguk aydan az bir sure gegmi§ti. 
Onceden ba§latilmi§ bir ara§tirmanin yazanagi slinulmami§ olsaydi, 
dizigabanin ba§lamasi 50k daha uzun bir sure alirdi. Toplumsal 
ara§tirmalar konusunda bilgisi, deneyi olanlar bu i§in ne denli ince, 
ne denli zaman alici bir gabayi gerektirdigini iyi bilirler. 

Kayip Duyurularimn Kaldir i lmasi 

Enstitii iginde Kirtasiyecilikle Sava§ dizigabasinm ba§latilmasi 
igin gerekli ara§tirmaci kadrosunun olu§turulmasi, obiir i§ler ara-
sinda bu gali§malarin ayri bir tasari olarak orgiitlendirilmesi birkag 
giinde ba§arilabilecek bir i§ degildi. Bu yiizden, Genel Miidiir, ikin-
ci inceleme konusu olarak kendisinin yine daha once bir iiniversite 
ogretim iiyesi olarak ba§layip sonuglandirmi§ oldugu bir ba§ka ga-
li§mayi degerlendirme yoluna gitti. Genel Miidiir'iin Biilten'in Ha-
ziran 1966 sayisinda yayimlanan "Kayip Belgeler Igin Ilan Verme 
Usuliine Son Verilmelidir" ba§hkli yazisinda bu konuda §oyle de-
niyordu :5 

Tiirkiye 'de ge§itli kamu kurulu§larindan a lman bir takim belgeleri yitiren yurtta§-
larin b u n l a n n yerine bir bajkasim alabilmek igin gazetelere "yenisini a lacagimdan eski-
sinin hiikmii yok tu r" yolunda duyuru la r yayimlatma d u r u m u n d a birakilmalari oldukga 
yaygin, iistelik birgok kimsenin uzerinde hig dii§iinmeden dogal kar§iladigi anlamsiz bir 

5 Bu konudaki ara§t i rmanm tam metni igin bkz: Cemal Mihgioglu, "Kay ip Ilan-
lari Uzerinde Bir Inceleme," Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi (Cilt X X I , 
Sayi 2, 1966), s. 155-166. 
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uygulamadir. Bu konu da T O D A l E ' c e "Kirtasiyecilikle Sava§" <;ali§malan arasinda ele 
alinarak inceleme konusu yapilmi§tir. 

U y g u l a m a n i n Genigligi . "Kiigiik i lan" bi^imindeki bu duyurular Basin Ilan 
Kurumu 'ndan gegmcdigi igin yilhk sayilanni, bir ba§ka deyi§le bu uygulamanin yilda kag 
yurtta§i ilgilcndirdigini bir merkezden ogrenmek olanagmi bulamadik. Bununla birlikte, 
"kayip i lanlari"mn, sayisi yilda on binleri a§an geni§ bir yurtta§ yigihini ilgilendirdigi 
rahatlikla soylenebilir. 

Yitirilmesi durumunda yurtta§lann basmda duyuru yayimlatmalari gereken 50k 
$e§itli belgelerden, gazete sii tunlanna goz atarak belirleyebildigimiz bir boliimii §un-
lardir: Niifus kagidi, pasaport, diploma, tasdikname, "beige," ogrenci karnesi, ogrenci 
kimlik ciizdani, saglik karnesi, ihtira berati, §ehit yetimi belgesi, dul-yetim ayligma ili§kin 
resmi senet, m a a j ciizdani, gemi adami ciizdani; sandal, otomobil ya da motosiklet pla-
kasi; pazar ruhsatiyesi, miiteahhitlik belgesi, giimriik irsaliyesi, gumriikten alinan tahak-
kuk kagidi, mala ait orijinal fatura, ordino, sosyal sigorta karnesi, <je§itli kimlik ciizdan-
lan, emekli ciizdani ile senedi ib. 

N i f i n Duyuru? Bu duyurularla ilgili olarak c;e§itli bakanliklarla kurumlara TO-
DAlE 'ce 14 Mar t 1966 giinii bir yazi yazilarak bilg : istenmi§, bu arada duyuru uygula-
masinin gerek$esi, tiizel dayanagi, uygulamadaki degeri konusundaki dii§iinceleri sorul-
mu§tur. 

Bugiine degin soz konusu yaziyi yamtlayan dokuz kurulu§un gorii§lerinden <;ikan 
sonu^lar a§agida ozetlenmi§tir: 

1. Yamtlarin geldigi kurumlann biri di§inda tiimii duyuru yayimlatmanin uygu-
lamada bir deger ta§imadigi, beklenen amaca hizmet etmedigi kamsmdadirlar. Kurum-
lann bir boliimii bu konudaki kamlanni yanitlarda agik, kesin olarak belirtmi§, kimi ise 
bu uygulamanin yaran iizerindeki dursaksamalanyla ku§kulanm dile getirmekle yetin-
mi§lerdir. 

2. Duyuru uygulamasinin tiizel dayanaklanyla ilgili soruya alinan yamtlarda, bu 
konuda -police, makbuz senedi, varant gibi konumuzun di§mda bulunan ticari belgeler 
bir y a n a - yasayla ya da tiiziikle konmu§ herhangi bir zorunluluk bulunmadigmi belirt-
mi§lerdir. Alinan yanitlara gore " i lan" ko;ulu yonetmelik ya da genelgelerle konmu§ bu-
lunmaktadir. Bir bakanlik kimi belgeler i^in ilan verilmesinin Maliye Bakanhginca, biri 
ise belirli bir beige igin Sayi§tay'ca istendigini bildirmi§tir. 

3. Boyle bir uygulamanin nasil bir gerek^eye dayandigi konusundaki yanitlara gore, 
duyuru yontemi, (a) soz konusu belgelerin sahiplerine tamdigi olanaklarla ayricaliklann 
ba§kalarinca kotiiye kullamlmasim onlemek, (b) duyuru zorunlulugu bulunmadigmda 
bu beige sahiplerinin soz konusu belgeleri koruma duygusu gii<;suzle§ecegi i$in onlari yi-
tirenlerin herhangi bir arama sikintisma katlanmaksizm yenisini a lmalanna, boylece yo-
netimin ajiri istemlerle kar§ila§masma engel olmak, (c) bulunacak boyle bir belgenin du-
yuruyu yayimlatana geri verilmesini saglamak, (d) bu belgelere dayanarak bir i§leme gi-
ri§ecek ugiincii kifileri ya da mercileri uyarmak, (e) birden 50k alinacak belgelerin aym 
anda ^e§itli yerlere sunularak kamu yonetimini yamltici i§lemlere yol agilmasim onlemek-
tir. Verilen yamtlarin biri diginda tiimiinde bu gcrekgelerin yerinde goriilmedigi, duyuru 
uygulamasinin etkisine de inanilmadigi belirtilmektedir. 

Gerek^enin Sakatligi . Yukaridaki gerek^eleri ciddiye almamn giigliigii ortada-
dir. 
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a. Duyuru konusu olan belgeler belirli ki§ilerin adina diizenlenmi§ olup, bir bolii-
miinde bu ki§ilerin fotografi da vardir. Dolayisiyla bunlari elde eden bir iigiincii ki§inin 
kendisi igin kullanmasi kolay degildir. Bu gibi belgeleri kotiiye kullanmak isteyenler gogu 
kez yenisini kendileri iiretir ya da iirettirirler. Herhalde basma verilecek 6 -7 sozciikliik bir 
duyuruyla bu gibi kotiiye kullanmalar onlenemez. Diploma ya da pasaport sahtekarlik-
l anmn oniine bu gibi onlemlerle gegilemeyecegi bilinmektedir. Birkag sahtekarin i§ini 
giigle§tirecegiz dii§iiyle konan bu etkisiz formalite, uygulamada on binlerce namuslu yurt-
ta§a sikinti vermekten ba§ka bir sonug dogurmamaktadir . 

b. Duyuru zorunlulugu bulunmadigmda bu belgelerin gereken ozenle saklanma-
yacagi, dahasi ilgililerin onlan arama sikintisma bile katlanmayacagi, herkesin bir yeni-
sini almak igin kamu kuruluj larma ko§u§uverecegi kaygisi ise ciddiyetten uzak bir dii§iin-
cedir. 

c. Duyurunun soz konusu belgeyi bulan kimsenin onu sahibine geri vermesini sag-
lamasi da olanaksizdir. Ciinkii gazetelerin bir kojesine sikijmi; bulunan bu duyurulan 
ne kimse okumakta ne de duyurularda belgeyi yitirenin adresi bulunmaktadir. 

g. Bu tiirlii duyurularm soz konusu belgelere dayanarak bir i§Ieme giri§ecck ki§ileri 
ya da mercileri uyarma gorevini nasil yapacagim anlamak giigtiir. 

d. Birden gok ahnacak belgelerin ayni zamanda ge§itli yerlere sunulmasindan doga-
eak sakincalar diplomalar igin du§iiniilmu§ olmalidir. Duyuru yontemi, gok onemli oldu-
gu da belli olmayan bu gibi uygulamalari onleyemez. Bu gibi yollara gidecek kotii niyet-
liler nasil olsa duyuruyu verip belgenin ikinci ornegini alabilmektedirler. Burada da si-
kintiya sokulan on binlerce sugsuz yur t ta j olmaktadir. 

Bu konuda goze garpan bir nokta da, kimi belgeler igin duyuru yonteminin bulun-
mamasma ya da kaldirilmi§ olmasina kar§in tagra orgiitiindeki ilgili gorevlilerin yurttaf-
lardan basinda duyuru yayimlatmalarim istemekte olmalaridir. Bu, ya kimi yamtlarda 
agikga belirtildigi gibi "ali§ildigi igin," farkma varilmadan yapilmakta ya da yurtta^a 
hizmet duygusundan yoksun birtakim gijrevlilerce salt i§ sahiplerini sikmtiya sokmak ama-
ciyla ist^nmektedir. Ornegin, niifus kagitlarmin yitmesi durumunda duyuru zorunlulu-
gunu koyan herhangi bir metin, bir genelde bile yokken birgok niifus memur lan kendilik-
lerinden yur t ta ja duyuru yayimlatma sikintisi yiiklemektedirler. Niifus l§leri Genel Mii-
diirliigu yetkilileriyle yaptigimiz goriijmelerdcn elde ettigimiz bilgiler bu dii§iinceyi tii-
miiyle dogrular niteliktedir. 

A l u i m a s i Gereken Onlemlcr . Bu yersiz uygulamaya en kisa siirede son veril-
meli, sanki tiim yurtta§lari bir sahtekarlik sanigi olarak goren kohnemi? bir anlayi§i yan-
sitan, iistelik etkisizligi de bilinen bu uygulama gecikilmeden kaldinlmahdir. Bu ise ba-
kanliklarla obiir kurumlann ilgili yo'netmeliklerde gerekli degi§iklikleri olabildigince hizli 
olarak yapmalari, eski genelgeler yerine yenilerini gikarmalan yoluyla kolayca gergekle§-
tirilebilir. 

Kirtasiyecil igin Evrenselligi 

Bu $ali§malar siirerken, Paris'te yayimlanan Le Monde, Londra'-
da yayimlanan The Times gazetesinde Bati ulkelerinde kirtasiyeci-
likle sava§ konusuyla ilgili iki yazi gikti. Genel Miidiir, bunun Ens-
titii'niin iizerinde durdugu konuyla yakin ilgisi dolayisiyla ilging 
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bir liaber konusu yapilabilecegini dii§iinerek Biilten'in Agustos 1966 
sayisina "Fransa ve Italya'da Kirtasiyecilik" ba§ligini ta§iyan asja-
gidaki yaziyi yazdi: 

Son giinlerde yabanci basinda $ikan kimi yazilar, Tiirkiye'de bir siireden beri ele 
alimp kamuoyunda yankilar uyandirmaya baflayan "Kirtasiyecilikle Sava§" konusunun 
ba§ka iilkelerde de bir kaygi konusu oldugunu a^ik^a gostermektedir. 

Bu arada Paris'te yayimlanan Monde gazetesinin 26 Mayis 1966 giinkii sayismda, 
"Yonetimde Kirtasiyecilikle Sava§" ba§ligi altinda, eski ba§bakanlardan M. Michel Debre'-
nin ba§inda bulundugu Maliye Bakanliginin, $e§itli kurumlarca kullamlmakta olan form-
lann tam bir sayimini yapip gozden ge^irilmelerini saglamak amaciyla bir merkezi biiro 
kurulmasmi kararlaftirdigi yazilmaktadir. 

Londra 'da <jikan The Times gazetesinin .27 Haziran 1966 gunlii sayismda yayimla-
nan bir haberde de Italya'da yapilan bir deneyden soz edilmektedir. Habere gore, dokuz 
Italyan yurttaji I talya'nin dokuz biiyiik kentinde kimlik karti almak amaciyla ilgili kuru-
lujlara ba§vurmu§lar, her biri bu belgeyi almak i<;in kuyrukta bekledikleri saatleri ozenle 
yazmiflardir. Napoli'deki yurtta§, kimlik kartim 3 saat 57 dakikada almayi ba§ararak 
birinci olmu§tur. Cenova'daki deneyi yapan yurtta§, soz konusu belgeyi alabilmek igin 
iki gun harcamij, 25 dakika kuyrukta beklemek durumunda kalmi§tir. Catania'dakinin ise 
alti giin beklemesi gerekmi§, Roma ile "sinai etkenligin" merkezi olan Milano'da ise il-
gili gorevlilerin ifbirakimi yapmif olmasi dolayisiyla deneyden vazge^mek gerekmiftir. 

Biitiin bunlarla daha ba§ka iilkelerden verilebilecek pek 50k ornekler, yonetimde 
yaz9izciligin yalniz Tiirkiye'ye ozgii olmayan evrensel bir saynlik niteligi tafidigim orta-
ya koymaktadir. 

Tiirkiye'de kamu yonetimini ele§tirenlerin gogunun dii§tiigii 
ortak bir yanilgi, bu sorunlann yalniz bizde goriilen saynlik belir-
tileri olduguna, Bati toplumlarinin yonetimlerinde her §eyin iyi git-
tigine inanir goriinmeleridir. Yonetim alanindaki uluslararasi bi-
limsel toplantilara katilanlar, orada kendi iilkelerinin yonetsel ku-
rumlanyla uygulamalanndan soz eden Bati iilkeleri temsilcilerini 
-ozellikle Fransizlan- dinledikJerinde bu usta konu§uculann agzin-
dan gikanlarin etkisi aJtinda kalarak o iilkelerde her §eyin giilliik 
giilistanhk oldugu izlenimini edinebilir, kendi iilkelerindeki durum 
konusunda kotiimserlige kolayhkla dii§ebilirler. Oysa durum hig 
de boyle degildir. Bu satirlann yazari, Birle§ik Amerika, Belgika, 
Fransa gibi iilkelerde bulundugu donemlerde arasira yonetimle ili§-
ki iginde bulunmu§, Tiirkiye'deki benzer kurulu§larda kar§ila§ildi-
ginda ba§kaldiri duygulari uyandirabilecek birgok aksakhklarla 
kar§i kar§iya gelmi§tir. Yukarida alintilanan yazida yonetsel sorun-
lann evrenselligi iizerinde durulmasinin arkasinda yatan ana dii§iin-
celer bunlardi. 
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TODAlE'ce kayip ilanlariyla ilgili yazanagin Hiikiimete su-
nuldugu, raporda yer alan bilgilere ili§kin birtakim sayisal verilerle 
birlikte Biilten'in Agustos 1966 sayisinda "Kayip Ilanlari" ba§likli 
yazida §oyle duyuruluyordu: 

K a m u kurulu§larindan alinan kimi resmi belgelerin yitirilmesi durumunda yeni-
sinin verilebilmesi igin yurtta§lann gazetelere "eskisinin hiikmii olmadigina" ili§kin ilan 
vermelerini zorunlu kilan uygulamamn kaldirilmasryla ilgili olarak T O D A l E ' d e yapil-
makta olan araft irma sonuglanmi§, bu konudaki oneriler, 6/ 5875 sayili Kirtasiyecilikle 
Sava§ kararnamesi uyannca, 25 Temmuz 1966 giinlii bir yaziyla Hiikiimete sunul-
muftur . 

Yapilan incelemeye gore, basinda gikan kayip ilanlarimn % 46'smi paso, diploma, 
tahsil belgesi, beige, ogrenci karnesi, sinav giri§ karti gibi Milli Egitimle ilgili belgeler. % 
37'sini ise niifus kagidi, trafik ruhsati, pasaport, trafik ehliyeti, ta§it plakasi, tabanca ruh-
sati gibi Igi§leri Bakanhginca verilen belgeler oIu§turmaktadir. Bundan sonra sirada % 
4'le Maliye Bakanhgi, % 1.4'le Giimriik-Tekel Bakanhgindan verilen belgeler gelmekte-
dir. Obiir kurumlarca verilen belgelerle ilgili duyurularsa toplamin % 11.6'sini olu§tur-
maktadir. 

Soz konusu araj t i rmanin yapilmasi sirasinda, Igi^leri Bakanhgi Niifus l§leri Genel 
Miidiirliigu, niifus kagitlariyla i'gili oneriyi benimsemi§, Bakanligin da onayini kazanan 
bu oneri, daha ara§tirma raporu ilgili makama sunulmadan uygulama alanina konmu§-
tur. 

Temmuz 1966'da Devlet Bakanhgi araciligiyla Hiikiimete su-
nulan ara§tirma yazanagi uygulama alanina konmakta gecikmedi. 
Bu konuyla ilgili olarak Biilten'in Ekim 1966 sayisinda, yine yaza-
rin, "Kayip Ilanlariyla Ilgili Tavsiyeler Uygulaniyor" ba§likli a§a-
gidaki yazisi yer aldi: 

Kayip ilanlan konusunda Kirtasiyecilikle Sava§ izlencesi gergevesinde hazirlamp 
25 Temmuz 1966 gunii Hiikiimete sunulan ara§tirma yazanagindaki onerilerin uygulan-
masiyla ilgili olarak Ba§bakanhkga bir genelge yayimlanmi§tir. 

Ba5bakan adina Ba^bakanlik Miiste§arinca imzalamp 25 Agustos 1966 giinii biitiin 
kamu kurulu|larina gonderilen genelgede, "bazi ticari belgeler igin yasayla konmu§ bulunan 
ilan zorunlulugunun, yonetmelik, genelge gibi yonetsel emir ve talimatlarla aym nitelik-
leri ta§imayan paso, diploma, tahsil belgesi, ogrenci karnesi, sinav giri§ karti, trafik ruh-
sati, pasaport, trafik ehliyed, tafit plakasi, ikamet tezkeresi, tabanca ruhsati, resmi senet, 
Emekli Sandigi ozel belgesi, ithal miisaadesi, giimriik makbuzu, giimriik beyannamesi, 
giimruk faturasi, irsaliye makbuzu, vapur pasosu, gemi adami ciizdam, kaptan ehliyeti, 
kimlik karti, saglik fi§i, komiir karnesi, banka ciizdam, miiteahhitlik karnesi, ticaret oda-
lan vesikasi gibi birtakim belgeleri de kapsayacak bir bigimde gereksiz yere geni§letildigi 
goriilmektedir" dendikten sonra yurtta§lann ge§itli kurumlardan aldiklari bu belgelerin 
kaybi halinde yenisinin verilebilmesi igin "eskisinin hiikmu olmadigi" yolunda gazetelere 
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ilan vermek durumunda birakilmalarinm yurtta§-yonetim ili§kilerini giigle§tiren bir uy-
gulama o!u§turdugunun goriildiigii belirtilmektedir. 

Genelge, yapilan incelemelerin, soz konusu belgeleri kotiiye kullanacak kimselere 
engel olmak amaciyla konulan ilan zorunlulugunun bel'rli bir yarar saglamadigini ortaya 
koyduguna, aynca, ayni nitelikteki ba§ka birgok belgenin kaybi durumunda, yenilerinin 
ilana gerek goriilmeden verilmekte olduguna, bir kisim belgeler igin bu zorunlulugun za-
man zaman ilgili kurumlarca gereksiz sayilarak kaldinlmi? bulunduguna dikkati gekmek-
tedir. 

Bafbakanlik genelgesi, biitiin bakanhklarla obiir kamu kuruluf lanndan a^agidaki 
isteklerde bulunmaktadir : 

1. En geg Ekim 1966 sonuna degin kayip belgeler igin ilan zorunlulugu koyan me-
tinlerin belirlenerek degi§tirilmesi yoluna gidilmesi. 

2. Herhangi bir ttizel dayanagi olmaksizin yurtta§m gazetelere ilan vermek zorun-
da birakildigi durumlar varsa, bu gibi uygulamalara" derhal son verilmek iizere durumun 
ilgili gorevlilere duyurulmasi, tersine davrananlara disiplin cezasi uygulanmasi. 

3. Bu yoldaki galifmalarda, gerek duyuldugunda, 16/ 2/ 1966 giinlii Resmi Ga-
zetede yayimlanan 6/ 5875 sayili kararname uyannca , "Kirtasiyecilikle Sava§" progra-
mini uygulayip bu konuda ara§tirmalar yapmakla gdrevlendirilmi? bulunan T O D A l E 
ile g6rii§iilup dani§ilabilecegi. 

4. Yapilan i§lemle alinan sonug konusunda en geg Kasim ayinin ilk haftasi iginde, 
yazili olarak Ba§bakanliga bilgi verilip bu bilgi yazisinm bir orneginin TODAIE 'ye gon-
derilmesi. 

Biitiin kirtasiyecilikle sava§ gali§malannda uygulanmasma ozen 
gosterilen bir yontem, onerileri igeren ara§tirma yazanagi Hiikii-
mete sunulurken Ba^bakanhkga ilgili kurulu§lara gonderilecek ya-
zilann da keleme alinip birlikte sunulmasiydi. Bu yazilar ozenle 
hazirlamr, son bigimi verilmeden once gerek yazilis gerek igerik 
agismdan titizlikle gozden gegirilirdi. Bu uygulamanin arkasinda da, 
yazarin, yonetimde birgok i§lerin yapilamamasinin bir ya da iki 
sayfalik bir yazinin yazilmamasindan, bu konuda kar§ila§ilan giig-
liikten kaynaklanmakta oldugu yolundaki inanci yatmaktaydi. Yu-
kanda sozii edilen Bafbakanlik genelgesinin metni de ara§tirma ya-
zanagiyla birlikte sunulmu§tu. Bu yazida yer alan, yapilan i§lem ko-
nusunda en geg Kasim ayinin ilk haftasi iginde yazili olarak bilgi 
verilip "bu bilgi yazisinm bir niishasimn TODAlE'ye gonderilme-
si"ne ili§kin anlatima da ozellikle yer verilmi§ti. Bu kaydi yaziya 
ekleyen Genel Miidiir, Ba§bakanhgin bu yazanaklarin uygulan-
masini yeterince izlemedigi, yazinin bir niishasimn bilgi igin Ensti-
tii'ye gonderilmesi durumunda Enstitii'niin de gerektiginde bu iz-
leme i§ine yardimci olabilecegi dii§iincesindeydi. 
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ikametgah Ilmiihaberleri ile Dogruluk K a g i t l a n m n Kaldi-
n lmasx 

Genel Miidiir, bu goreve segilmeden once, bir iiniversite ogre-
tim iiyesi olarak ikametgah ilmiihaberleri ile dogruluk kagitlari 
iizerinde ayri bir ara§tirmaya giri§mi§, bu ara§tirmanm yazanagini 
da Enstitii'niin kirtasiyecilikle sava§ dizigabasindaki kendi iiriinleri 
ortaya gikincaya dek iigiincii Qah§ma olarak degerlendirmi§ti. Bu 
ara§tirma yazanaginin Biilten'in Aralik 1966 sayismda "Ikametgah 
Ilmiihaberleri ve Dogruluk Kagitlari" ba§hgi altinda yayimlanan 
ozeti §ciyleydi :6 

61 5875 sayili Bakanlar Kurulu karari uyarinca, "Kirtasiyecilikle Sava§" $ali§malari 
?er$evesi iginde "Ikametgah Ilmiihaberleri ile Dogruluk Kagitlari" iizerinde yapilan bir 
ara§tirma sonuijlandirilmi§, bu belgelerin kaldinlmasini oneren ara§tirma yazanagi 21 
Ekim 1966 giinlii bir yaziyla Devlet Bakanligi araciligiyla Hiikiimete sunulmustur. 

Uzun yillardan beri <je§itli resmi i§lemler dolayisiyla yurt taj lardan istenmekte olan 
ikametgah Ilmiihaberleri ile Dogruluk Kagitlari, uygulamada hicjbir deger ta§imamakta, 
hakli yakinmalara yol acjmaktadir. 

Yilda yiizbinlerce, belki milyonun iistiinde yurttafi ilgilendiren bu belgeler iizerin-
de 1965 yili ba§larinda Ankara Belediyesi sinirlari igindeki mahalle muhtarlari arasinda 
bir sormaca uygulanmi§, 159 m u h t a n n yamtladigi bu sormacadan sonra soz konusu bel-
gelerin sunuldugu kurulujlar arasinda ikinci bir inceleme yapilarak ilgi $ekici birtakim so-
ruu;lara varilmijtir. 

Etkisiz, An lams iz Bir U y g u l a m a . Araj t i rmanin gejitli evrelerinde yapilan goz-
lemler, her iki belgenin de yararli bir amaca hizmet ejmedigini, denetim araci olarak da 
etkenlikten yoksun bulundugunu gostermi§tir. 

Kendileriyle goriijiilen ilgili gorevliler, Ikametgah ilmiihaberlerinin muhtarlarca 
nerdeyse her isteyene geli§igiizel verilmekte oldugunu, dolayisiyla bu uygulamadan vaz-
ge?ilerek onun yerine yurtta§m bildirimine deger verme yoluna gidilmesi gerektigini, da-
hasi -bunla rdan bir boliimii- kendilerinin daha once bu yolda oneride bile bulunduklari-
ni belirtmi§lerdir. 

Gergekten de, gogu durumlarda yuritaglann konut adreslerini yonetime yanh§ bil-
dirmekte bir gikarlan bulunmadigi gibi, boyle bir gikarlan bulunsa bile yurtta§ sonradan 
adres degi§tirebilecegine, gogu kez adres degi§ikliklerinin yonetime bildirilmesi istenme-
digine gore muhtar ilmiihaberi istemenin hi^b'.r yarari yoktur. 

Yurtta§m "mahallede oturdugu siire iginde fena bir halinin goriilmedigini, yaban-
bir kadinla (ya da erkekle) evli ya da ni§anli olmadigini, sarhojluk, kumar ah§kanhgi bu-
lunmadigini" belgeleyen Dogruluk Kagitlari da uygulamada hifbir amaca hizmet etme-
mekte, gereksiz bir formalite niteligi ta;imaktadir. 

6 Bu yazanagm metni igin bkz: Cemal Mihgioglu, lkametgdh Ilmiihaberleri ve Dogruluk 
Kdgitlari Uzerinde Bir Arajtirma ( T O D A l E yayim) (Ankara: Ankara Oniversitesi Basimevi, 
1966), 45 sayfa. 
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Tiizel Dayanak. Mahalle muhtar lannin bu belgelerin alinmasma dayanak olarak 
gosterdikleri yasa, tiiziik, yonetmelik metinlerinin biiyiik bir gogunlugunda bu yolda her-
hangi bir hiikiimle kar§ila§ilmami§tir. Daha kotiisii, ilgili kurulu§larda uygulanan sorma-
cada yer alan ayni nitclikteki bir soruya dogrudan dogruya kamu gorevlilerince verilen 
yamtlar da yeterli olmaktan gok uzak kalmi§, birgok durumlarda amlan diizenleyici me-
tin maddelerinde bu yolda bir hiikmiin bulunmadigi, kimi kez de maddelerin tiimiiyle 
yanli j yorumlandigi, bir kurulu§ta Ikametgah Ilmiihabcrinin "Tiirk vatanda§i olmak" 
kojulunu belgelemek iizere istendigi hayretle g6riilmii§tiir. 

Bu konuda hiikiim igeren yalniz 115 yasa belirlenmi§tir: Sicilli Niifus Kanunu (mad-
de 10), §ehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ihtiyar Heyetleri Tefkiline Dair Ka-
nun (yukaridaki yasaya yollamada bulunan 3. maddesi), Evlenme Kayitlari ve Niifus 
Kiitiiklerine Tescilleri Hakkinda Kanun (madde l ' e ekli liste). Bunlar di§mda az sayida 
tiiziiklerle yonetmeliklerde, bir de yonergelerde bu yolda hukumler bulundugu gorulmiij-
tiir. 

Yukaridaki gozlemden gikarilabilecek bir sonug, kimi gorevlilerin bu tiir istekleriy-
le kar§ila§acak yurtta§larin onlardan ilgili maddeyi kendilerine gostermelerini istemeleri-
nin uygun olacagidir. 

Mahalle , Koy M u h t a r l a n . Ara§tirmada yalniz mahalle muhtar lan ele alinmij, 
koy muhtar lan iizerinde durulmami§tir. Bununla birlikte her iki beige koy muhtar lann-
ca da verilmekte, dahasi Sicilli Niifus Kanununda Ikametgah Ilmiihaberlerinin koy muh-
tar lannca da verilecegine ili§kin agik hiikiim bulunmaktadir (madde 10). Ancak koy muh-
tar lannca verilen bu belgelerin mahalle muhtar lannca verilenlere oranla 50k daha az ol-
dugu, dahasi birgok koyliilerin, ozellikle kentlerle kasabalarda i§e girerken kendilerinden 
istenen bu gibi belgeleri almak iizere koye gidecek yerde oralardaki mahalle muhtarla-
n n d a n sagladiklan anla;ilmi;tir. 

Koy muhtar lannin, kentlerdeki mahalle muhtar lanndan ayri olarak, koyde oturan-
lari iyi tamyabilecek -dolayisiyla bu belgeleri daha iyi verebilecek- durumda olduklari 
diijuniilebilirse de, bu durum yurtta§lardan soz konusu belgelerin istenmesi igin yeterli 
bir neden sayilmamahdir. tjstelik, % 32'si okuryazar bile olmayan, ancak % 43'ii okula 
gitmij olan koy muhtar lanndan bu gibi ijler beklemenin a§iri bir iyimserlik olacagi sonu-
cuna varilmi§tir. 

Oneriler. Yazanakta yer alan oneriler funlardir : 

1. Biitiin kamu kurulu§lanna Ba§bakanlikga bir genelde gonderilerek, (a) bu bel-
gelerin uygulamada bir deger tagimadigi, dolayisiyla kaldirilmalannin kararlajtinldigi, 
(b) soz konusu belgelerin alinmasina dayanak olan yonetsel diizenleyici metinlerin degif-
tirilmesi yoluna gidilmesi, (c) higbir tiizel dayanagi olmayan bu gibi belgelerin istenme-
mesi igin durumun ilgili gorevlilere duyurulmasi, (d) ge§itli kamu kuruluj lanna gorevli 
ahmmda bugiine degin dayanaksiz olarak istcnmekte olan bu belgelerin bundan boyle 
ahnmamasi konusunda dairelerce personel birimlerine kesin talimat verilmesi, bu arada 
referans isteme, kurumca soru§turma yontemlerinden yararlanilmasi . . . istenmelidir. 

2. Bu belgelerin istenmesi zorunlulugunu koyan az sayidaki yasa hiikiimleri kal-
dinlmalidir. 

3. Araft irma sirasinda her iki belgenin ozel i§yerlerinde i?e gireceklerden de daya-
naksiz olarak istenmekte oldugu goriilmiif, bunlarm da kaldinlmasi gerektigi sonucuna 
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Vanlarak Tiirk-l j ' le g6rii$iilmii§, sendikalari bu konuda uyaran bir genelgenin yayimian 
masi saglanmi§tir. 

Bu oneriler benimsenirse yurtta§-yonetim ili§kilerine golge dii§iiren, birgok yonet-
sel uygulamalanmiza oteden beri orneklik eden Fransa'da yillarca once kaldirilmi§ bulu-
nan garip bir formaliteye son verilmi§ olacaktir. 

Yazarin yukarida ozeti verilen ara§tirma yazanagiyla ilgili ola-
rak on dokuz yil sonra yazdiklari, bu gah§manin yapildigi ortamla 
ko§ullar konusunda aydinlatici bilgiler vermesi bakimindan ilginc-
tir:7 

Ikametgah llmiihaberleri ve Dogruluk Kagitlari Uzerinde Bir Ara§tirma bafhkli 
yayin, admdan da anla§ilacagi gibi, yonetim-yurtta§ ili§k;lerine golge diifiiren, birtakim 
kamusal ijlcmler igin belki milyonlarca yurt taftan gogu kez gereksiz yere istendigini bil-
digim iki belgenin gergekten gerekli olup olmadigini ortaya koymak, du rum dii§iindugiim 
gibiyse kaldinlmalan yolunda onerilerde bulunmak amaciyla yaptigim bir incelemenin 
yazanagidir. Konunun niteligi geregi sonuglan turn iilkeye genellenebilecek olan bu ara$-
tirmada once Ankara kent simrlari igindeki 188 mahalle muhtarina bu belgelerin kimlere, 
hangi yasalara gore verildigini, gegen yil kag yurtta§in bu belgelerden aldigim ortaya 
koymak amacim giiden bir soru kagidini Ankara Emniyet Miidiirltigti araciligiyla 
dagit t inp bunlardan 159'una yamt aldim. Ikinci olarak, muhtarlar soru§turmasinda bu 
belgelerin kullamldigi belirtilen i§lemlerin yapildigi kamu kurulu§larina bir soru kagidi 
yollayip onlarm da sonuglanni degerlendirdim. Yonetimin -ozellikle Tiirk kamu yoneti-
min in- ussallik di§i yonlerine 151k tutacak ilging bulgularla dolu olan bu ara§tirmada yon-
tem olarak soru§turmamn yam sira bir de "telefon"dan yararlandim. Bu ara§tirma sira-
sinda telefonla goriijmenin yiizyiize "goru§me" yontemine gore gok daha kestirme bir yol 
oldugu sonucuna vardim. Ara§tirma amaciyla goru§meye gittiginiz bir yonetici ya da 
ba§ka bir kamu gorevlisiyle konu$urken, gogu kez igeri girip gikanlar, sik sik galan telefon-
lar sizi siirekli olarak engeller. Yonetimimizin bugiinku ko§ullan iginde di?ardan yapaca-
gimz bir telefon gorii§mesiyle birgok sorulann yanitini almamz gok daha kolaydir. Bir 
iiniversite ogretim iiyesi oldugunuzu soylerseniz ijiniz daha da kolayla§ir. Kar§imzdaki-
nin yanmda kim bulunursa bulunsun, genellikle sesinizle araya girip gorii§menizi gok 
kisa bir siirede yapabilirsiniz. 

Bu araj t i rmada ku'landigim soru kagitlarini 1965 Ocak ayinin ikinci yansinda ge-
li§tirdim. llgililerce yanitlanan bu kagitlari ise Mart aymin ikinci yansinda dcgerlendir-
meye ba§ladim. 

O giinlerdc Devlet Planlama orgiitii Miiste§arinin ba$kanhginda, Tiirkiye'de yone-
timin geli§tirilmesi konusunda gorevleri bulunan kurumlann yansi tmanlanndan oluftu-
rulan Idareyi ve Idari Metot lan Yeniden Diizenleme Komisyonu'nun ( l l M Y D K ) gali§-
malanna da iiniversite adina katiliyordum. Ismet tnonii 'niin ba§kam oldugu Bakaniar 
Kurulu 'nun 5 Haziran 1964 giinlii, 6/ 3167 sayili karariyla kurulan bu komisyonun ba$-
kam D P T Muste^ari olarak Memduh Aytiir, iiyeleri Devlet Personel Dairesi Ba§kani Ha-
san §iikrii Adal, Biitge ve Mali Kontrol Genel Miidiirii Riza Turgay, D P T uzmanlarin-

7 Cemal Mihgioglu, amlan Ozkaynakfa- Bir Deneme, s. 39-42. 
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dan O m e r Faruk Erdem, iiniversiteden gelenler ise t s t anbu l 'dan Liitf i Duran , Ankara 
Oniversitesinden Mi imtaz Soysal'la bendim. Komisyonun 18 §uba t 1965 giinkii toplan-
tisina kisa bir sure once ba§bakanliktan gekilen Ismet tnonii , yardimcisi Kemal Satir ' la , 
T u r i z m ve T a n i t m a Bakani Ali Ihsan Gogii§'le birlikte geldi. Masanin ba§ina o tu ran tnoni i , 
D P T konusunda iyi sozler de soyleyip yakla§ik y a n m saat konu | tuk tan sonra ay-
rildi. 

Dogruluk Kag i t l an ile Ikametgah i lmiihaberleri araj t i rmasini Aralik 1965'te yaz-
dim. Bu a rada 7 Nisan 1965 giinii T O D A l E Genel Mudiir l i igune segildim. l l M Y D K ' -
nun 8 Nisan 1965 giinii ak§am iizeri yaptigi toplant ida, Komisyonun gorev alanini d a il-
gilendiren bu ara§tirmayla a§agida iizerinde durulacak olan okullara yazilma i$lemleri 
konusundaki ara§t i rmamdan soz agtim. Uycler 50k ilgi gekici buldular . R a d y o d a muhtar-
l a n n katilmasiyla bir agik o tu rum diizenlenmesinden bile soz edildi. D a h a sonra ilgili Dev-
let Bakani Refet Sezgin araciligiyla yaptigim oneri iizerine, yurtta§in yonetimle olan ili§-
kilerinde gereksiz, kari§ik bigimcilikleri o r tadan kaldirarak yonetim-yurtta§ ilijkilerine 
uyum getirmek amacini giiden -"Kirtasiyeci l ikle Sava§" olarak ad land i rd ig im- bir gah§-
m a m n diizenlenip yiiriitiilmesi 16 § u b a t 1966 giinlii Resmi Gazete 'de yayimlanan 6 / 5875 
sayili Bakanlar K u r u l u ka rany la T O D A t E ' y e gorev olarak verildi. Bu ara§tirmayi, son 
gozden gegirmeleri de yapt iktan sonra, 21 Ekim 1966'da ilgili Devlet Bakani araciligiyla 
Ba§bakanhga sunarak daha once ba§latip sonuglandirdigim ki§isel bir gali$mami T O D A t E 
y a r a n n a kullanmi? oldum. 

Ba jbakan Siileyman Demirel ' in imzasiyla biitiin bakanhklar la kurulu§lara gonde-
rilen 21 Aralik 1966 giinlii bir genelgede bu ara§tirmada v a n l a n sonuglann uygun bu-
lundugu belirtilerek bu belgelerin a lmmasma dayanak olan tiizel metinlerin Ocak 1967 
sonuna degin degijtirilmelerini saglamak uzere gerekli ga l i jmalann yapilmasi, olabilen-
ler igin hemen uygulamaya gegilmesi, sonucundan da bilgi verilmesi isteniyordu. 

T O D A l E ' d e 25 Ekim 1966 giinii, ozel kalem mudi i r i imden beni Ankara 'daki bir 
maka rna fabrikasina baglamasim istedim. Kimligimi bi ldirmeden, fabrika miidiiriine yeni 
i§e a ldiklan gorevlilerden dogruluk kagidi, ikametgah ilmiihaberi isteyip istemediklerini, 
o lumlu yani t ahnca da b u n u n tiizel davanaginin ne oldugunu sordum. "I§ K a n u n u " ya-
mt im ahnca , o sirada oniimde bu lunan yasamn ilgili maddesini bildirmesini istedim. K a r -
§imdaki ki§i o a r a d a birine de dani§tiktan sonra dayanagm Bolge Qah§ma Mudiirliigii-
niin buyrugu o ldugunu soyledi. Bolge (Ja l^ma Miiduruni i a rayip d u r u m u ona sordum. 
Yasal dayanagm K a n u n u o ldugunu soylediyse de, bir ba§ka gorevliyle a r ada kisa bir 
gorii§me yapt iktan sonra bile ilgili maddeyi bildiremedi. Bu konuda dogru bilgiyi Bakan-
liktan alabilecegimizi soylemesi iizerine Qal i fma Bakanligi Ara§tirma Kuru lu iiyesi olan 
bir arkada§imi a rad im. O da d u r u m u bilmedigini, sorumu o sirada izinde bu lunan Qali§-
m a Genel Miidiiriine yoneltebilecegimi soyledi. Bunun iizerine Tiirkiye l§gi Sendikalari 
Konfederasyonu ( T t ) R K - I § ) Genel Sekreteri Halil T u n g ' u a rad im. Beni dinledikten 
sonra gali§malarimizi uzaktan hayranlikla izledigini soyleyen Tung, bu konuda yasal bir 
zorunluluk bu lundugunu sanmadigi , toplu sozle§melere de bir ahjkanl ik olarak b u yolda 
kural lar kondugu, orgiite bir genelge yollayarak bu konuda on l an uyaracak lan karjiligi-
ni verdi. Birkag giin sonra bir ornegi bana d a iletilen, Halil Tung ' l a yardimcisi Salahat t in 
Erkap ' in imzasim ta j iyan, 26/ 10/ 1966 giinlii, 6 6 / 3 5 7 6 sayili genelge joyleydi: 

"Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e tdaresi Enstitiisii, idarede kirtasiyecilikle bir mii-
cadeleye girmijt ir . (Jok yerinde bu ldugumuz bu davrani§a biz de sendikalar olarak katil-
mayi uygun gordiik. 
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Toplu i§ sdzle§melerinde, i§e alinma sirasinda, i§giden 'dogruluk kagidi' ve 'ikamet-
gah ilmiihaberi' gibi higbir hukuki mesnede dayanmayan belgelf rin istenmesine dair hiik-
mun konmamasina dikkatinizi rica ederiz." 

Ben, en azmdan dogruluk kagitlanyla ilgili uygulamanin 788 sayili Memurin Ka-
nunun memur olacaklarda aradigi "iyi ahlak sahibi olmak" ko§ulundan kaynaklandigim, 
ozel i§yerlerince de kamu kurulu§lan orneksenerek istendigini saniyorum. 

Aradan yillar gegtikten sonra, 3 Agustos 1975 giinii bir yurttaf bana telefon edip 
Komiir Satif ve Tevzi Miiessesesinin ikametgah ilmiihaberi alma yontemini geVi getirdi-
ginden yakmdi. Benim bu yayinimi okuyan bu yurtta§, bir §eyler yapip yapamayacagimi 
sordu. Basma, ornegin Milliyet gazetesine bir okuyucu mektubu yazmasim, aynca ilgili-
lerle ili§ki kurmasini onerdim. 

Bu ara§tirmada yer alan onerilerin uygulanmasiyla ilgili geli§me-
ler Biilten'in §ubat 1967 sayismda "Ikametgah Ilmiihaberleri ve Dog-
ruluk Kagitlari Kalkiyor" ba§hkli bir yazida §oyle agiklaniyordu: 

Ba§bakan Siileyman Demirel imzasiyla biitiin bakanliklarla dairelere gonderilen 
21 Aralik 1966 giinlii, Kanunlar ve Karar lar Tetkik Dairesi 87-20-7337 sayili bir genel-
gede, T O D A l E ' c e sunulan raporda bu belgelerin kaldinlmasi bakimindan varilan so-
nucun uygun bulundugu belirtildikten sonra, soz konusu belgelerin "alinmasma dayanak 
tejkil eden kanunlarla, tiiziik, yonetmelik ve benzeri idari metinlerin Ocak 1967 ayi sonu-
na kadar degi§tirilmelerini saglamak iizere gerekli galifmalarin yapilmasi, miimkun olan-
lar igin hemen uygulamaya gegilmesi, bu hususlann ilgili biitun gorevlilere duyurulmasi, 
sonucundan Bajbakanliga bilgi verilmesi ve bu konudaki yazmin bir niishasimn bilgi igin 
T O D A l E ' y e gonderilmesi" istenmektedir. 

Metni genelgeye ili§ik olarak gonderilen ara§tirma yazanaginda yer alan onerilerin 
uygulanmasiyla, yurt taf lan gergekten tedirgin eden gereksiz, anlamsiz, etkisiz bir uygu-
lamaya son verilmi? olacaktir. 

Qefitli kamu kurulu§larindan bilgi igin T O D A l E ' y e gonderilen yazilardan, genel-
ge ile yazanakta yer alan onerilerin uygulama alamna kondugu, bu arada i$e alinanlardan 
bu belgelerin bundan boyle istenmemesi igin ilgililere yonerge verildigi anlajilmaktadir. 

Bilindigi gibi, bu belgeler ozel i§yerlerinde i§e gireceklerden de, yine higbir tiizel 
dayanagi olmadan istenmekte, bu uygulama biiyiik bir olasilikla kamu kurulu§larinda-
ki uygulamadan esinlenmij bulunmaktadir. Bu durum karfisinda soz konusu belgelerin 
ozel i§yerlerinde de bundan boyle almmamasi gerekmektedir. Araft irma sirasinda bu bel-
gelerin kimi toplu i§ sozle§melerinin "ije alinacaklardan istenecek belgeler" boliimiine ko-
nan ozel bir hiikmiin uygulanmasiyla ilgili olarak istendigi belirlenmi§, bunun iizerine 
Tiirk-lf Genel Sekreterligi, Konfederasyona bagli sendikalara gonderdigi 26/ 10/ 1966 
giinlii, 66/ 3576 sayili bir genelge ile toplu sozle§melere bu gibi hiikumler konmamasi ko-
nusunda orgiitiin dikkatini gekmiftir. 

Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malarinin ba§latilip etkili bir bigim-
de yiiriitiilebilmesi igin, daha once Enstitii'niin duzenledigi Orgiit-
Yontem kurslanndan yeti§mi§, degi§ik bakanliklarla kurumlarda 
gorev yapmakta olan uzmanlarin bir araya getirilerek bu amaca 
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dogru yonlendirilmeleri gerekiyordu. Enstitii'niin o giinkii kadrosu 
gerek sayi gerek bu i§in istedigi nitelikler bakimindan yeterli olma-
digi igin boyle ozel bir "ara§tirma giicii"niin olu§turulmasi zorunlu 
g6riilmii§tii. Genel Miidiiriin bu tasansi, Biilten'in Aralik 1966 sa-
yisinda yayimlanan "TODAIE'de Merkezi Bir Ara§tirma Giicii" 
ba§hkh kisa bir yazida §oyle duyuruluyordu: 

Bir yandan "Kirtasiyecilikle Sava§" galijmalarina hiz kazandirmak, ote yandan 
kamu kurulu§lanni birlikte ilgilendiren orgiit-yontem konulannda yapilacak ara§tirma-
larda hizmetlerinden yararlamlmak iizere T O D A i E ' d e 20-25 ki§ilik bir "ara§tirma giicii" 
kurulmasi i$in girijimdc bulunulmu§tur. T O D A l E , Devlet Bakanligina sundugu 29 Ka-
sim 1966 giinlii bir yaziyla, bu konuda kurumlararasi ijbirligini saglayacak bir Bakan-
lar Kurulu karan gikanlmasmi onermiftir. Soz konusu "ara§tirma giicii" daha once T O -
DAlE 'ce diizenlenen OdcM kurslanndan ge^mi?, <je§itli kurumlarda gorevli ki§ilerden 
olu§acak, soz konusu ara§tincilann kurumlariyla olan baglantilari siirecektir. 

Bu yazida sozii edilen "merkezi organizasyon ve metot ara§tir-
malari"na ili§kin 6/ 7498 sayili Bakanlar Kurulu karan, 3 / 1 / 1967 
giinii imzalanip 20 Ocak 1967 giinlii, 12506 sayili Resmi Gazetede 
yayimlandi (Ek 3). 

Bir yandan bu kararnameyi tanitan, bir yandan da yurtta§lara 
i§birligi gagrismda bulunan bir yazi, Biilten'in fjubat 1967 sayisinda 
"Okuyuculanmiza Kirtasiyecilikle Sava§ta t§birligi Qagrisi" ba§h-
gi altinda yayimlandi: 

T O D A l E ' n i n , 6 / 5875 sayili Bakanlar Kurulu karari uyarinca, "Kirtasiyecilikle 
Sava§" amaciyla incelemeler yaparak Hiikiimete onerilerde bulundugu bilinmektedir. 
Son olarak, 20 Ocak 1966 giinlii, 12506 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 3 / 1 / 1967 
giinlii, 6 / 7498 sayili Bakanlar Kuru lu karari, Enstitii'niin bu alandaki <;ali§malarim ko-
laylajtinci hiikiimler igermekte, soz konusu gali§malara hiz verilmesi i$in eyleme ge<~il-
mi§ bulunmaktadir. 

Yapi lmas i Ongorii len A r a f t i r m a l a r . Yukarida sozii edilen kararnameler uya-
rinca girijilecek ara§tirmalar §u iki kiimede toplanmaktadir: 

1. Yonetim-yurtta§ ili§kilerini giigle§tiren, yurtta§larda tedirginlik yaratan gerek-
siz, uzun formaliteleri basitle§tirmek ya da tiimiiyle kaldirmak amacim giiden araj t irma-
lar. 

Burada ara§tirma konulan kural olarak "kamusal ilifkiler" agisindan segilmekte, 
olabildigince geni§ bir yurttaf yiginini ilgilendiren, diizeltilmeleri yurtta§lar arasinda ho§-
nutluk doguracak konular ele ahnmaktadir . §imdiye dek sonu^landinlarak uygulama ala-
nina konmu$ bulunan "okullara kayit formalitelerinin basitle$tirilmesi," "kayip belgeler 
i?in ilan zorunlulugunun kaldinlmasi," "ikametgah ilmiihaberleri ile dogruluk kagitlan-
mn kaldinlmasi" konulanndaki ara§tirmalar bu tiire ornek olarak gosterilebilir. 
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2. K a m u kurulu§larim birlikte ilgilendiren, bir yandan onemli pa ra , zaman , gorev-
li tasarruflar ina, obiir yand a n hizmetin daha iyi goriilmesine yol agabilecek nitelikteki 
a ra j t i rmala r . 

Birgok d u r u m l a r d a yurtta§i dogrudan dogruya ilgilendirmeyebilen bu ikinci kiime-
deki konular , daha gok k a m u kurulu§larinm ig i§leyi§inde ussallik saglanmasiyla ilgili ola-
caktir . Yine Enstitii 'miizce "resmi yazx§malarda kopya miktarinin azalt i lmasi" konusun-
da yapi lan bir ara§tirmayi bu tiire ornek olarak gosterebiliriz. 

O k u y u c u l a r d a n B e k l e d i g i m i z . Oniimiizdeki ay larda yogunluk kazanacak olan 
bu aragtirmalarda ele alinacak konularin belirlenip izlenceye alinmasxnda okuyuculari-
mizm -g iderek turn yur t ta§lar imizm- onerileriyle ogutlemelerinden de yarar lanmayi uy-
gun gordiik. (Jogunlugunu kamu kurulu§larinin ge§itli diizeylerinde gorevli yoneticilerin 
olu5turdugu okuyucular imizdan bu konuda bizlere yardimci olacak gok degerli gorii§ler-
le onerilerin gelecegine inanmaktayiz . Bu amagla, okuyucularimizi - b u a rada basmi -
bize yardimci olmaya gaginyoruz. 

Ara§tirmalarimizda ele almamizi uygun buldugunuz konularla bu konular iizerin-
deki dufiincelerinizi bize bildiriniz. Bize bu amagla yazacaginiz yazi larda §oyle bir sira 
izleyebilirsiniz: 

1. Onerdiginiz konuyu kisaca agiklayimz. Diizeltilip iyile§tirilmesini-gerekli gordii-
giiniiz d u r u m u , ozlii ancak olabildigince eksiksiz bir bigimde anlat imz. Onerinizin gerek-
gelerini, bu a rada yuriirliikteki d u r u m u n sakmcalarim belirtiniz. 

2. Bu d u r u m u n diizeltilmesiyle ilgili somut ogiitleme ya d a onerileriniz varsa ki-
saca yazimz. 

3. K o n u n u n arajt ir i lmasi ya da ileri siirdiigiiniiz onerilerin uygulanmasi d u r u m u n -
da saglanacagini du§iindugiinuz yarar lar i (kamuya kolayhk, tu tumluluk gibi) belirtiniz. 

Bize gdndereceginiz yazimn konu uzerinde titiz gozlemlerle aragtirmalara daya-
n a n oneriler igermesi gerekmez. Okuyucu lanmiz yalniz konuyu onermekle de yetinebi-
lirler. 

Bu yoldan alacagimiz onerileri biiyiik bir ozenle inceleyip degerlendirmeye galifa-
cagiz. Yapilacak degerlendirmenin sonuglanni , onerilerin geldigi kaynagi d a agiklayarak, 
Biilten'in b u n d a n sonraki say i lannda okuyucularimiza bildirmeyi diijiinmekteyiz. §u ya 
d a b u nedenle kimliklerinin agiklanmasmi istemeyen okuyuculanmiz olursa bu istekle-
rini de bize a y n c a iletmelidirler. 

"Ara§t i rma Giicii. Y u k a n d a soz konusu edilen 6 / 7498 sayili Bakanlar Kuru lu 
karar ina gore, biitiin k a m u kurulu§lari bu konularda yapilacak ara§tirmalarda hizmet-
lerinden yarar lani lmak iizere, T O D A t E ' c e ad belirtilerek istenecek gorevlileri Enstitii 
emrine vereceklerdir. Bu amagla gorevlendirilecek ki§iler, ayhklan ile obiir ozliik hak-
l ann i bagh olduklari kurulu§lardan almayi siirdiirecekler, hak l anna higbir zarar gelme-
yecektir. Genel yonetimi olu?turan kuruluj lar , yerel yonetimler, Iktisadi Devlet Te§ekkiil-
leri bu ara§t i rmalann yapilmasinda T O D A l E ile yakm ifbirligi edecek, gerekli bilgileri 
saglayacaklardir. 

K a r a r n a m e n i n verdigi yetkiden yarar lani larak Enstitii 'de yakla§ik 20-25 kijilik 
bir "ara§tirma giicii"niin olu§turulmasi du§iiniilmektedir. Ara j t i rma konulari, iiyc sayi-
si konunun niteligine gore belirlenecek takimlarca belli siireler iginde incelenecek, diizen-
lenen yazanaklar Hiikiimete sunulacaktir . "Ara j t i rma giicii"nii olu§turmak iizere kamu 
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kurulu§larindan ad belirtilerek istenecek ara§tiricilarin kural olarak 0<£M konusunda 
egitilip deney kazanmi§ kimseler arasmdan segilmesine ozen gosterilecek, bu arada ara-
nan nitelikleri geni§ olgiide ta§iyan ba§ka ki§iler de istenebilecektir. Ara§tirmalar tumiiy-
le uygulamali, "sonug ahci" nitelik ta§iyacak, ara§tiricilar bu tiir ara§tirmalan yapabi-
lecek yetenegi, yonetim bilgisi, ele$tirici bir zekasi, anlatimla inandirma gucii, bagimsiz 
gali§abilme yetenegi olan kimseler arasmdan segilecektir. 

Yonetsel yontemlerde iyile§tirmeler yapmanin kamu kurulu§-
larinin kendi oz gorevleri olduguna inanan Genel Miidiir, boyle 
ozeksel bir 5ali§manin, geni§ yiginlari ilgilendiren, garpici orneklere 
oncelik vererek tek tek kurulu§lan bilinglendirmede yararli olacagi 
kanisindaydi. 

TODAlE, Ikinci Buyiik Sava§ sirasmda Ingiltere'de geli§tiri-
len orgiit-yontem (O&M) birimlerini, ba§ka birgok geli§mekte olan 
iilkede oldugu gibi, kuruldugu 1952 yilindan ba§layarak Tiirkiye'-
de kurup geli§tirmek igin gaba gostermekte, bu arada ozel egitim 
izlenceleri diizenleyerek O&M gorevini yapabilecek uzmanlari 
yed§tirmeye gali§maktaydi. O donemin ko§ullannda yeti§tirebildigi 
ki§iler ge§itli kamu kurulu§lannda daginik, giigsiiz bir durumda 
bulunuyor, kimi kez iistlerinin anlayi§sizligi, gogu kez de kendi ye-
tersizlikleri yiiziinden etkili olamiyorlardi. Bunlar iginde en iyilerini 
segip bir araya getirerek bir §eyler ba§armak, yonetsel bir uzman-
lik dali olarak O & M gorevinin kendini kamtlamasi bakimindan 
da gok yararli olacakti.8 

Giri§ilen gali§malar beklenmedik yerlerde yankilar uyandirma-
ya da ba§lami§ti. Bu arada Genel Miidiir'iin iiniversitede daha Asis-
tanken 1951-1953 yillari arasinda ogrenim gordiigii Los Angeles'teki 
Giiney Kaliforniya Universitesi ogretim iiyelerinden, daha sonra Bir-
le§ik Amerika Federal yonetimindeki iist diizey yoneticilerinin egitimi 
igin kurulan Federal Exucutive Institute'un ba§ina getirilen Profe-
sor Sherwood'dan ilging bir mektup geldi. Yapilan gali§malarin 
di§arida, nasil algilandigini gosteren bu yazi konusunda Biilten'in 
§ubat 1967 sayisinda "Kirtasiyecilikle Sava§ ve Uyandirdigi Bir 
Yanki" ba§hgi altinda §oyle deniyordu: 

Birle§ik Amerika'mn Los Angeles kentinde bulunan Giiney Kaliforniya Universi-
tesi K a m u Yonetimi Fakiiltesi ogretim iiyelerinden Prof. Dr. Frank P. Sherwood'dan T O -
D A l E Genel Miidiirii Prof. Dr. Cemal Mihgioglu'ya, 9 Aralik 1966 giinlii ilgi gekici bir 
mektup gelmi§tir. Dr. Sherwood, 1966 yazinda Enstitii'ce tngilizce olarak yayimlanan 
brofiiriin yakla§ik bir ay once iiniversitelerine geldigini belirttikten sonra §unlari yazmak-

8 Adi gegen Ozkaynakfa- Bir Deneme, s. 44-45. 
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tadir : "Bro§iir son derece iyi kaleme ahnmi§, kammca zarif bir diigiinsel gergeve igine otur-
tulmuftur. Ogiinebileceginiz bir nitelikte olan bu yayimnizin kurumunuz konusunda 
uluslararasi diizeyde giizel bir izlenim birakacagmdan eminim." 

Mektup §oyle siirmektedir: "(Je§idi etkinliklerinizi gozden gegirirken, kirtasiyeci-
likle sava§ galifmalarimz beni son derece etkiled'. Bu diifiince, araf t i rma igin clveri§li bir 
giki? noktasi olarak birgok kez benim de aklimdan gegmigti, dolayisiyla bu galijmalardan 
ne gibi sonuglar aldigmizi bilmeyi gok isterim. Boyle bir yakla$imin giizelligi uygulamali 
sonuglar dogurabilmesinde, ayrica yonetim siirecindeki gergek tikanikhk noktalanm daha 
derin bir bigimde ara§tirmamiza olanak saglamasindadir. Qoziimlemelerinizde dizge ku-
ramina da bir olgiide yer verirseniz, bu gibi gabalar yonetim alamna gergekten 151k tuta-
cak sonuglar verebilecektir." 

Yazida ovgiiyle soz edilen Enstitu'yii tanitxci Ingilizce bro^iir, 
kurumun yurt di§i kamusal ili§kileri bakimmdan ta§idigi onem do-
layisiyla biiyiik bir titizlikle olu§turulmu§, ayrica Fransizca olarak 
da bastinlmi§ti. Bu iki yayinin yalniz igerik bakimindan degil dil 
bakimmdan da eksiksiz olmasi konusunda ozen gosterilmi§ti. Orta-
ya konan metinler o sirada Enstitii'de bulunan Ingiliz uyruklu bir 
Birle§mi§ Milletler uzmaniyla bir Fransiz uzmana inceletilerek ana 
dili Ingilizce ya da Fransizca olan giigbegenir bir ki§inin bile en kii-
giik bir yanli§ bulamayacagi bir yetkinlikte olmasi saglanmaya ga-
li§ilmi§ti. Iki yaym da gerek kagit, gerek baski niteligi bakimmdan 
giizeldi. Yukaridaki sozler, gosterilen ozenin amacina ula§tigini 
ortaya koymasi bakimmdan sevindiriciydi. 

Boylece gerek Idari Dam§ma Merkezi'nin, gerek Kirtasiyeci-
likle Sava§ izlencesinin kurulu§ evresi tamamlanmi§, gerekli tiizel 
diizenleyici belgeler yiiriirliige konmu§, orgiitlendirme i§i geni§ 
olgiide gergekle§tirilmi§ti. 
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2. 
Boliim 

KURULU? SONRASI 

Bu Boliim'de Idari Dam§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle Sava§ 
gah§malarinin kurulu§tan sonraki evresi iizerinde bilgi verilerek 
agiklamalarda bulunulacaktir. 

i 

IDARI DANI§MA M E R K E Z t 

Daha once yapilan yazili agiklamalarda da belirtildigi gibi, 
idari Dam§ma merkezi, Kiigiik Esat'ta Bankaci Sokaginda bir apart-
manda bulunan TODAiE 'n in en iistteki altinci katinda gali§mala-
rina ba§ladi. Qe§itli kurulu§lardan gelen gorevlilerin iizerinde bir 
telefon bulunan masalan, birbirleriyle yakindan baglantili olan-
larin yakin oturmalanna olanak saglayacak bigimde, odalara gore 
diizenlenmi§ti. Onceden tasarlandigi iizere, 08'i gevirenlerin kar§i-
sma once Ulus'ta Posta Caddesinde uluslararasi telefon servisinin 
bulundugu yerdeki santrahn memureleri gikiyor, yurtta§a sorusu-
nun hangi alanla ilgili oldugunu soruyordu. Bunu ogrenen memure 
soz konusu yurtta§i ilgili gorevliye baghyor, o da soruyu dinledik-
ten sonra yanitim bildiriyordu. Merkez ba§langigta yalniz sabah-
lari <jah§iyor, gorevliler hemen yanitlayamayacaklari sorular <jikti-
ginda yurtta§tan kendilerini ertesi giin arayip yanitlanni almalari-
m istiyorlardi. 

Merkez'in Miidiirii yonetici olarak i§lerin genel gozetimini sag-
lamakla yetinmiyor, ordu kokenli olmasi dolayisiyla askerlikle ilgili 
sorulari da kendisi yamthyordu. 

Sorulari yamtlayan gorevlilerden, sorulan biitiin sorulari yazi-
ya dokmeleri, yanitlari da girgilere (fi§) i§lemcleri istcnmi§ti. Mer-
kez'in Miidiirii her giin Merkez'e yoneltilen sorularin ge§itli kamu 
gorevi alanlarina gore dagilimini kiigiik bir kagida yaziyor, saat 
17.00'ye dogru getirip Genel Miidiire veriyordu. Bu kagitlardaki 
dagilimlar, soru sayisindaki degi§ikliklcr ilgiyle inceleniyor, sonug-
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lar Qikarilmaya gali§iliyordu. Genel Miidiir Merkez'e yoneltilen so-
rulan da inceliyor, iki aylik gali^malari ozetleyip tanitan yazanak-
lan dogrudan dogruya kendisi kaleme aliyordu. 

tDM: §ubat-Mart 1967 

Bu yazanaklardan §ubat-Mart 1967 aylanyla ilgili olan ilki, 
Biilten'in Nisan 1967 sayisinda yayimlandi: 

1 §ubat 1967 giinii gali§maya ba§layan idari Dam§ma Merkezi'nin yurdumuzda 
yonetim-kamu ili§kileri bakimindan ilgi gekici bir kurum oldugu ku§kusuzdur. 

Soz konusu Merkez'in ilk iki aylik gali§malanyla ilgili olarak a§agida verilen bilgi-
lerin kamuoyunda ilgi uyandiracagini, ayrica Merkez'le ilgili dii§iincelere daha da biiyiik 
bir agildik kazandiracagini umuyoruz. 

Bilindigi gibi, Merkez'in kamuya dogrudan dogruya seslenen yonii, yurtta$m yb-
netimle, resmi i§lemlerle ilgili olarak soracagi sorulan telefon araciligiyla yanitlamasi, on-
lan ilgili kurulu§lara yoneltmesidir. Telefon numarasi 08 olan Merkez, gorevini hicjbir 
kargilik beklemeden, bir kamu gorevi olarak yerine getirmektedir. Yurttaflann sorulari, 
Merkez'deki ge§itli kamu kurulu§lanndan gelmi§, deney gormii§ gorevlilerce yanitlan-
maktadir. Merkez jimdilik sabahlari i§ saatleri iginde galijmakta, ogleden sonralan hemen 
yanitlanamayan sorularin yamtlarimn hazirlanmasi, sorularla yanitlannin girgilenmesi 
gibi i§lere aynlmaktadir. Sorularin gok biiyiik bir boliimii hemen yanitlanmakta, yaniti 
ertesi giine birakilan sorularin orani ilk iki aylik gah§ma donemi iginde % 5-6 dolayinda 
bulunmaktadir. Merkez, uzak olmayan bir gelecekte sorulan biitiin giin yanitlayacak, 
zamani gelince bu tarih yurtta§lara da duyurulacaktir. 

Sorularin Dagili^i. Ilk iki aylik gah§ma siiresi iginde Merkez'e yoneltilen sorularin 
hizmet alanlarma gore dagili;i yiizde oranlar olarak a§agida gosterilmijtir: 

Maliye 28.7 
Qahjma 12.5 
igi§leri 10.8 
Belediye 10.2 
Milli Egitim 9 .9 
Giimriik 8 .1 
Adalet 6 
Ticaret 3 
Turizm 2 .3 
Saghk 2 .1 
Koy i§leri 1.2 
T a n m 0 . 9 
ge§itli 4 . 3 

100.0 

Yukandaki rakamlann incelenmesi, sorularin ba§ta Maliye olmak iizere, Qah§ma, 
igi§leri (pasaport, trafik ijleri, ruhsatlar ib) Belediye, Milli Egitim, Giimriik ile Adalet'le 
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ilgili oldugunu gostermekte, bu konularda sorulan sorular toplamm % 86'sim olujturmak-
tadir. Hemen belirtmek gerekir ki, §ubat-Mart aylanyla ilgili olan bu yiizdelerde yilin 
obiir aylannda onemli degijiklikler olabilir. Yukaridaki sayilann anlanu agik, ilging ol-
makla birlikte, yurtta§larin ge§itli konularda sorduklari sorulann gergek dagih§imn ancak 
bir yillik gali;ma doneminin sonunda verilebilecegi unutulmamahdir . 

Yukarida "ge§itli sorular" ba§ligi altinda toplanan sorular arasinda Ula§tirma ile 
Milli Savunma (yedek subaylik, genellikle askerlik) i§leriyle, ayrica giincel sorunlarla il-
gili sorular yer almaktadir. 

Bu arada boksor Muhammed Ali Clay'in magi kazanip kazanmadigi, Kizilay'daki 
Gokdelen'in onyiizune takilan sanat yapitimn ne anlama geldigi, duyulan silah seslerinin 
ne oldugu gibi t D M ' n i n ugra§i alamyla ilgili olmayan sorulann soruldugu da goriilmii;-
tiir. 

Yurttaf Neler Soruyor? Yurtta§larm ge§itli yonetsel eylem alanlanyla ilgili ola-
rak I D M ' n e yonelttikleri sorular konusunda daha somut bir gorii§ kazandirmak amaciy-
la bu sorular gozden gegirilerek degerlendirilmi§tir. Agagidaki sorulann segiminde, bir 
yandan iizerinde en gok soru sorulan konularin belirtilmesi, bir yandan da sorulann ne 
denli degi§ik ya da ge§itli olabileceginin ortaya konmasi dii§iincesi egemen olmu§tur. 

Maliye. Maliye konulanna ili§kin sorular daha gok Di§ Seyahat Harcamalan ver-
gisiyle, yetim-emekli ayliklanyla obiir vergi i§leriyle ilgilidir. Yur t taf lann zihninde en gok 
duraksamaya yol agtigi anlajilan akgal konularda Merkez'e yoneltilen sorulardan bir bo-
liimii a§agidadir: 

© Milli Egitim Bakanliginca Londra 'ya gonderiliyorum. Ugak iicreti olan 1800 
T L ' n a ek olarak 300 T L da vergi istediler. Duraksadim. Bu miktar dogru mudur? 

0 Liibnan'a giderken birlikte gotiirecegim e§imle gocuklarim igin ayri ayri di§ se-
yahat harcamalan vergisi odemem gerekir mi? 

© tJcretli bir gorevde gah§iyorum. Ayrica karde§lerimle birlikte yetim ayligi da al-
maktayim. Emeklilik hakki bulunan bir kadroya gegersem yetim ayhgim kesilir mi? Kesi-
lirse, benden kesilen para obiir karde§lerimin yetim ayliklarma eklenir mi? 

0 Komiserlikten emekli olan e§im oldii. Dul ayligi baglanmasi igin nereye ba§vur-
maliyim? 

0 Babam yargigken oldii. Okuyamadim. Almakta oldugum yetim ayligi 18 ya$ina 
geldigim igin kesildi. t j g yildan beri yetim ayligi almiyorum. §imdi gozlerimi kaybettim. 
Bu yiizden askere de almadilar. Acaba bana yeniden yetim ayligi baglanabilir mi? 

0 Istiklal Sava§i'nda §ehit dii§mii§ bir ki§inin ya§amakta olan e§i §ehit ayligi al-
maktadir. §ehidin kizi da §imdi dul kalmijtir. O da ayrica yetim ayligi alabilir mi? 

q p T T ' d e giindelikli olarak galijan bir miihendisim. 1961-64 yillarmda ba§ka bir 
kurulu§ta, emekliligi bulunan bir gorevde giindelikli olarak gah§tim. Bu hizmetlerim, Emek-
li Sandigi'na borglanarak kabul ettirilebilir mi? 

0 Vadesi gelmemif emekli ayliklanmn bankalarca kirdirildigim ijittim. Bu dogru 
mudur? Dogruysa kag ayhgimi kirdirabilirim? 

© Askerligini yaparken bir kaza sonucunda sakatlamp giiriige gikarilan bir ere ay-
lik bagalanabilir ya da tazminat odenebilir mi? 
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0 780 sayili Af Yasasmin mail affa ili§kin hiikmiinden yararlanabilmek igin ne 
yapmam gerekir? 

O Hakkimda icra takibi yapildigi igin mali aftan yararlanamayacagimi soyltiyor-
lar. Beni aydmlatir misiniz? 

© Efimle benim ayn ayri ta§inmaz sermaye gelirlerimiz var. Beyannamelerimizi 
ayri ayri mi verecegiz, yoksa koca olarak yalniz ben mi verecegim? 

0 Emlak Kredi Bankasi 'ndan bir konut aldim. Alam yiiz metre kareden az. Bina 
vergisi ge?ici muafiyetinden yararlanmak iijin ne yapmaliyim? 

© Be§ diikkamma ayn ayn irat konmu§. Nereye, nasil itiraz etmeliyim? Itirazi ayn 
ayn mi yapmam gerek? 

© Gegen yil 90 metre kareden kiigiik bir daire aldik. Be? yil vergiden muaf 
oldugu soyleniyor. Ancak il ozel idaresi belediyeden bir beige getirmemi istiyor, belediye 
ise vermiyor. Ne yapmam gerek? 

O Veraset beyannamesini her varis ayri ayn mi verir, yoksa bir beyahname yeter-
li midir? 

© Veraset beyannamesi verecegim. Bahkesir'de bir tarla intikal etti, ancak tapu-
su elimde yok, numarasim da bilmiyorum. Ne yapmaliyim? 

© Tanzifat ve Tenvirat vergilerimi diizenli olarak yatmrim. 1964 yilinda da ya-
tirdim, ancak alindisim yitirmi§im. 1965 vergisini 1964'e, 1966'ninkini 1965'e mal ettiler. 
Durumu agiklayan bir dilekge verdim, ancak yanit alamadim. Ne yapayim? 

© Gelir Vergisi ile Vergi Usui Kanunu Genel Tebliglerini toptan almak, bundan 
sonrasi igin de abone olmak istiyorum. Nereye, nasil ba§vurmahyim? 

© Otomobilimi satarken radyoyu sati§a dahil etmemi§tim. Radyo vergisi hala be-
nim adima tahakkuk ediyor, arabayi da bulamiyorum. Ne yapmaliyim? 

© Fabrikam yandi. Gelir vergilerimin terkini i$in Maliye Bakanhgina ba§vurdum. 
Bina vergileri i$in nasil bir ba§vuru gerekiyor? 

© Kimi bakanlar e§lerini di§ gezilere birlikte gotiiriiyorlar. Giderleri nasil odeni-
yor. Gotiirebilirler mi? 

© Ta§inmazimdan yilda 7.800 lira gelirim var. Aynca iicretli olarak da gali^iyo-
rum. Beyannamemde her iki gelirimi birle§tirmem gerekir mi? 

© Vergi beyannamesi verirken, ayrica aile durumuna gore indirim dii§memiz ge-
rekir mi? 

© Elimde 1332 yilinda basilmi§ banknotlar var. Bu paralar hangi yil, hangi yasay-
la tedaviile konup nasil itfa edildi? Zamana§imi siiresi nedir? 

© Dernegimizin devlet biitjesine konan derneklere yardim odeneginden yararla-
nabilmesi i<;in nereye, nasil ba§vurmamiz gerekir? 

© Otomobil vergimi ne zaman, nasil odemeliyim? 

Q a l i ^ m a . Qlalifma alamna ilijkin olarak en 50k sorulan sorular, I5 Kanununun 
kidem, ihbar tazminati ile, ihtiyarhk sigortalarimn uygulanmasiyla, istekleriyle, 
gah|mak igin yurt di^ma gideceklerle ilgili olanlardir. 
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Bu konularda soruian sorulardan bir boliimii a§agidadirl 

© 1950-60 yillari igin i§yerimizden ek sigorta p r im bordro lan isteniyor. Bu bord-
rolari o tarihte kullanilan orneklere mi, yoksa yeni ornek bildirgelere mi dolduracagiz ? 

Q Almanya 'da gali§irken gegirdigim bir kaza sonucunda orta parmagimi kaybet-
tim. Almanya 'da bir yardim gormeden yurda dondi im. Bir hakkim varsa nereyc, nasil 
ba§vurmaliyim ? 

© 1§ kazasi gegirdim. % 38.4 maluliyet dereccsi iizerinden aylik baglandi. Daha 
sonraki denet imde bu derece % 9 'a dii§iiriilerek ayligim azaltildi. I t i razim iizerine yapi-
lan muayenede % 20'ye yiikseltildi. Yine de hakkimi t am almadigim kamsindayim. It i-
r a z l a n m sonug vermiyor. Nereye ba§vurmaliyim ? 

© Ben sigortaliyim, karim II Ozel Idaresi'nde memurdur. Qocugumuz oldu. Iki-
miz de ayri ayn dogum ikramiyesi alabilir miyiz? 

© l§gilerimi agik havada —14 derecede kag saat gah§tirabilirim? 

© i§ybrimi mal sahibi mahkeme karariyla tahliye ettirdi. Ben de, i§gilerim de agik-
ta kaldik. Yeni bir i§yeri bu lamadim. Bu d u r u m d a i§gilerim benden bir hak isteminde bu-
lunabilir mi? 

© Yillik iicretli izin yasasina gore odenen ucretlerden sigorta pr imi kesilir mi? 

© Bir buguk yillik i§giyim. Ilk yih doldurunca iznimi kullandim. Ikinci yildan alti 
ay galiftigima gore bu alti ay igin iznimin yansini kullanabilir miyim? 

© Ankara ' da resmi bir dairenin gay ocagi o dairenin spor kulubiince ifletilmek-
tedir. Bu gay ocaginda gali;tirilan i§giler sigortaya tabi olacak midir? 

© Anka ra ' da bir i fyerinde gahfiyorum. Sigortaliyim. Bakmak iizere memleket ten 
ya§li annemle babami da getir t t im. On la r da e j im, gocuklanm gibi hastalik sigortasindan 
yararlanabilecekler mi? 

© K u r d u g u m u z kooperatif Emlak Kred i Bankasi 'nin Kurtulu§ semtinde yaptirdi-
gi apa r tman la rdan daire satin almak istiyor. I§gi Sigortalan K u r u m u ' n d a n konut kredisi 
alabilir miyiz? 

© Bizler aym ijyerinde gah jan on be§ arkadafiz . K u r u m ' d a n i?gi konutu kredisi 
alabilmek igin ne yapmah , nereye bafvurmahyiz? 

© Tiirkiye 'de 12 yil, A lmanya ' da bc§ yil iig ay gali§an bir kadin ifgiyim. Malu len 
emekliye aynlacak du rumday im. Almanya 'dak i hizmetim Tiirkiye'dekine eklenir mi? 
A lmanya 'da aldigim fazla iicret maluliyet hesabinda dikkate al imr mi? 

© O n yedi yillik sigortaliyim. Ya§im kirk iki. Emekliligi ne z a m a n hak edecegim? 

© Avusturya 'da gali |an akrabamizdan haber alamiyoruz. Oldiigiinii duyduk. Dog-
ru haberi nereden alabiliriz? 

© tktisat doktorasi yapmak igin Fransa 'ya gidecegim. Birlikte gotiirecegim e§ime 
orada bir i§ bu lmak istiyorum. N e yapmaliyim? 

© Avustralya 'ya ijgi olarak gitmek istiyorum. Nereye basjvurmaliyim ? 

© Almanya 'da gah;an oglum ni;anlisini yanina aldirmak istiyor. Nasil gonderece-
g « ? 
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© Ehliyetli bir kapici-kaloriferci ariyoruz. Nereden, nasil bulabiliriz? 

© Bir dersten bekleyen bir Egitim Enstitiisii ogrencisiyim. Cali^mak zorundayim. 
Bir i§ tavsiye eder misiniz? 

0 Santral memuresiyim. Kazancim yetmiyor. Ak§amlari evde daktiloyla yazi yaz-
mak istiyorum. Nereden i§ bulabilirim? 

igi§leri. igi§leri Bakanhgimn yetki alanina giren konularda en gok sorulan soru-
lar §u sorunlarla ilgilidir: Pasaport i§leri, trafik ehliyet i§lemleri, dernek i§leri, ruhsatlar, 
bekgi i§leri, ikamet vizesi i§lemleri. 

Sorulardan ornekler: 

© Pasaport almak igin nereye ba§vurmaliyim? Benden neler istenir? 

© Avustralya'ya gogmen olarak gitmek igin nereye bajvurulur, neler istenir? 

0 Amator §ofor ehliyeti almak igin nereye, nasil ba§vurulur? 

© "Miizik ve Folklor" adli bir dernek kurmak igin nereye, nasil ba§vurulur? 

O Bir yabancimn - T u r k asilli Kibris uyruklunun- Tiirkiye'de devlet dairesinde 
gali§abilmek igin nasil bir i§lem yapmasi gerekir? 

© Bir Tiirk'le evlenen yabanci kadin yeni Vatanda§hk Kanununa gore eski uy-
rugunu korur mu? 

© Bekgi iicretlerinin tahakkuku ile tahsili nasil, kimlerce yapilir? 

© Bekgi parasma itiraz edilebilir mi? Nasil? 

© Kaynarca ilgesi kaymakamimn adi nedir? 

© Urfa valisinin adi nedir? 

© Kaybolan niifus kagidi yerine yenisi nasil alimr? 

© Niifus kagidma fotograf yapi§tirmak igin nereye ba§vurulur? 

© Istiklal Madalyasimn kaybolan berati yerine yenisi nasil alimr? 

© Cankin 'mn Sarisu koyiinun Ankara 'nm (Jubuk ilgesine baglanmasi i§lemi nasil 
yapilir? 

© Tiirk uyruguna gegmek igin ne yapmak gerekir? 

© Ulkenin kalkindmlmasi igin gerekli olan gok kuwetl i fikirlerin nereye duyurul-
masi gerekir? 

Belediye. Belediye gorevleriyle ilgili olarak sorulan sorulardan bir bolumii a§agi-
dadir : 

© Yildinm nik^hiyla evlenebilmek igin ne yapmak gerekir? 

© Evlenme cuzdanimi yitirdim. Nereye ba§vurmaliyim? Gazeteye ilan vermem 
gerekir mi? 

© Mahallemizde gopler uzun siireden beri alinmiyor. Nereye ba^vurmaliyiz ? 

© Belediyece ahnmakta olan tabela resmi ne zaman kaldirildi? 

© Kom§unun bahgesindeki kopegin havlamasmdan gok tedirgin oluyoruz. Nereye 
bajvurmahyiz ? 

52 



© Kaloriferi gerektigi gibi yaktirmayan ev sahibini nereye §ikayet etmeliyiz? 

© Baca temizletmek igin nereye ba§vurmamiz gerekir? 

© Eskiden komiir karnesi olmayanlara niifus kagidiyla verilmekte olan 500 kg. 
kok komiirii §imdi de ayni bigimde verilmekte midir? 

© Ankara Belediyesinde bir i§e girmek istiyorum. Bo§ kadrolar konusunda bilgi 
vereb'lir misiniz? 

Mill i Egi t im. Milli Egitim alanmda sorulan sorularin onemli bir boliimii <;c§i tli 
okullarin kayit-kabul ko§u!lariyla, di§ iilkelerde yapilacak ogrenimle, di§ardan ilkokul 
sinavlanna girme konusuyla ilgilidir. Bunlarla daha ba§ka sorulardan bir boliimii a§agi-
dadir : 

© Sanat Enstitiisiinii bitirdim. Lise fark sinavlanna girmek istiyorum. Nereye, ne 
zaman ba§vurmaliyim? Hangi derslerden sinav gegirecegim? 

© Kir§ehir'den telefon ediyorum. Ilkokul ogretmeniyim. Egitim Enstitiisiine gir-
mek igin nereye, nasil ba§vurmaliyim? En son ba§vurma giinii nedir? 

© Kiz Enstitiisiinii bu yil bitirecek bir kizim var. ilkokul ogretmeni olmak istiyor. 
Ogretmen Okulu sinavlanna girmek igin nereye, ne zaman ba§vurmahdir? 

© Ogrenim i<;in Amerika'ya gitmek istiyorum. Orada bir i§ de buldum. Dovizsiz 
olarak gitmek 19m ne gibi belgeler isterler? Nereye, ne zaman ba§vurmahyim? 

© Milli Egitim Bakanhgi hesabma Avrupa 'da doktora yapmak iizere sinava gir-
mi§tik. Sinav sonuglarim nasil ogrenebiliriz ? 

© Ilkokulun dordiincii sinifina dek okudum. Diploma almak iizere di§ardan ilk-
okul bitirme sinavlanna girmek istiyorum. Nereye, ne zaman ba§vurmaliyim? 

© Ankara 'da muhasebe kursu agiliyor mu? Hangi okulda, nerede? Ne zaman 
yazilmak gerekir? 

© Ankara 'da ozel piyano dersi veren ogretmenlerin adlanyla adreslerini ogrene-
bilir miyim? Kizima ders aldirmak istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz? 

© O n yedi ya§inda bir karde§im var. Okulda basarili olamiyor. Zeka derecesini 
olgtiirmek istiyoruz. Nereye ba§vurahm? 

Giimriik. Giimriikler konusunda sorulan sorular, a§agida goriildiigii gibi, daha 
§ok di§alimla, yurda giren yolculann ki§isel e§yalariyla ev e§yalarina uygulanacak bagi-
§ikhklarla, yurt dijinda <;ali§an i^gilerin yurda geli^lerinde vergisiz olarak getirebilecekleri 
e§yalarla ilgilidir: 

© Yolcu beraberinde getirilen e§ya ka? liraya dek vergiden bagijiktir? 

© Yedi yil yabanci bir iilkede kalan bir kimse donii§unde kullanilmij ev ejyasim 
giimriik vergisi odemeden yurda sokabilir mi? 

© Yolculann kendilerinden once ya da sonra gelen kullamlmi§ kifisel (zati) e§ya-
Janna bagi$ikhk uygulanir mi? 

© I§ ve t§tji Bulma Kurumu araciligiyla gittigim Almanya'da be§ yildan beri 750 
D M aylikla galijiyorum. Bugiine dek 15.000 D M biriktirmi§ bulunuyorum. Ddniijumde 
1965 modeli bir araba getirebilir miyim? 
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© Kari-koca dor t yildan beri A lmanya 'da cali§iyoruz. Yurda donu§iimiizde ayri 
ayri birer otomobil getirebilir miyiz? 

© Be§ yildir Amer ika 'da gali§an doktor karde$im d6nii§iinde 1966 modeli Cadil lac 
marka 1950 kg. agirhgindaki arabasmi yurda getirmek istiyor. Getirebilir mi? 

0 Gumruklercebagi§ikl ikuygulanan kijisel e§yanin neler o ldugunu ogrenebilir miyim? 

© Fransa 'da bir Tiirk ' le evlendim. Qeyiz e§yalanmla birlikte ki§isel otomobilimi 
Tiirkiye'ye sokabilmek igin ne gibi bir i§lem y a p m a m gerekir? 

0 Yabanci bir iilkede be§ yil kaldik. Yurda d6nii§iimde kullanilmi§ ev e$yalarimi 
vergiden bagi§ik olarak getirebilmem igin ne gibi belgeler s u n m a m gerekir? 

A d a l e t . Adalet alaniyla ilgili sorular daha gok, miras, evlenme, ni§anlanma, ta§in-
maz iyeligi ile iadei muhakeme gibi konularla ilgilidir. Idar i Dani§ma Merkezi 'nde Adale t 
Bakanhgi temsilcisi bu lunmamak la birlikte, bu konudaki sorulan , uzun yillar yargiglik 
yapmif ba§ka bir bakanlik temsilcisi yamt lamaktad i r . Soz konusu sorulardan kimi ornek-
ler a§agidadir: 

0 Mirasgilar kendi a r a l a n n d a anla§ip terekeyi bolerse gegerli olur m u ? 

© Mulkiyetle intifa (yarar lanma) haklari arasinda bir tercih yapmak gerekirse 
hangisi d a h a iyidir? 

© Kag yagmda evlenebilirim ? Alacagim kiz kag ya§indan kiigiik o lamaz? 

© Ni§anlandik. Ka r j i t a r a fm yaki^iksiz davrani§lari yiiziinden ni§am bozacagim. 
Bana tazmina t dii§er mi? 

© E§inden boganacagi igin biri bir , biri iig ya§indaki iki gocugunun annelerine 
birakilmasmi isteyen bir kimse ne yapmal id i r? Bu davayi yiiriitecek giivenilir bir avukat 
onerebilir misiniz? 

© E§inden ayn lmak isteyen bir kimse hangi mahkemeye ba§vurmalidir? 

© Arsa kar;iligi olarak aldigim bir kat igin irtifak hakki tesis ettik. Miilkiyet hak-
kma gevirmek igin yapilmasi gereken nedir? 

© K a t maliklerinin ortak binaya yapacaklan masraf lar ne o randa odenmelidir? 

© Ceza davasinda iadei muhakeme igin ko§ullar nelerdir? Dilekgeyi kime verme-
liyim? 

T i c a r e t . Ticare t konulanyla Ilgili sorular d a h a gok bonolarla, olgu-ayar ijleriyle, 
kooperatiflerle, di§alimla ilgilidir. Bu sorulardan ornekler a j ag idad i r : 

© Bononun odenmemesi d u r u m u n d a nereye ba$vurulur? 

© El imde 2 M a r t 1967'de odenmesi gereken bir ticari bono var. Z a m a n a | i m i sii-
resi nedir? 

© Olgii ve Ayarlar Mudiirl i iguniin adresi nedir? Nereye baghdi r? 

© Iki tondan fazla geken kantar nereye muayene ettirilir? 

© Yapi kooperatif i tip statiisiinii nereden saglayabilirim? 

© Tiiket im kooperat if i kurmak istiyoruz. Ornek statii gerek. Nereden bulabiliriz? 

© Bir kalkinma kooperatif i nasil kurulur? 
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© Olkesindeki bir f i rmayi temsil eden Pakistan 'h bir zat gelmij. Kendileriyle ti-
cari sozlejme imzalayabilir miyim? 

T u r i z m - T a n i t m a . Idari Dani§ma Merkezi 'ne Tur izm' le ilgili olarak sorulan so-
rulardan bir boliimii a§agidadir: 

© K u r m a k istedigim turistik bir tesis igin nasil kredi alabilirim? 

0 l§letmeme seyahat acentesi ruhsatnamesi alabilmek igin ne yapmal iy im? 

© Yabanci sermaye ile ijbirligi ederek turistik tesis ku rmak istiyorum. Bu a landa-
ki yasalarla uygulama konusunda bilgi verir mis 'niz? 

© Bayram tatilini topluca Alanya 'da gegirmek istiyoruz. O r a d a bize uygun tarifeli 
bir otel tavsiye edebilir misiniz? 

© Tur i zm-Tan i tma Bakanliginca bast in lan tanitici yayin lan nasil saglayabiliriz? 

Sagl ik . Saglik a lamndaki soru lann gogu, ki§isel tedavi igin yur t di§indan ilag ge-
t ir tme, hastanelerde hangi d u r u m l a r d a ucretsiz tedavi yapilacagi, saglik r apo r l an gibi 
konularla ilgilidir: 

© §eker hastaligina iyi gelen Hermestas adli ilaci Turkiye 'deki eczanelerde bula-
madim. Nereden saglayabilirim? 

© Sinir hastal iklan iizerinde olaganiistii etkili Flitriosin adli ilacin Ingil tere 'de pi-
yasaya gikmi§ o ldugunu radyo ile televizyondan ogrendim. Bu ilacin yu rdumuzda bulu-
n u p bulunmadigi , etkisi konusunda bilgi verebilir misiniz? Bizde yoksa Ingil tere 'den na-
sil getirtebilirim? 

© Alti ki§ilik ailemiz acil tejhisle tedavi igin Ankara Hastanesine yatirildik. Bir 
siire tedaviden sonra tifiis te§hisi konup 500 kiisur liralik gider tahakkuk ettirildi. 1 M a r t 
1967 giiniine degin odenmek iizere bir senet imza ettirilerek t aburcu edildik. Yoksul ol-
d u g u m igin b u parayi odemeye giiciim yetmez. Tedavi ucretini almasalar olmaz mi? 
Bana bir yol gosterebilir misiniz? 

© Ankara 'daki Sakalar l lkokulu ogrencilerini K o r u m a Dernegi olarak gocuklann 
kan g rup lann i belirlemek istiyoruz. Nereye ba§vurmahyiz ? Bu hizmet pa rah midir? 

© Fransa ile gevresindeki ulkelere gideceklerin saglik r apo r l an ya da veba, kolera 
gibi a§i belgeleri gosterme zorunlulugu var midir? 

© Saglik kurulu raporu almak istiyorum. Nereye ba§vurmaliylm ? 

K o y i § l e r i . Koy i j ler i ile ilgili sorular d a h a gok koy ka lkmma kooperatifleriyle 
dernekleri, bankalar , krediler, koy el sana t lan gibi konular la ilgilidir: 

© Koyiimiiz igin bir kalkinma kooperatif i kurmak istiyoruz. Gerekli bilgileri ne-
reden, nasil alabiliriz? 

© Koy K a l k m m a ve Giizelle§tirme Dernegi ana sozle§mesi hazirladik. Bu sozle§-
menin tabi olacagi kurulu}, tasdik formaliteleri konusunda bilgi rica edebilir miyiz? 

© T C Ziraa t Bankasi p lasmanlanni art i rmiyor, kredi gereksinmelerimiz karj i lana-
miyor. Kredi saglamak igin ba§ka ne gibi olanaklar vardir? 

© Kalk inma ga l i fmalannda kul lanmak iizere, koyiimiiz igin nerelerden, nasil kredi 
bulabiliriz ? 
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0 DSi araciligiyla Ziraat Bankasi'na borglanma karfihgi kurutulan 40.000 doniim-
liik bataklik arazi yeniden sular altinda kaldi. T a n m yapamiyoruz, Banka ise borcunu ta-
kip ediyor. Bize bir gikar yol gosterebilir misiniz? 

© Koy el sanatlan konusunda nerelerde, ne gibi imalatta bulunulmaktadir? 

T a n m . T a n m alanindaki sorular, giftginin donatilmasi, tanmsal yayim, giftginin 
orgiitlenmesi, beslenme, ormancilik gibi konularla ilgilidir: 

© Tunceli 'den geldim. Krediyle tohumluk, hayvan, traktor almak iizere nerelere 
ba§vurmaliyim ? 

0 Aydinlikevler'de oturuyoruz. Elma, armut fidanlarim nereden saglayabilirim? 

0 Bugiinlerde (21 §ubat) bahgemizdeki agaglari budayabilir miyiz? 

© Susuz toprakta hangi tiir miinavebe yapilacagi, yefil giibrenin kullani.i§i, aygi-
geginin topragi giiclendirmedeki etkisi konusunda teknik bilgiyle belgeleri nereden sagla-
yabilirim? 

© Tiirkiye'de Besin-Tarim orgiitii FAO'nun telefon numarasi nedir? Qali§ma yeri 
neresidir? 

© At eti konusunda Saglik-Sosyal Yardim Bakanliginda bir komisyon kuruldugu-
nu ogrendim. Bu konudaki Tar im Bakanhgi gorii§ii nedir? 

© Kavaklik kurmak istiyorum. Bu i§in vergi yonii konusunda bilgi rica edebilir 
miyim? 

Iyi le§t irme Onlemler ine Dayanak Olabilecek Sorular. i D M ' n i n kurulu; a-
maglarindan biri de, yurtta§larin yonetimle yonetsel yontemlerin iyile§tirilmesine yol aga-
bilecek dilekleriyle onerilerini, yakinmalanni olagan gah§malan sirasinda toplayip deger-
lendirmektir. Bu yoniiyle Merkez, TODAtE 'n in , bir gozlem, araft irma, bilgi toplama 
kolu niteligi ta§imaktadir. 

(^alijmalarinin ilk iki ayi iginde Merkez'e yurtta§larca sorulan sorularla yapilan 
onerilerin bir ozeti a§agidadir: 

© Cumhuriyetin ilk yasalan, 27 Mayis 1960'i izleyen Devrim yonetimi yasalari, 
Kurucu Meclis yasalari ile TBMM'n in son gikardigi yasalann numara lan birden ba§laya-
rak siirmekte, miikerrer yasa numaralan uygulamada giigliik dogurmaktadir. Yeni bir dizin 
yapilarak bu giigliikler giderilemez mi? 

© Kat Millkiyeti Tasasi ile Tapulama Tasasi gok bigimci yazgizci yasalardir. Tapu-
lama Yasasinin 21. ile sonraki, 32. ile sonraki maddeleri bu turdendir. Yurtta§ olarak ne 
yapacagimizi §a5irdik. Bu yasalann uygulanmasiyla ilgili olarak birtakim kimseler burolar 
kurup halki soymaya ba§lami§lardir. Bize kestirme bir yol gosterebilir misiniz? 

© Askerligini bitirmi§ bir lise giki§hyim. K a m u kurulu§lannda bir goreve atanmak 
istiyorum. Nereye ba^vurmaliyim ? Biitiin kamu kurulu$larimn gorevli gereksinmesini karplayan 
bir kuruluj yok mudur? (Not: Devlet Personel Dairesi'nin bu konuda yapmasi gereken 
gorevler bulundugu kanismdayiz.) 

© Vucutfa sakat bir gencim. Nereye ba§vursam i? bulamiyor, ba§tan savuluyorum. 
Benim gibilerin durumu ne olacak? Toplumumuz bizi insan onuruyla bagda§ir bir yaja-
ma nasil kavujturacak? Hiikiimet bu konuda ne diijiinmektedir ? 
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© 1960 yihndan beri / ; ve l f f i Bulma /Turuma'ndan, Samsun'la Ankara §ubelerinden 
i§ istiyorum. Bunca yildir higbiri bir i§ bulamadi . Bu kurum ne yapar , kimlere i§ bulur? 

© Yedek Subaylardan yasa uyannca kesilen Ordu Yardimla$ma ddentileri terhislerin-
de geri verilmemekte, toplami milyonlari bulan bu odentiler sandiga kalmaktadir . Bu 
dogru m u d u r ? 

© Tabanci iilkelere gah§maya giden i$filerimiz arasinda sug i§leyenler, yiiz kizartici 
davrani§larda bulunanlar gogalmaktadir. Utang duydugumuz bu olaylan azaltmak igin 
i§gilerin di§anya gonderilmeden once ya da gittikleri yerlerde bu konularda egitilmeleri, 
gereken obiir onlemlerin alinmasi diifiiniiliiyor m u ? 

© Ilkokullarda ogrenciler igin tutulan ruhsal dosya'larda niifus ciizdani ornegi gibi 
belgeler vardir. Bu dosyalar ortaokula, liseye gocukla birlikte ak tan lmamakta , o okul-
larda ayrica birer dosya tutulmaktadir . Ruhsal dosyalar ogrencinin gittigi okullara gon-
derilirse yiiz binlerce ogrenci igin bo? yere ikinci bir dosya diizenlenmesine gerek kalmaz. 
Bu yapilabilir mi? 

© Bir liseye bagh -yan i Use igindeki- ortaokulu bitiren bir gocugun lise boliimune 
kaydi yapilirken ayrica niifus ciizdani ornegi, fotograf, adresi degi§medigi halde yeniden 
pullu-adresli zarflar istenmektedir. Ortaokul bu belgeleri liseye aktanrsa ogrencinin ikin-
ci bir kez masrafa sokulmasina gerek kalmaz. Bu yola neden gidilmiyor? 

© Or ta ogrenimde bir "kayit yenileme" yontemi vardir. Qocuk okula diizenli olarak 
gittigine gore kaydin yenilenmesine gerek var midir? 

© Universite, lise ogrencilerinin bo$ zamanlarinda gidip eglenecegi, arkada§lanyla bir-
likte oturacagi, gazete, dergi okuyacagi temiz, nezih bir yer var midir? 

© Belediyeler turistik tesisler iizerinde agir bir baski yapmakta , otele getirilen or-
kestra igin a$iri eglence resmi al inmakta, temizlik denetimleri mii§terileri tedirgin edecek 
bigimde yapilmaktadir . Bu konuda onlem alinamaz mi? 

© Ruhsat ifleriyle ilgili biitiin formalitelerin Emniyet ' le Gelir Miidiirliigiine ugra-
madan Belediye Kii§at Amirligince sonuglandinlmasi biiyiik kolaylik saglar. Bu yola gi-
dilmesi diijiiniilemez mi? 

© Evlenme ij/m'nin Niifus Memurluklarinca yapilmasinda ijlerin hizi, kolayligi, 
dogrulugu bakimindan yarar vardir. Bu yola gidilemez mi? 

© Yurtta§ bekfi paralanna 210 sayili Vergi Usui Yasasina gore her zaman itiraz 
edebilmeli, yukiimliiye her zaman borcu igin ihbarnameyle tebligat yapilmalidir. 

© 5237 sayili Belediye Gelirleri Tasast'nm Anayasa 'ya da aykin olan kimi maddeleri 
degijmeli, bu a rada gok dii§uk olan kimi riisum hadleri en kisa siirede yiikseltilmelidir. O -
yun aletleriyle bi lardodan yilda yalniz 5 lira, dominodan iig lira riisum almmaktadir . Hay-
van kesim iicreti ile tart i aletlerinden alinan riisum da gok dii§uktiir. 

© Koyiimiiz igin kurdugumuz Kalkinma Kooperatifi ijlemleri ile hesap ijlerinin yu-
riitiilmesiyle ilgili bilgileri, egitimi nereden, nasil saglayabiliriz? 

M e r k e z ' d e n K i m l e r Y a r a r l a m y o r ? Yur t t a j l ann gejitli a lanlarda sorduklan 
sorulara yukanda verdigimiz ornekler, i D M ' n i n ne denli gen 15 bir yurtta§ yiginina ya-
rarli olabilecegi konusunda agik bir gorii? kazandirmi j olsa gerektir. Acaba Merkez 'e soru 
soranlar kimlerdir? Sorular telefon araciligiyla sorulup yani t landmldigi igin bu konuda 
kesin bir yargiya vanlamaz. Bununla birlikte, iki ayhk deneylerle gozlemlere dayamlarak 
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§u sonu<;lar £ikarilabilir: Eskiden aracilara ba$vurmak durumunda kalan birgok yurtta§, 
§imdi dogrudan dogruya Merkez'e telefon ederek istedigi bilgileri alabilmektedir. Duru-
mun ozellikle ij^iler igin boyle oldugu a^ikga anla§ilmaktadir. Yurtta§ Merkez'e ya ken-
disi telefon etmekte ya da bir yakimna (kendisi de hazir bulunarak) telefon ettirmektedir. 

Bu arada kimi kamu gorevlilerinin, arajtirmacilarin, dahasi avukatlarin Merkez'e 
telefon ederek aradiklan bilgileri elde etmeye gali§tiklari, gerek sorularin niteliginden, 
gerek bu kimselerin sonradan T O D A l E ilgilileriyle yaptiklari, Merkez'in Qah§malari ko-
nusunda ho§nutluk belirten konu§malardan anla§ilmaktadir. Bu arada, kimi ogrencilerin 
okuldan verilen odevlerin hazirlanmasinda yararh olacak bilgileri Merkez'den sorduklari 
durumlarla da kar§ila§ilmi§tir. 

Merkez'e yoneltilen sorulardan bir boliimiiniin Ankara di§indan geldigine, bu 
vesileyle bir kez daha deginmekte yarar vardir. Bugiine degin, Akyazi, Antalya, Bartin, 
Burdur, Denizli, Hopa, Kaman, Karabiik, Karacabey, Karadeniz EreglLsi, Kayseri, Kir-
§ehir, Konya, Nigde, Polatli, Samsun, Susurluk, Zonguldak'tan telefonlar ahnmi§tir. 

i D M ' n i n varligi ile karjilik beklemeden sagladigi hizmetler halkimizca duyulduk-
5a, Merkez'in hizmet alanmin giderek geni§leyecegi de ku§kusuzdur. 

Idari Dam§ma Merkezi Miiduriiniin Genel Miidiire yurtta§-
lardan bir boliimiiniin Merkez'den yararlanmanin bir iicret kar§i-
hgi olabilecegi yolunda bir izlenim iginde bulunduklarindan soz 
etmesi iizerine, Merkez'in hizmetlerinin kar§iliksiz oldugu yeri gel-
dikge vurgulanmaya ba§ladi. Biilten'de kullanilmak iizere 1967 
Martinin ilk giinleri iginde bir desinatore gizdirilen armanin iizeri-
ne "08 Ankara, Idari Dani§ma Merkezi Idareyle Ilgili Sorularinizi 
Telefonla Ucretsiz Cevaplandirir" sozlerinin yazilmasi da bu ko-
nudaki duraksamalan gidermek amacina doniiktii. 

Merkez'in kurulmasimn soz konusu oldugu, bu geli§melerle 
ilgili olarak basmda yazilar giktigi 1966 yilinda, ilk baki§ta Merkez'-
in kurulu§ amaciyla dogrudan dogruya ilgili degilmi§ gibi goriinen 
ilging bir ba§vuru alinmi§, Genel Miidiir bu konuda birtakim giri-
§imlerde bulunmanin yararh olacagim dii§unmii§tu. Bu giri§imler, 
Biilten'in Nisan 1967 sayisinda "Son Gorev Hizmeti" ba§hgim ta-
§iyan yazida §oyle agiklanmi^ti: 

Gegen yil, bir Idari Damjma Merkezi kurulmasimn soz konusu oldugu giinlerden 
birinde T O D A l E Genel Miidiirii'ne bir yur t ta j telefon etti. Boyle bir Merkez'in gercjek-
ten yararli olacagina inandigini belirtip Enstitii'yii yurtta§-yonetim ili§kilerine ferahhk 
getirecek olumlu giri§imleririden otiirii kutlayan yurtta§, sozii kendisinin giiglii bir bigim-
de duydugu anlajilan bir gereksinmeye getirerek konu§masim §6yle siirdiirdii: "Giiniimiiz-
de yalniz yajamak degil, olmek de 50k gUQ bir sorundur. Olen bir kimsenin topraga veril-
mesi, resmi formaliteleri, dinsel yonleriyle, boyle bir yikima ugrami§ kimseler i?in agir bir 
yiik olu§turmakta, zaten bir garcsizlik iijinde bulunan insan ne yapacagini bilememekte-
dir. Bu konuda yurtta$a kolayhk saglayacak bir orgiitlenmenin ortaya konmasina araci-
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hk edemez misiniz?" Enstitii Genel Miidiirii yurtta§m k u r u m a ilifkin iyi duygulariyla 
ovucii sozlerine te§ekkiir ettikten sonra, soz konusu oneri karfisinda duydugu yadirgamayi 
gizlemeye gali§arak, konuyu "ilging bu ldugunu , " "iizerinde durulabilecegini" soyledi. 

Ida r i D a n i j m a Merkezi 'nin kurulu§unu izleyen giinlerde 08'e telefon eden bir ba§ka 
yurita§ evde bir oliim olayi o ldugunu, ne yapacak lann i §a§irdiklarini bildirerek ya rd im 
istedi. 

Bu konuda kendisiyle goriifiilen Diyanet tf leri ilgilisi konunun gergek bir gereksin-
me oldugunu belirterek bir anisim aktard i : "Yillarca once bir giin, Nuru l lah A tag gece-
nin saat birinde giiniin Diyanet l§leri Ba§kam H a m d i Akseki'nin evine telefon edip aga-
beyinin o ldugunu, t abu ta or tmek iizere bir K a b e ortiisii aradiklarini soyleyerek b u n u 
nereden bulacaklarini sorar. T a b u t a K a b e ortiisii or tmenin dince gerekli olup olmadigi 
bir yana, din konusundaki ki§isel goriiflerini agik agik belir tmekten gekinmeyen A tag gibi 
bir yurtta§in bile giiniin bir inde bir yakini igin boyle bir ba§vuruda bu lunmak geregini 
duymu§ olmasi ilgi gekicidir." . 

23 §uba t 1967 giinii Mezarlik Miidiirii, 25 §uba t giinii Ankara Miiftusii Idar i Da-
ni§ma Merkezi 'ne gagnhp konu kendileriyle g6rii§iilerek gerekli bilgiler alindi. Bu a r a d a 
Ankara Miiftiisii 'nden y u r t t a j l a n n oliim d u r u m u n d a gereksinme duyabilecekleri dini hiz-
metleri saglayacak bir orgiitlendirme yapmasi istendi. 

Bugiin artik 08'e telefon edip bu konuda yardim isteyen yur t taf lara , bir gorevli 
ba§saghgi diledikten sonra yapilacak resmi iflemi bildirmekte, dini hizmet yoniinden bir 
istekleri varsa kendilerine yardimci olabilecek bir ba§ka telefon numaras i vermekte, bu 
a r a d a olenin Istiklal Madalyasi varsa askeri torenle topraga verilebilecegini ammsatmak-
ta, bu konuda nereye telefon etmeleri gerektigini de bildirmektedir. 

Yurt iginde kurulu§ gali§malari ilgiyle izlenen IDM, 1967 yili 
ba§larinda uluslararasi bir haber ajansinin da ilgisini gekti. Biilten'-
in Nisan 1967 sayismda "Idari Dani§ma Merkezi Uluslararasi Ha-
ber Biiltenlerinde" ba§ligi altinda bu konuda §oyle deniyordu: 

1 §uba t 1967 giinii hizmete giren Idari D a n i f m a Merkezi 'n in kuru lu ju Associated 
Press haber ajansinin 10 f juba t giinlii uluslararasi biilteninde " I m d a t " bafligi al t inda a§a-
gidaki bigimde bildirilmiftir: 

"Turkiye 'n in eski Bizans'tan devraldigi §a§irtici, karifik kirtasiyecilik bu rada uzun 
siireden beri bir §aka konusudur. 

Hiikiimet bu d u r u m a bir gare bulmaya karar vererek eyleme gegti. 

§imdi, iig niishah b a j v u r m a belgeleri, fotograflar , pullar , formlar , geleneksel "bu-
giin git y a n n gel" mazeretleri arasinda buna lan or ta lama yur t ta f in yapmasi gereken if, 
ya rd im igin telefonda "08"i gevirmekten ibarett ir . 

Telefon ha t l ann in obiir ucunda , bu iilkede giinliik ya§ami siirdurebilmek igin zo-
run lu olan biirokratik gerekler iizerinde ozel bir egitim gormiif, on dort kamu gorevlisi 
yer almaktadir . 

Bir ikramiyesi d a h a va r : t jcrets iz olan bu d a n i j m a hizmetini yiiriiten A m m e Idare-
si Enstitiisii, telefon eden yur t ta j la rdan kirtasiyeciligi azal tmaya yarayacak oneriler alma-
yi umdugunu da belirtmi§tir." 
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Yukandaki bigimde ozetlenen Ankara gikigh, "Wrapped in Red Tape? Dial 08" 
(Kirtasiyecilikle Bajmiz Dertte mi? 08'i Qeviriniz) ba§hgim ta§iyan orijinal haberin, soz 
konusu Ajans merkezinde gok begenilip takdir edildigi ogrenilmijtir. 

IDM: Nisan-Mayis 1967 

Merkez'in Nisan-Mayis 1967 donemiyle ilgili ikinci iki aylik 
yazanagi, Biilten'in Haziran 1967 sayisinda yayimlandi: 

Yurt ta j lann kamu kurulu§lariyla, resmi i$lemlerle ilgili sorularini telefon araciligiy-
la yanitlamak amaciyla T O D A l E bunyesi iginde kurulup 1 §ubat 1967 giinii hizmete gi-
ren I D M dordiincii ayini doldurmu§ bulunmaktadir. 

Telefon numarasi 08 olan Merkez, Ankara 'da bulunmakla birlikte, yalniz bajkent-
te ya§ayan ya da yolu Ankara'ya dii§en yurtta§larin sorularini degil, yurdun gejitli koje-
Ierinden §ehirlerarasi telefonla sorulan sorulan da yamtlamaktadir. Merkez, sorulan ya-
zili olarak yamtlamadigi gibi, soru sormak amaciyla yapilan ziyaretleri de, bu gibi uygu-
lamalar gali§malanm aksatacagi igin kabul etmemektedir. 

I D M , herhangi bir kazang amaci giitmeyen, ba§ta resmi bir i§i igin nereye, nasil ba§-
vuracagini bilemeyen siradan yurtta§lar olmak iizere biitiin halkimiza kar§iliksiz hizmet 
amacini giiden bir kurulu§tur. §imdilik bir bakima deneme, hazirlik niteliginde olmak 
iizere sabahlan saat 09.00-12.00 arasinda gali§an Merkez, 15 Haziran 'da tiimgiin iizerin-
den galijmaya baflayacak, bu giin basin yoluyla yurt taj lara duyurulacaktir. 

Biilten'in gegen sayisinda yayimladigimiz uzun bir yazida Merkez'in ilk iki aylik 
galifmalan konusunda agik bir gorii§ kazandirmaya gali§mi§tik. Bu yazi ise Merkez'in 
ikinci iki aylik gali§malari uzerinde bilgi vermek amacini giitmektedir. 

Sorularin Dagili$i . 08'e sorulan sorularin ge^itli alanlara gore dagih$i yiizde oran-
lar olarak a$agida gosterilmijtir: 

Subat. Mart Nisan Mayis 

Maliye 28 .7 17.4 14.0 
Qali§ma 12.5 9 . 5 9 . 6 
lgi§leri 10.8 10.2 10.7 
Milli Egitim 9 . 9 13.3 16.8 
Belediye 10.2 8 . 5 8 . 3 
Giimriik 8 . 1 5 . 3 11.3 
Adalet 6 . 0 9 .2 6 . 0 
Ticaret 3 . 0 4 . 0 4 .2 
Turizm 2 . 3 2 . 1 1 .3 
Saghk 2 .1 3 . 5 2 .7 
Koy Ifleri 1.2 * 3 .1 2 . 3 
T a n m 0 . 9 2 . 4 2 .7 
Ge§itli 4 . 3 2 .7 10.1 

100.0 100.0 100.0 
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Rakamlarin da gosterdigi gibi, Maliye ile ilgili sorular §ubat, Mart , Nisan aylarx 
iginde birinci sirayi tutarken, Mayis'ta Milli Egitim'le ilgili sorular % 16.8'le ba§a geg-
mi§tir. Maliye konulanndaki sorularda gorulen azalma, daha once mali afla, gelir vergisi' 
taksideriyle ilgili olarak sorulan sorularin sona ermesinden, Milli Egitim'deki ar tma ise 
daha 50k tjniversitelere giri§ kayitlannin Nisan'la Mayis aylanna rastlamasmdan ileri 
gelmi§tir. (Jali$ma, tgi§leri, Belediye ile ilgili sorular a§agi yukan eski durumlanni koru-
mu§tur. Giimriik i§lemleriyle ilgili sorularda Mayis ayi iginde gorulen artifin nedeni, di§ 
gezilerin, bu arada ogrenci kurulu§larinca diizenlenen toplu di§ gezilerin yurt dijina i§gi 
gidi$ gelifinin, uluslararasi spor kar§ila§malarmin artmasi, turist mevsiminin ba§lamasi 
sonucu di§ardan yurda neler getirilebilecegi konusundaki sorularin yogunluk kazanmasi-
dir. "Ge§itli" sorulardaki onemli arti§ ise, bayramlardan onceki gunlerin tatil olup olma-
digi konusundaki sorularla 23 Nisan, 19, 27 Mayis torenleri igin bilt t ya da davetiyelerin 
nereden bulunabilecegine ili§kin sorularin goklugundan ileri gelmi§tir. 

Bilindigi gibi, 08'e yoneltilen sorular ilke olarak hemen yanitlanmakta, yamti hsmen 
verilemeyen sorularla kar?ila§ildigi durumlarda, ilgili yurttaftan ertesi giin telefon ederek 
sorusunun yamtini almasi istenmektedir. Boyle yamti ertesi giine birakilan sorularin ora-
ni §ubat ayi iginde % 5.6 iken Mar t ayinda % 4.7'ye, Nisan'da % 2.8'e, Mayis'da 
% 1.2'ye dii§mii§tiir. Bu duruma gore Merkez, hizmete girdigi §ubat aymda yurtta§larca 
sorulan sorularin % 94.4'iinii hemen yanitlarken, bu oran Mayis 1967'de % 98.8'e 
yiikselmi^tir. 

08'e Neler Soruldu? Yurtta§larm ge§itli kamu hizmeti alanlariyla ilgili olarak 
sorduklan sorular, konulara gore a§agida gosterilmi§tir: 

Maliye: Bu alanda sorulan sorular arasinda vergi ijleriyle ilgili olanlar on sirayi tut-
maktadir. Bina vergisi bagi§ikligiyla, di§ seyahat harcamalariyla ilgili sorularin sayisi goze 
garpacak olgiide goktur. Veraset-intikal vergisi ile damga resmi konusunda da birgok soru 
sorulmuftur. Emeklilik i§leri, emekli, dul, yetim ayhgi tahsisleri, genellikle ayhklarla iic-
retlere ili§kin sorular da onemli bir toplama ulajmaktadir. Yabanci paralarin kuru ko-
nusundaki sorular da dikkati gekmektedir. 

Qaliyma: Bu alandaki sorular, ilk iki aylik donemde oldugu gibi, daha 50k i§eji si-
gortalanyla, "olgiimleme" i§lemleriyle, yurt di§ina i§<ji olarak gideceklerle, i§gi konutu-
kredisiyle, i§ istemleriyle ilgilidir. 

Ifijleri: Bu bakanligin gorev alamyla ilgili sorular, daha 50k pasaport, niifus i§lem-
leri, otomobil, bisiklet ehliyeti alma yontemi, ehliyet vizesi i§lemleri, yurtta§hga alma for-
maliteleri, film senaryolannin incelenip denetlenmesi gibi konular iizerindedir. Bu alan-
daki sorularda da ilk iki aylik doneme oranla sozii edilmeye deger bir degi§iklik yoktur. 

Belediye: Bu alandaki sorular daha gok evlenmelerle, kat mulkiyeti, bina vergisi 
bagi§ikligindan yararlanmak i<;in gerekli nitelik belgeleriyle, ilanlardan, rekamlardan, 
oyun aletlerinden alman resimlerle, levha ile i§galiye resimleriylr, asker ailelerine yardim 
i§leriyle, kanalizasyon tikanikhklanyla patlamalari gibi konularla ilgilidir. Sorularin o-
nemli bir boliimiiniin belediye gelirleriyle, tahsilat ijleriyle, evlenmelerle ilgili oldugu go-
riilmektedir. Kat miilkiyetiyle ilgili sorular da yogunluk kazanmi§tir. 

Milli Egitim: Bu alandaki sorular arasinda en geni§ yeri §ubat ' la Mar t aylarmdan 
farkh olarak, gefitli okullara, bu arada ozellikle iiniversitelere, yuksek okullara, kolejlere 
giri§ kofullariyla ilgili olanlar olu§turmaktadir. Di§ardan okul (daha <;ok lise) bitirme si-
navlanna giri§ ko$ullariyla ilgili sorular da onemli bir toplama ulajmaktadir. 
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Gtimriik: Sorulan sorular gogunlukla yolcu beraberinde yurda giren gikan e§ya ile 
ilgilidir. Bu arada buzdolabi, elektrik siipiirgesi gibi ev ejyasimn vergi oranlari ile gelij 
bigimleri konusunda sorular soruldugu goze garpmaktadir. Mayis iginde giimriiklerle 
ilgili sorularm bir onceki aya gore iki katindan 50k (% 213) bir arti§ gostermesi, yukari-
da agiklanan gidi§ gelijlerin yogunluk kazanmasindan ileri gelmektedir. 

Adalet: Veraset ifleriyle, kat miilkiyetiyle ilgili sorularla iadei muhakeme suresiy-
le yontemi iizerindeki sorular ozellikle dikkati gekmektedir. 

Ticaret: Bu alanda sorulan sorular arasinda en 50k goze garpanlar, esnaf dernekle-
riyle, ge§itli ortakhklann - b u arada kooperatiflerin, ozellikle yalniz koylerde kurulan kal-
kinma kooperatiflerinin- kurulu§ yontemleriyle ilgili olanlardir. 

Turizm: Nisanla Mayis aylari iginde de, §ubat ' la Mar t aylannda oldugu gibi, turistik 
belgelerle, turistik tesis kredileriyle, tatil gegirme yerleriyle ilgili sorular gogunluktadir. 

Saglik ile Tartm'la ilgili sorular genellikle ilk iki aylik donemde oldugu gibi siirmii§ 
tiir. Koy Ifleri Bakanliginm gorev alaniyla ilgili sorular daha 50k koy igme sulan, YSE ile 
Topraksu Genel Miidiirliikleriyle ilgilidir. Bu arada Ula$tirma alaninda posta, telefon i§-
leriyle ilgili sorular dikkati gekmektedir. 

08'e yoneltilen sorular arasinda, belirli kamu hizmeti alanlarim ilgilendiren yasa 
ya da kararnamelerin Resmi Gazete'nin hangi sayismda yayimlandigi konusundaki soru-
lara da gorece sik rastlandigi goriilmektedir. 

iy i le§t irme Onlemler ine Dayanak Olabilecek Sorular. 08 I D M yalniz yurtta;-
l ann yonetsel ijlemlerle ilgili sorulanm yanitlamakla kalmamakta, yonetsel yontemlerin 
iyile$tirilip basitle§tirilmesine yol agabilecek durumlarla ilgili yakmmalarla dilekleri de 
belirtmeye gahjmaktadir. Nisan, Mayis aylari iginde sorulan sorular arasinda da iyile§tir-
me onlemlerine dayanak olabilecek nitelik ta§iyanlar olmu§tur: 

1. "Bugiin vergi taksitinin son odeme giinii oldugu igin Vergi Dairesi pek siki§ik. 
Vergimi postaya versem cezadan kurtulur muyum?" sorusunu soran bir yurtta§ onemli 
bir konuya deginmi§tir. Gergekten de yurtta§larin devlete olan vergi ib borglarintn posta ya 
da bankalar araciltgiyla Bdenmesi olanaginm yaratilmasi yonetim-kamu ilijkilerinde kiigiim-
senemeyecek bir kolaylik yaratacaktir. Bu konuyla ilgili bir ba§ka soru da memur aylikla-
nn in emekli ayliklannda oldugu gibi gekle odenmesi yonteminin konmasidir. Boyle bir 
yontem, saglayacagi kolayhktan ba§ka kirtasiyeciligi de genif olgiide onleyecek, her ay 
bordro duzenlemek, tahakkuk memuruna, muhasibe, ita amirine gotiirmek gibi sikinti-
lan da ortadan kaldirmi§ olacaktir. 

2. Bir ba§ka yurtta§in sordugu "bu giinlerde acaba hangi deiiet daireleri gorevli al-
mak ifin sinav yapacaktirV sorusu da iizerinde dujiiniilmeye deger bir konuyla ilgilidir. Bu-
giin Tiirkiye'de ge§itli kurulujlar gorevli alma i§ini tiimiiyle bagimsiz olarak yiiriitmekte, 
kamu yonetimi iginde yukaridaki soruyu yanitlayabilecek herhangi bir merkezi kuru lu j 
bulunmamaktadir . Gegen sayimizda da belirttigimiz gibi, bu konuda Devlet Personel 
Dairesi'nin olumlu birtakim i§ler yapabilecegi kanisindayiz. Egitim izlenceleri duzenlemek 
gibi i§lerle ugra§mak igin siire ayirabilen DPD'nin, kendisi bakimmdan daha biiyiik bir 
oncelik tafidigini sandigimiz gorevli alma konusunda herhangi bir gali§masi bulundugu 
konusunda bilgimiz yoktur.1 

1 Bu elegtirinin o giinlerde DPD yetkilileri arasinda birtakim duyarliklara yol agtigi 
ogrenilmigti. 
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3. Bir ba§ka yurtta§ d a Merkez 'e §u soruyu sormu$tur: "Yugoslavya 'dan ad ima gon-
derilen bir ki tabi iig aydan beri a l amad im. P T T Emniye t Genel Miidiirliigiine inceleme-
ye gonderdigini bildirmektedir . Ki tab i nasil a labi l i r im?" Bu konuda , -universi te ogretim 
iiyeleri ile uluslararasi bilimsel toplant i lara kat i lanlar da iginde olmak i izere- yur t ta j lar -
d a n yakinmalar almif bulunuyoruz . Emniyet Genel Mudi i r l i igu 'nun b u konuda nasil bir 
inceleme yaptigim, boyle bir incelemenin etkililik diizeyini bilmemekle birlikte, soz ko-
nusu incelemenin gok uzun sure aldigi, bu yiizden yakinmalara yol agtigi da bir gergektir. 

4. Yurt ta§lann bir ba§ka yakinmalari da bina vergisine esas olmak iizere yapi lan irat 
tahminlerindeki ahenksizliklerdir. i D M ' n e bu konuda yoneltilen sorular, soz konusu tah-
minlerin d a h a dogru , d a h a adil bir bigimde yapilmasi geregine dikkati gekmektedir. I§te 
b u konuda gok duyulan bir soru: "Bir daire aldim. Benimkinden d a h a biiyiik olan daire-
lere d a h a az irat konmu?. Ne yapmal iy im?" 

5. Kat Mulkiyeti Tasasi ile ilgili sorularla yakinmalar , d a h a once oldugu gibi Nisan'-
la Mayis ay lan iginde de siirmii§tiir. Bu konuda akla gelen ilk dii$iince, geni§ yurtta? yi-
gmlar im ilgilendiren b u gibi yasa lann haz i r lanmasmda yurtta§i tedirgin edecek bir bi-
gimcilige gidilmemesi, t a s a n l a n n gerek hazirlanmasi gerek goriigiilmesi sirasinda yur t ta-
§a yiikledikleri sikmtilar agisindan titiz bir bigimde incelenmeleridir. 

Bu si i tunlarda yonetsel yontemlerin basitlejtirilmesi konusunda one siiriilen gorii§-
lerin ilgili kurulu§larca izlenip ele a h n m a y a baj ladigini da sevinerek belirtmek isteriz. 
Bu a rada ogrendigimize gore, Milli Egit im Bakanhginin 0 < £ M birimi, gegen sayida 
degindigimiz "ruhsal dosya"lar la okullara kayit formaliteleri k o n u l a n m d a igine alan bir 
a ra j t i rmaya ba§lami§ bulunmaktad i r . 

Sorulardan Ornekler. 08'e ge§idi k a m u gorevi alanlariyla ilgili olarak ne gibi soru lann 
yoneltilmekte o ldugunu y u k a n d a agiklami§, gegen sayimizda soz konusu sorulara gegitli 
ornekler de vc rmi j bulunuyoruz . A§agidaki sorular, okuyucu lanmizm birgok bakimlardan 
ilging bu lacak lanni sandigimiz orneklerdir. Bu soru lan inceleyenler, I D M ' n e ne denli 
degi§ik soru lann yoneltildigi konusunda d a h a somut bir gorii? kazanmak olanagini bula-
caklar, bu a rada Merkez ' in - k i m i gazetelerin yaki§tirdigi deyi§le- gergek bir " M a r k o P a j a , " 
iistelik yalniz soru lan dinlemekle yetinen anlayi§li bir kulak degil, on l an yamtlayip go-
ziim bu lan etkili bir yardimci o ldugunu goreceklerdir. Agagida okuyuculanmiza , ilgiyle 
izleyecekleri, hig de yabanci o lmadik lan bir "sorunlar potpuris i" sundugumuzu saniyo-
ruz : 

© Bir ba t inda bi rden gok gocugu diinyaya gelen bir m e m u r a dogum yardimi iki 
kat olarak mi, yoksa yalniz bir defada 200 T L mik t annda mi yapilir? 

© Ozel bir ki§iden 2000 T L kar§iliginda bir telefon aldik. Vergi beyannamesine 
gider yazilabilir miyiz ? 

© Tiirkiye 'de ulusal gelirin 52 milyar lirasimn 300 bin ki§inin cebine gittigi, buna 
kar;ilik niifusun biiyiik bir gogunlugunun ulusal gelirden kisitli bir pay aldigi yolundaki 
gazete haberleri dogru m u d u r ? 

© Istanbul plakah arabamin vergisini Ankara 'da yatirabilir miyim? 

© Amerika 'da bir bankada bu lunan parami Tiirkiye'ye getirirsem Merkez Banka-
si dolari kaga bozar? 

© T P A O ' n u n boru hat t i hisse senetlerinden almak istiyorum. Bilgi verir misiniz? 
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© Yollugunu doviz olarak avans alan bir kimse mahsup edemedigi dovizin kar§i-
ligini Tiirk parasi olarak iade edebilir mi? 

© Motorlu araglarda benzin kullanimim azaltan bir arag ke§fettim. Bulu§belgesini 
almak igin nereye ba§vurayim? 

© Tasfiye edilen bir limited ortakhkta beyanname nasil verilir? 

© Mahkemeden "talak davasinda §ahit" diye gagri gelmif. Bu ne demektir? 

© Bir davamiz var. Bir an once sonuglanmasini nasil saglayabiliriz? 

0 Bir kat aldim. Qatlaklar olu§tu. Miiteahhit aleyhine kag yil iginde dava agabi-
lirim ? 

© Yargiglarla ilgili yakinmalar nereye, nasil yapilir? 

© Kardefimle ben Medeni Kanundan once mirastan mahrum edildik. Dava hakki-
miz var midir? 

© Siyasi bir mahkumla gorii§ebilmek igin nereye ba§vurulmalidir? 

© Qocugumu niifus kiitiigune yazdinp niifus huviyet ciizdanim almakta geg kal-
dim. Bir cezasi var midir? 

© Tiirkiye'ye yurt digindan minibus nasil getirilir? 

© Evim iki kez soyuldu. Evde silah bulundurma izni ile silah almak istiyorum. 
Nereye, nasil ba§vurmaliyim? 

© Inceleme igin Dogu Almanya'ya gidilebilir mi? Alinacak doviz miktari nedir? 

© t j s t katin balkonundan hah silkmenin cezasi nedir? Bu konudaki yakinmamizi 
nereye bildirmeliyiz ? 

© Yildirim nikahiyla evlenmek igin ne yapmak gerekir? 

© Evlendirme Memurlugu Belediyeden ta$inmi$. Yeni adresi nedir? 

© Evlendirme Memuruna evde nikah kiydirmanin kogullan nedir? 

© Bir gecekondumuz var. Su, elektrik baglatmak igin nereye bajvurmahyim? 

© Evimin pislik gukurunu kanalizasyona baglatmak igin nereye ba jvurmam ge-
rek? 

© Be§ yil once olen siis kopegim igin hala vergi istiyorlar. Ne yapmaliyim? 

© Evdeki gatlaklardan kaygi duyuyorum. Tehlikeli olup olmadigini kime denet-
lettirebilirim? 

0 Tapu-Kadastro Genel Mudiirliigii nerededir? Osmanli hanedamna ait tapu ka-
yitlan burada bulunabilir mi? 

0 Urfa 'da hastalik sigortasi igin yiizde kag prim kesilmektedir ? 

© Bir ki§i gah§tiran ijyerleri, ornegin kapici kullanan apartmanlar i§ Kanununa 
tabi midir? 

© Hims'liyim. Dogu depreminde evim tiimiiyle yikildi. Duyduguma gore agir ha-
sar gorenlere tmar-tskan Bakanliginca istedigi kentte konut yaptiriliyormuf. Bu haktan 
yararlanmak igin nereye ba§vurmaliyim? 
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© Tiirkiye'den Kongo'ya i§gi gonderiliyor mu? Gidebilme ko§ulIari nelerdir? 

© Elazig il merkezinde sigortah i$gi olarak gah§iyordum. Ankara'ya geldim. l$e 
girecegim, ancak sigorta sicil numarami yitirdim. Numarayi nereden, nasil ogrenebili-
rim? 

© Atatiirk'iin petrolle ilgili sozlerini nerede bulabilirim? 

© Yoksul bir gocuk var. Ilkokulu bitirecek. Bir askeri okula vermek istiyoruz. Ne-
reye ba§vuralim? 

© Kiz Enstitiisii giki§hlar hangi okullara bajvurabilir? 

© Hasan Ali Yiicel ne zaman Milli Egitim Bakani oldu? Ne zaman ayrildi? 

© Istanbul 'da kurulan Turk Egitim Vakfi 'mn Ankara 'da §ubesi var midir? 

© Sinop ilinin Tiirkeli ilgesinde ortaokul var midir? 

© tlkokul gikijlilari alan Hem§ire Okulu var midir? 

© Ilkogretmen Okul lanmn dort yila gikarilip bitirenlere iiniversiteye girebilme 
hakki taninmasina ili§kin tasari kanunla§ti mi? 

© Oniversitelerarasi giri§ sinavi kilavuzunda Istanbul Iktisadi ve Ticari tlimler 
Akademisi yok. Neden? 

© Oglum ortaoikulu bitiriyor. Astsubay okuluna giri? kojullan konusunda bilgi 
rica edebilir miyim? 

© Ozel galijan zirai miicadele §irketlerinin ilaglama ucretlerini kim diizenler? Bu 
iicretler ne kadardir? 

© Erikte zamk hastaligina kargi hangi ilag kullamhr? 

© Bahgemin topragini nerede tahlil ettirebilirim? 

© Patates kanserinin onlenmesi konusunda nerede bilgi bulabilirim? 

© Kanarya lanma bakim yaparken evdeki kedi birden saldirdi. Kujlari korumak 
isterken kedi elimi tirmalayip lsirdi. Bahgelievler'de oturuyorum. Kuduz a§isi nerede yap-
tirabilirim? 

© Ankara yakimnda bir koyde oturuyorum. Otuz sekiz ya§indayim. Evli, be? go-
cuk babasiyim. Artik gocuk istemiyoruz. Ne yapmam, nereye ba jvurmam gerektigini soy-
ler misiniz? 

© Ruh saghgi dispanserleri agildigini duydum. Adresleriyle telefon numaralarim 
verebilir misiniz? 

© Tercihli telefon tahsisinin ko§ullari nelerdir? 

© Evime telefon almak igin nereye, nasil ba§vurmaliyim? 

0 Koyiimuziin yolunun 1967 programma ahmp alinmadigini nereden ogrenebili-
rim? 
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1DM : Haziran 1967 

1967 Haziraninin ilk yarisi iginde I D M gorevlileri igin bir egi-
tim gali§masi diizenlendi. Biilten'in Agustos 1967 sayisinda bu ko-
nuda §u bilgiler veriliyordu: 

T O D A l E , idar i Dam§ma Merkezi'nde gorevli, gcjitli bakanhklarla kurumlardan 
gelen memurlar igin 1-14 Haziran 1967 giinleri arasinda, yirmi saat siireli bir geli§tirme 
izlencesi diizenlemi§tir. Bu izlencede gejitli yonetim konulan uzerinde durulmu§, bu ara-
da gagda§ yonetim kavrami, bu alandaki yeni goriijler uzerinde bilgiler verilmijtir. Yo-
netimin kamuyla olan ilijkileri bakimindan biiyiik onem ta§iyan Merkez'in gorevlilerine 
Kamusal tli§kiler konusunda bilgiler verilerek tarti$malar yapilmi§, ayrica gali§malari-
nin yonetimin iyilejtirilmesiyle ilgili yoniine kar§i duyarliklanm artirmak, giinliik i§leri-
ni daha iyi yapmalannda yardimci olmak iizere "Yonetimin Geli§tirilmesi Qah§malari 
ile 0<£M Gorevi, 0<£M Gorevi ile t§i Basitlejtirme Yontemleri, Belgelerin Smiflandinl-
masi Yontemleri" gibi konular uzerinde tar t i jmah konu§malar yapilmijtir. Bu arada "te-
lefonla konu§ma adabi" konusu da ele ahnmi§, bu konuda bir de egitici f i lm gosterilmi§tir. 

Izlenceye Merkez'in Miidiiru ile Merkez'de gorevli, on bir bakanhkla kurumdan 
gelen on iki uzman katilmi§tir. 

Kurulu§undan ba§layarak gah§malanni dort buguk ay siireyle 
yanm giin iizerinden siirdiiren IDM, 15 Haziran'dan sonra tiimgiin 
iizerinden gali§maya ba§ladi. Merkez'in Haziran 1967 gah§malanni 
agiklayan a§agidaki yazi, Biilten'in Agustos 1967 sayisinda yayim-
landi: 

Bir yandan yurtta§lann yonetimle, resmi ijlemlerle ilgili sorularini telefonla yamt-
lamak, bir yandan da yonetimle yonetsel yontemlerin iyilejtirilmesini saglayacak bilgiler-
Ie yakinmalari toplayarak gerekli diizeltici onlemlerin alinmasina aracilik etmek amaciy-
l a ' T O D A i E biinyesinde kurulan i D M gali§malarini siirdiirmektedir. 

1 §ubat 1967 giinii hizmete giren Merkez, yur t ta j lann sorulanm bir sure yalniz sa-
bahlan yanidami?, ogleden sonralari ise galigmalar igin gerekli bilgilerle belgelerin hazir-
lamp yanit lann girgilere ijlenmesi gibi ijlere ayirmijtir. Bu evre dort buguk ay siirmu?, 
Merkez 15 Haziran 1967 giinii tiimgiin iizerinden galijmaya ba§lami§tir. 

Merkez'in amaciyla gahjmalari uzerinde daha onceki sayilanmizda ayrintih bilgi-
ler verilmijti. Bu sayida ise Merkez'in Haziran ayi gali$malari incelenecektir. 

Soru Sayisi . Merkez'in 15 Haziran 'da tiimgiin uzerinden gali§maya ba§lamasin-
dan sonra durum Polis Radyosu'nun yakin ilgisi sayesinde yurtta§lara daha iyi bir bigim-
de duyurulmug, eskisinden daha geni§ yurtta§ yiginlannin bu hizmetten yararlanmasi 
saglanmi§tir. Merkez'in yalniz sabahlan galijtigi hazirlik doneminde sorulan soru sayisi 
15'le 79 arasinda degi§mi$, duruma gore genellikle her y a n m giinde 20-30 ya da 40-50 
arasinda oynami§ken tiimgiin uzerinden gahjmaya ba$landiktan sonra giinde 95-133 ara-
sinda degi§en sayida soru soruImu§, her giin ortalama 100 yurttafin soru sordugu goriil-
miijtiir. 
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Bugiin bile birgok yurtta$in iDM 'n in varligini bilmedigi goz oniinde bulunduru-
lursa, kurum duyuldukga sagladigi hizmetlerden yararlananlar sayisimn daha da artaca-
gi ku§kusuzdur. Ozellikle T R T ' n i n bu konuda gosterecegi daha yakin bir ilginin kisa sii-
rede olumlu sonuglar verecegini samyoruz. 

Soru lann biiyiik bir boliimii hemen yani t lanmakta , olmazsa soru sahibi yu r t t a j t an 
ertesi giin yeniden telefon etmesi istenmektedir. Haz i ran 1967 iginde soru lann % 98.3'ii 
hemen, % 1.7'si ise ertesi giin yamt lanmi j t i r . 

S o r u l a r i n Dagi l i§ i , Haz i ran 1967 iginde Merkez 'e yoneltilen soru lann hizmet 
a l an l anna gore dagih§i yiizde oranlar olarak a§agida gosterilmi?, kar^ilajt irma igin N'san, 
Mayis aylanyla ilgili oranlara d a yer verilmi|t ir . 

N i s a n 

Maliye 17 .4 
Q a h j m a 9 . 5 
Igijleri 10.2 
Milli Egit im 13 .3 
Belediye 8 . 5 
Giimriik 5 . 3 
Adalet 9 . 2 
Ticaret 4 . 0 
Tur i zm 2 . 1 
Saglik 3 . 5 
Koy t§leri 3 . 1 
T a n m 2 . 4 
ge§itli 2 . 7 

100.0 

M a y i s H a z i r a n 

14.0 18 .0 
9 . 6 9 . 2 

10.7 15.6 
16 .8 17.6 
8 . 3 8 . 2 

11 .3 7 . 0 
6 . 0 5 . 3 
4 . 2 2 . 2 
1 .3 3 . 3 
2 . 7 2 . 2 
2 . 3 2 . 0 
2 . 7 1 .8 

10.1 6 . 8 

100.0 100.0 

Yukandak i verilerin incelenmesinden de anlaj i lacagi gibi, iizerinde en 50k soru 
sorulan hizmet a lan lan , sirasiyla, Maliye, Milli Egit im, Igijleri, Qah§ma Bakanhklan , 
Ankara Belediyesi ile Giimriik-Tekel Bakanligidir. D u r u m , Merkez ' in hizmete girdigi 
1967 §uba t indan beri boyle o lmuj tu r . 

Yukandak i yiizde r a k a m l a n n d a n kiminde gorulen dii§melerin soru sayisinda azal-
ma an lamina gelmedigini bu vesileyle belirtmek yerinde olur. Gergekten de, bir yanda n 
Merkez ' in tiimgiin iizerinden gah§maya ba§lamasi, obiir yandan ku rumun eskisine gore 
kamuya daha iyi duyurulmasi sonucu, biitiin hizmet a lanlarmdaki soru sayi lannda -o r an i 
birbir inden a y n da olsa- onemli ar t i j lar olmu§tur. 

08'e N e l e r S o r u l u y o r ? Uzerinde en 50k soru sorulan konular. hizmet alanlanna 
gore a§agida kisaca agiklanmi§, bu arada gegen aylara oranla aynm gosteren durumlann 
da belirtilmesine galijilmiftir. 

Maliye: E n 50k soru Gelir Vergisi ile Vergi Usui K a n u n l a n y l a ilgili olarak sorul-
mu§, sirada ikinci yeri Bina Vergisi taksitlerinin odenecegi aylarla bu vergiye ili§kin istis-
nalar , bagi§ikhklar olu§turmu§tur. Uzerinde en ?ok soru sorulan obiir konular , di§ seyahat-
ler, emeklilik d u r u m l a n ile emekli ayhklan , otomobil i thal permileri ile doviz kur landi r . 

Haz i ran ayinin bina vergisi ile motorlu kara ta§itlari vergisinin ilk taksit ayi, yak-
la§makta olan T e m m u z ' u n gergek gelirleri i izerinden gelir vergisine tabi ytikiimliilerin 
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ikinci taksit ayi olmasi dolayisiyla yiikumliilerin yasal mercileri daha onceden ogrenmek 
istemeleri sorulann artmasina yol agmiftir. Bina vergisine ili§kin sorulann sayismdaki ar-
tif da, yurttaflarin yeni yapilan binalar igin hangi yasaya gore, hangi siireyle, ne gibi ko-
fullarla vergi bagifikligindan yararlanabileceklerini ogrenmek istemelerinden ileri gelmif-
tir. 

Milli Egitim: (Jefitli okullarin girif sinavlan, iiniversitelere girif, "Avrupa sinav-
lari" ile simf gegme, smav nakilleri, sinav gunleri, ilkokullar, ortaokullar, liselerle ogret-
men okullanna di§ardan bitirme smavma girme gibi konularla ilgili sorular Haziran ayi 
iginde on sirada yer almaktadir. 

Sorularda gegen aya oranla biiyiik bir deg'fiklik olmamif, ancak gegen ay iiniver-
site girif smavlariyla ilgili sorular gogunluktayken bu ay gefitli okullara girif sinavlanyla 
ilgili sorular one gegmiftir. 

Ifijleri: Bu bakanhgm gorev alamna giren konularda sorulan sorular daha gok trafik 
ifleri (ehliyet iflemleri, taf i t lann kaydi, tescili, kayit terkini, plaka alma, degiftirme, ben-
zin istasyonu agilmasi ib), pasaport iflemleri, yurttaflik ifleri, Polis Koleji ile polislige girif 
kofullan, niifus ifleri, kayip kifiler, e§ya, paralar konusunda nereye, nasil ba§vurulacagi, 
dernek i§leri, ruhsatlarla ilgilidir. 

Haziran iginde jofor ehliyeti ile pasaport isteklerinde belirgin bir arti? goriilmiij, 
Polis Kolejine, polislige girif konusunda da birgok soru sorulmuftur. 

Qaliyma: Bu hizmet alaninda en gok sorulan sorular i§gi sigortalanyla ilgili olanlar-
dir. If Kanunu ile uygulanmasi, yurt difina ifgi olarak, gitme, if istekleri, t f- lfgi Bulma 
K u r u m u ile Sosyal Sigortalar Kurumu konusunda da gok sayida soru sorulmuftur. Du-
rumda bir onceki aya gore onemli bir degifiklik yoktur. 

Belediye: Bu ay bafta gelen sorular, evlenmelerle, kat miilkiyetiyle, belediye gelir-
leriyle, tahsilat ifleriyle. kanalizasyon ifleriyle arizalari, zabita, komur ifleri, yapi de-
netimiyle ilgili olanlardir. Obiir konulardaki sorularda sozii edilecek bir degifiklik goriil-
memiftir. 

Giimruk: Haziran ayi iginde en gok sorulan sorular otomobil ithalatiyla, yolcu be-
raberinde getirilecek e§yayla ilgilidir. 9 / 6 / 1967 giinlii, 12617 sayili Resmi Gazete'de ya-
yimlanan "Turk Parasinin Kiymetini Koruma Hakkinda 17 Sayili Karara Ilifkin Teb-
lig"in otomobil ithalat rejimini degiftirmif olmasi bu konudaki sorulann artif goster-
mesine yol agmiftir. 

Adalet: En gok sorulan sorular, Kat Miilkiyeti Kanununa gore yapilan masrafla 
faydali masraflar konusundaki anlafmazliklarla, takipsizlik karanna itiraz yontemleriyle, 
bigimleriyle, Medeni Kanuna gore iddet miiddetiyle, yaf diizeltilmesi konulanyla ilgili-
dir. 

Okul mevsiminin yaklafmasi dolayisiyla arttigi anlafilan yaf diizeltmeleriyle ilgili 
sorular bir yana, obiir sorularda gegen aya gore belirgin bir degifiklik yoktur. 

Turizm: Bu alanda sorulan sorular, daha once de oldugu gibi, daha gok turistik 
belgelerle, turistik tesis kredileriyle, tatil gegirme yerleriyle ilgilidir. Kimi yurttaflar 08'e 
telefon ederek tatili gegirmek iizere nerelerde maddi durumlanna uygun otel ya da pansi-
yon bulabilecek'erini sormakta, ancak Merkez'in gorev alani difinda da kalan bu soru-
lar doyurucu bir bigimde yanitlanamamaktadir. 
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Ticaret: Bu alanda sorulan sorular ticari akitlerin §ekle bagli olup olmadigi, bono-
larda zamana§imi, esnaf derneklerine ili§kin 507 sayili yasaran uygulanma bigimi gibi ko-
nularla ilgilidir. 

Sagltk: Hastaliklarla, belirtileriyle ilgili sorular ba§ta gelmekte, saglik oku'-
larina kayit, huzur evleri, afilar, dogum denetimi konularindaki sorular bunlari iz-
lemektedir. Saghk okullarina kayxtla ilgili sorularda bu ay belirgin bir arti$ goriilmiif-
tiir. 

Tarim: Bu alanda, gegen aylardan ayri olarak, daha gok tarimsai miicadele ile 
meteoroloji konulannda sorular sorulmu§, bunlari tarimsai i§letmeler kurulmasiyla, 
kredi ya da makine istegiyle, tarim okullarina giri? kojullanyla ilgili sorular izle-
migtir. 

Ulajtirma alamyla ilgili olarak sorulan sorulann gogunlugu P T T hizmetleriyle ilgi-
lidir. 

Koy l^leri ile ilgili sorular koylerle, Koy l§leri Bakanligiyla ilgili, ge^itli, §u ya da bu 
konuya ilijkin sorulardir. 

"Qejitli" sorular ise genellikle askerlik i§leriyle, giinliik olaylarla ilgilidir. 

Soranlarla Duaci lar . 08'e bugiine degin yoneltilen sorulann niteligi, Merkez'-
den her toplumsal katmandan yurtta§lann yararlanmakta oldugunu agikga gostermtkle 
birlikte, sorulan yanitlayan gorevlilerden birgogu telefon edenlerin daha gok kiiltiirlii 
kimseler oldugunu, Merkez'in sagladigi hizmete en gok gereksinme duyan halk yiginlan-
nin 08'den gerektigi gibi yararlanmadiklanni belirtmekteydiler. 

Merkez'in tiimgiin iizerinden gali$maya ba§ladigi 15 Haziran 1967'den bu yana du-
rumda ilgi gekici bir degijiklik olmu§tur. 08'in sagladigi hizmetlerin yurt taj lara Polis Rad-
yosu araciligiyla siirekli olarak duyurulmasi, sorulann daha gok, sorunlarla kar§ila§an 
siradan yurtta§lardan gelmesi sonucunu dogurmu$tur. Gergekten de soz konusu radyo sii-
rekli olarak halk muzigi yayini yapmakta, bu gibi yurtta§larca siirekli olarak dinlenmek-
tedir. 

Merkez'deki gorevlilerin son giinlerde soyledikleri de bu goz'emi dogrulayacak nite-
liktedir. Sorulan yanitlayan gorevlilerden biri bu konuda junlari soylemi§tir: "Kanimca 
sorular, dogrudan dogruya sorunlanni gozmekte giigliikle kar§ila§an yurtta§larca sorulmak-
tadir. Soruyu soranlann konuya giri§le sorunu agiklama bigimlerinden bunu sezip anla-
mak kolay olmaktadir. Soru soranlar aldiklan yanitlardan ho§nut kalmakta, ho§nutluk-
lanni birgok kez dile getirmektedirler." Bir ba§kasi ise bu konudaki izlenimini §oyle ozet-
lemi§tir: "Sorulan gergek i§ sahipleriyle vergi yasalanna gore yiikiimlii ya da vergi sorum-
lusu durumunda olan kimseler sormakta, aldiklan yanitlar kar§isinda gok ho§nut kaldik-
larini bildirerek te§ekkiir etmektedirler." Bir ba§kasi ise §oyle demi§tir: "Sorulan genellik-
le orta tabakadan yurtta§lar sormaktadir." Qali^ma alanmdaki sorulan yanitlayan gorev-
liye gore, "sorulari daha gok sigortali i§gilerle i§ arayan i§sizler sormaktadir." 

Ankara Belediyesi'yle ilgili sorulan yanitlayan gorevliye gore, "alt toplum katman-
lanndan yurt ta j lann, kimi kez de koyliilerin sorular sordugu anla§ilmakta ancak aydm-
larin sorulan gogunlugu oluj turmaktadir ." Bunun'a birlikte Ankara Belediyesi sinirlan 
iginde oturan yurttaflarin belediye hizmet'eri konusunda yonelttikleri sorularda durumun 
boyle olmasim dogal karjilamak gerekir. 
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Ticaretle Adalet alanindaki sorulan yamtlayan gorevlinin gozlemi bu bakimdan 
ilgingtir: "Yamtlarin merakla, ilgiyle dinlenmesi, Merkez'i kuranlara dualar edilmesi, 
sorularin dogrudan dogruya sorunla kar§ila§an yurtta§lardan geldigini agikga gostermek-
tedir." 

Sorulanna doyurucu yanitlar alan yurtta§lann hizmet igin te§ekkiir, dua etmeleri, 
ba jmdan beri sik sik kar§ila§ilan bir durumdur . I§te ilging bir ornek: Akyazi'dan telefon 
eden bir yurtta§ Almanya'da 1591 olarak gali§irken bir parmagini makineye kaptirdigini, 
bu durumda tazminat alip alamayacagini sorar. Aldigi yanit ka^isinda duydugu. ho§nut-
lukla kar§isindaki gorevliye te§ekkiir, dua ederken §eh ;rlerarasi telefon memuresi araya 
girerek iig dakikalik siirenin doldugunu soyler. I$gi "devam ediyor" diyerek ikinci ko-
nujmayi da odeyip duasini tamamlar. 

Merkez'in tiimgiin iizerinden gah§maya ba§ladigi 15 Haziran 
1967'den sonra Polis Radyosu araciligiyla yurtta§lara duyurulmasi, 
Enstitii'niin 21-29 Mart 1967 giinleri arasinda diizenlenen Igi§Ieri 
Bakanligi Ust Diizey Yoneticileri Seminerine katilan Emniyet Ge-
nel Miidiirii Hayrettin Nakiboglu'nun yakin ilgisiyle saglanmi§ti. 
14 Haziran 1967 Qar§amba giinii Anadolu Ajansina bir bildiri ve-
rilerek ertesi giin Merkez'in tiimgiin iizerinden gah§maya ba§laya-
cagi duyurulmu§tu. 

Genel Miidiir, 26 Haziran 1967 Qar§amba giinii iDM'ye ugra-
diginda Merkez'in Miidiirii kendisine kimi yurtta§larin, bu arada 
ogrencilerin Merkez'e yonetimle dogrudan dogruya ilgili olmayan, 
yamti ansiklopedilerde kolaylikla bulunabilecek sorular yonelttik-
lerini soyleyerek ne yapmalari gerektigini sordu. Daha once Merkez'-
e giincel olaylarla ilgili sorular yoneltilmekte, yurtta§i yiiz geri et-
memek igin bu tiir sorular da olabildigince yamtlanmaya gali§il-
maktaydi. Yapilan ortak gorii§me sonunda ansiklopedik bilgilerle 
ilgili sorular konusunda da benzer bir tutum benimsenmesi uygun 
goriildii. Miidiir'iin bu amagla bir ansiklopediye gok gerek duyul-
makta oldugunu soylemesi iizerine Genel Miidiir satin ahnmasi 
igin ilgililere gereken talimati verdi. 

iDM: Temmuz-Agustos 1967 

Genel Miidiir Temmuz 1967 iginde merkezi Briiksel'de bulu-
nan Uluslararasi Yonetim Bilimleri Enstitiisii'niin Kopenhag'da 
yapilan Yuvarlak Masa toplantisina katilmi§ti. 7 Temmuz 1967 
Cuma giinii "Kamu Yonetimi Enstitii ya da Okullan I gin Nasil 
Destek Saglanmah?" konusu tarti§ilacakti. Okullar-Enstitiiler Grubu 
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Ba§kani Birle§ik Amerikali Donald C. Stone'un bir giin once belirt-
tigi istek iizerine Genel Miidiir bu konuda bir konu§ma hazirlami§-
ti. Ba§kan konuyu kisaca sunduktan sonra sozii Tunus Ulusal Yone-
ticilik Okulu Miidiirii Mansour Moalla'ya verdi. Daha sonra TO-
DAlE Genel Miidiirii konu§arak Idari Dani§ma Merkezi ile Kir-
tasiyecilikle Sava§ gah§malarindan soz etti. Ilgiyle izlenen konu§-
madan sonra yanina gelen AID'nin Washington merkez biirosun-
dan Mr. Lawson Idari Dam§ma Merkezi'nin bir Enstitii'niin ken-
dini kamuya iyi tanitmasi igin bulunmu§ akilhca bir dii§unce oldu-
gunu, Kanada 'da da Vergi Orgiitii'niin boyle bir merkez kurdugu-
nu soyledi. Genel Miidiir'e kartini veren Mansour Moalla I D M 
konusunda yazih materyel gondermesini rica etti. 

Agustos 1967 sonunda IDM yedi ayini tamamlami§, Biilten'in 
Ekim 1967 sayisinda Temmuz-Agustos donemiyle ilgili olarak a§a-
gidaki agiklamalara yer verilmi§ti. 

T O D A l E biinyesi iginde kurulup 1 §ubat 1967 giinii hizmete girerek yur t taf lann 
yonetimle ilgili sorularini telefonla yanitlayan iDM'n in gordiigu ilgi giin gegtikge artmak-
tadir. 

Merkez'in amaci ile galijmalari konusunda bundan onceki sayilarda gerekli bilgi-
ler verilmig oldugu igin burada yalniz Temmuz' la Agustos aylanndaki gahjmalar iizerin-
de durulacaktir. 

Soru Sayisi . 08'in tiimgiin uzerinden gali§maya bagladigi 15 Haziran 1967'den son-
ra Merkez'e giinde ortalama yiiz yurttafin telefon ettigi gegen sayimizda belirtilmijti. 

Birgok yurttaglarin mevsim dolayisiyla dinlencede bulunduklan Temmuz ayi igin-
de soru sayisinda belirgin bir azalma olmuf, giinliik ortalama 84'e dii$mii§tiir. Agustos 
ayi iginde sorularda yeniden bir arti§ gorulmiig, giinliik ortalama soru sayisi yeniden yiize 
gikmigtir. Sorulardaki arti? siirmekte, Eyliil'iin ilk yansi iginde giinde ortalama 120'ye 
yiikselmis bulunmaktadir. 

Agustos'un da dinlence ayi olmasina kar§m, 21 Agustos giinii Milliyet gazetesinde 
08'le ilgili olarak yayimlanan bir roportaj, daha onceki giinlerde 40-50 arasina du§mii5 
olan soru sayisini birdenbire 150'nin iistiine gikarmi§, giinliik soru sayisi yuksek bir diizey-
de siirmii$tiir. 

Daha once oldugu gibi, Temmuz' la Agustos aylan iginde sorulan sorularin da bii-
yiik gogunlugu Merkez gorevlilerince hemen yamtlanmi§tir. Temmuz ayinda sorularin 
% 98.9'unun yamti hemen verilmi§, yalniz % 1.1 'ininki ertesi giine birakilmijtir. Bu oran-
lar Agustos ayi igin sirasiyla % 99.1 ile % 0.9'dur. 

Sorularin Dagihgi . Temmuz, Agustos 1967 aylan iginde sorulan sorularin hiz-
met a lanlanna gore dagiliji, yiizde oranlar olarak a§agida gosterilmij, kar§ila§tirma igin 
gizelgeye Haziran' la ilgili veriler de konmu§tur: 
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Haziran 

Maliye 18.0 
Qalifma 9 .2 
Igifleri 15.6 
Milli Egitim 17.6 
Belediye 8 .2 
Giimriik 7 .0 
Adalet 5 . 3 
Ticaret 2 .2 
Turizm 3 . 3 
Saglik 2 .2 
Koy Ifleri 2 . 0 
T a n m 1.8 
Ulaft irma 0 . 8 
gef i t l i 6 . 8 

100.0 

T e m m u z Agustos 

20 .5 16.5 
6 . 4 9 . 9 

11.2 11.1 
23 .0 22 .0 
14.3 11.2 
4 . 1 2 . 8 
3 .6 3 . 6 
2 . 0 2 .2 
1.2 1 .3 
2 . 3 5 . 0 
1.3 0 .7 
1.1 0 . 3 
2 . 0 3 . 5 
7 .0 9 . 9 

100.0 100.0 

Yukanda da goriildiigii gibi, sorular en 50k Milli Egitim'le Maliye alanlanndadir . 
Belediye, Igifleri, (Jahfma Bakanliklari da iizerinde en gok soru sorulan alanlar arasin-
daki yerlerini korumaktadirlar. 

Neler Sordular? Yurttaflarin iizerinde en gok soru sorduklan konular, afagida 
hizmet a lanlanna gore agiklanmif, bu arada Haziran 'a gore goze garpan degifikliklerin 
de gosterilmesine galifilmiftir. 

Maliye: Mali konularla ilgili olarak Temmuz ayinda sorulan sorular Haziran 'a 
oranla % 19, Agustos'ta sorulan sorular Temmuz 'a oranla % 3.7'lik bir artif gostermif-
tir. Temmuz, Agustos aylari iginde daha gok bedelsiz otomobil ithali, di§ seyahatler, ge-
lir vergisiyle bina vergisi konusunda sorular sorulmuftur. Tiirk Parasinm Kiymetini Ko-
ruma hakkmdaki 17 sayili karara ilifkin tebligde yapilan degifiklik, Haziran 'da oldugu 
gibi Temmuz, Agustos aylarinda da bu konuda birgok sorular sorulmasina yol agmiftir. 
Temmuz ayimn gelir vergisi ikinci taksitinin odenme ayi olmasi da soru sayisini artirmiftir. 

Milli Egitim: Temmuz ayinda bu alanda sorulan soru sayismda bir onceki aya o-
ranla % 86, Agustos ayinda ise Temmuz 'a oranla % 120 oraninda bir artif olmuftur. 
Temmuz, Agustos aylarinda genellikle gefitli okullara girif, okullari difardan bitirme si-
navina katilma kofullan, iiniversitelerle obiir okullara girif sinavlarinin yeri, zamam, so-
nuglari, gefitli ogretim kuruluflannin adresleri, yurt difina gonderilecek ogrenciler, ogret-
men atamalariyla nakilleri, biitiinlemeye kalan ogrencileri yetiftirmek amaciyla agilan 
dershanelerle kurslarin yerleri, ogrenci yurtlari, liselerle ortaokullarda sinif gegme not 
ortalamalan, bu okullarda yapilan smav sonuglanna yoneltilen itirazlarla ilgili sorular 
sorulmuftur. 

Ifiqleri: Temmuz iginde bu Bakanligin gahfmalanyla ilgili olarak sorulan sorular-
da Haziran 'a gore % 20 oraninda bir azalma olmuf, Agustos ayinda sorulan sorulann 
yeniden Haziran diizeyine giktigi goriilmuftiir. 

Temmuz ayinda daha gok trafik iflemleri, polis meslegi ile polis kolejine girif koful-
lan, pasaport ifleri, yitik kifilerle efya, niifus iflemleri, dernekler, miilki yonetim boliim-
leri gibi konularla ilgili sorular sorulmuftur. Agustos ayinda goze garpan degifiklik, mev-
sim dolayisiyla pasaport ifleriyle ilgili sorulann birinci siraya gegmesidir. 
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fa / i jma : Temmuz ayinda <Jah§ma konularinda sorulan soru sayisinda Haziran 'a 
oranla % 15 dolayinda bir azalma olmu§tur. Sorular daha gok sosyal sigortalarla (malul-
liik, hastalik, ya§hhk, dogum, oliim, 15 kazasi sigortalari, konut kredisi), 1§ Kanunu uygu-
lamasiyla (sendikalar, yeni gikacak I§ Kanunu, iicretli izin, i§ten gikarma ya da gikarilma, 
fazla mesai, kidemle ihbar tazminatlan, kagak i§gi gali§tirma, toplu sozlegme, grev, lokavt) 
ilgilidir. Bundan ba§ka yurt igiyle di§inda gah§mak iizere i§ arayan, ozellikle Avustralya'-
ya gitmek isteyen i§gilerce de birgok soru sorulmu§tur. Agustos'ta soru sayisinda Temmuz 'a 
gore % 95 oraninda bir arti§ olmu§tur. Yeni I5 Kanununun kabulii ile Avustralya'ya i$gi 
gonderme anla§masinin imzalanmi§ olmasi bu arti§in nedenleri arasmdadir. Agustos ;gin-
de sorulan sorular arasinda ilk sirayi 15 Kanunu uygulamasiyla ilgili sorular tutmu§, onu 
sosyal sigortalarla ilgili sorular izlemi§tir. l§-i§gi bulma konulariyla ilgili sorulann gogun-
lugunu ise yine gah;mak iizere Avustralya'ya gitmek isteyenler sormu§lardir. 

Belediye: Belediyeyle ilgili konularda Temmuz iginde sorulan soru sayisinda % 97 
oraninda bir arti§ olmu§, Agustos'ta soru sayisi genellikle aym diizeyi korumujtur . Hiz-
met a lanlanna gore daha onceki aylardakinden pek farkli olmayan sorular arasinda, ev-
lenmeler, komiir tahsisi, bckgi para lan , kat miilkiyeti, belediye gelirleriyle ilgili olanlar 
gogunluktadir. Bu ise, yazin evlenmelerin daha gok olmasmdan, komiir dagitimi zamani-
mn yakla§masindan, bekgi pa ra lannm kaldirilmasina ilijkin yasa tasarisinin T B M M ' d e 
goriijiilup benimsenmesinden ileri gelmi§tir. 

Gumruk: Temmuz iginde sorulan sorularda Haziran 'a gore % 34 oraninda, Agus-
tos'ta ise Temmuz 'a gore % 14 dolayinda bir azalma olmu§tur. Bu azalmanin nedeni, 
mevsim dolayisiyla yabanci iilkelerden yurttajlarin yurda donmiij, yurt di§ina i§gi gidif-
gelijinin nerdeyse durmu§ olmasidir. Temmuz iginde sorulan sorular, bir onceki ayda 
oldugu gibi yurt di§indan yolculann birlikte getirebilecekleri e§ya, grup halinde yurt di-
§ina gikanlann yanlannda ne gibi armaganlar gotiirebilecekleri, permi ile traktor getir-
menin miimkun olup olmayacagi gibi konularla ilgilidir. Agustos'ta ise daha gok otomo-
bil, otobiis di§alimmi yasaklayan yeni kararnamenin agiklanmasi, daha once alinmi§ per-
milere ili;kin hiikiimlerle gejitli marka ya da model arabalann gumruk giri§ tarifeleri ko-
nusunda sorular sorulmu§tur. 

Adalet: Temmuz ayinda sorulan seru sayisinda Haziran 'a gore % 20 oraninda bir 
azalma olmu§, Agustos iginde ise yeniden bir viikselij gostererek Haziran diizeyine yeniden 
yakla§mi§tir. Temmuz 'da soru sayisinda gorulen dii§U5iin ba§hca nedeni, adli tatil dola-
yisiyla mahkemelerde gali§malarin azalmi§ olmasidir. Temmuz iginde en gok asliye, sulh, 
agir ceza mahkemelerinin gorevleriyle yetkileri, ya§, ad diizeltme davalanmn hangi mah-
kemelerde gorulecegi gibi konularda soru sorulmu§tur. Agustos'taki sorular daha gok ve-
raset-intikal, gocuk lehine tasarruflarla muteberlik ko;ullan, bo§anma nedenleriyle ko-
jullan, nafaka davalan gibi konularda olmu§tur. 

I Ula$tirma: Temmuz iginde soru sayisinda Haziran 'a gore % 191 oraninda, Agus-
tos ayinda ise Temmuz 'a gore % 130 dolayinda bir ar tma olmu§tur. Temmuz 'da sorulan 
sorulann gogunlugu P T T hizmetleri, kentler arasindaki uzakliklar, ta§it iicretleri konu-
lariyla ilgilidir. Agustos'ta, gezi mevsimi dolayisiyla ugak, vapur, otobiis seferleri, otomo-
bille geziler igin kentlerarasi uzakhklarla la§ima iicretleri konusundaki sorular on siraya 
gegmi$, P T T hizmetleri konusundaki sorular siirmii$tur. 

Koy Ijleri : Temmuz ayinda sorulan sorularda Haziran 'a oranla % 24, Agustos'ta 
sorulanlarda ise Temmuz 'a gore % 36 dolayinda bir dii§ii§ goriilmu|tur. Sorular arasin-
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da toprak dagitimiyla ilgili olanlar ba§ta gelmekte, bunlari yol, su, orman koyleriyle ilgili 
sorular izlemektedir. 

Turizm: Temmuz ayi iginde sorulan sorularda Haziran 'a oranla % 58 oraninda 
bir dii§ii§, Agustos iginde Temmuz 'a gore % 35 dolayinda bir arti§ olmu§tur. Bu iki ay 
iginde daha gok turistik yerlerin durumu, buralara nasil gidilebilecegi, otellerle motellerin 
iicretleriyle plajlar konusunda sorular sorulmu§, in§aat mevsiminin gelmi§ olmasi dolayi-
siyla turistik belgelerle turistik tesis kredilerinin nasil alinabilecegine ilijkin sorularda azal-
ma gorulmu§tur . 

Ticaret: Temmuz iginde soru sayisi bir ay oneeki diizeyi korumu§, Agustos'taki 
soru sayisinda Temmuz 'a gore % 50'lik bir arti§ goriilmujtiir. Arti§, Agustos ayinin siit, 
yogurt, sadeyag, zeytinyagi gibi besinlerin iireticiden ttiketiciye gegi§ ayi olmasindan ileri 
gelmi§ olabilir. Temmuz iginde, ticari akitlerin bigime bagh olup olmadigi, sozlii akitler-
den dogan ticari i!i§kilerde taraf lann sermaye ile kazang denetimlerini nasil yapabilecek-
leri, Amerikan patentiyle Tiirkiye'de i§ yapilip yapilamayacagi, Ticaret Bakanhgi ta?ra 
orgiitiinun kurulu§uyla gorevlerine ilijkln sorular soru!mu$tur. Agustos ayinda sorulan 
sorular ise ticari akitlerin bigime bagli olup oltnadigi, iiretimle tiiketim kooperatiflerinin 
kurulu? yontemi gibi konularla ilgilidir. 

Saglik: Temmuz ayinda soru sayisinda Haziran 'a gore % 16, Agustos'ta ise Tem-
muz'a oranla % 165 dolayinda bir arti? goriilmujtiir. Sorular daha gok hastahklarla belir-
tileri, saglik okullarina yazilma ko§ullan, bu okullara giri§ smavlarmin sonuglari, bu alanda 
verilen burslar, dogum denetimi, sag'ik kurulu raporlari, hastanelerin genel muayene 
iicretleri, hasta nakli igin ambiilans saglanmasi, kari§ik zeytinyaglarla tahlilleri gibi konu-
larla ilgilidir. 

Tanm: Temmuz ayinda sorulan soru sayisinda Haziran 'a gore % 24, Agustos'ta 
ise Temmuz 'a gore % 70 oraninda bir azalma olmujtur. Sorular daha gok tarim okullari-
na giri§ kofullariyla ilgilidir. 

Kimler Soruyor? Polis Radyosu'nun Haziran ayinin ikinci yansindan ba§Iayarak 
i D M ' n i yurt taj lara tanitmak amaciyla yaptigi yayinlar sonucunda sorularin biiyiik bir 
boliimii genellikle bu hizmete gergekten gereksinme duyan gosteri$siz yurtta$larca sorul-
maya baj lamij , bu durum daha sonra da siirmu§tur. 

Yurtta§lann kamu gorevlileriyle yiiz yiize gelerek sormakta giigliik gekecekleri bir-
takim sorulari 08'e kolayhkla sormakta olduklan da gozden kagmamaktadir. Bu arada 
suglularin bile Merkez'e telefon ederek durumlari konusunda sorular sorduklan goriil-
mektedir. Bir defasinda Yeni Mahalle 'den otomobil galan bir yurtta? gezdikten sonra ara-
bayi yerine birakip kagtigmi, on yedi ya§inda oldugunu soyleyerek kendisine ne gibi bir 
ceza verilebilecegini ogrenmek istemijtir. Kinkkale yolunda bir soygun olayma kari§an 
bir ba§ka yurtta? da Merkez'e durumuyla ilgili soru'ar yonelterek aydinlanmak istemi§tir. 

Sorulan sorulardan anla§ildigina gore, ta jrada bulunan kimi yurttaj lar da Ankara'-
daki tamdiklanna yazip 08'den sorunlannin gozum yollanni ogrenmelerini istemektedirler. 

Sorulardan Ornekler. 08'e yoneltilen sorular konusunda okuyuculanmizm daha 
somut bir gorii? kazanabilmeleri igin Biilten'in bundan oneeki sayilannda ornekler veril-
mi§ti. Yukandaki agiklamalar ge§itli kamu gorevi alanlanndaki sorularin hangi konularla 
ilgili oldugunu gostermi? bulunmaktadir. A^agidakiler ise, okuyuculara sorulan sorularin 
ge§itliligi konusunda daha iyi bir gorii§ kazandirmak amaciyla segilmi?tir: 
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O Gelir Vergisi yukiimliisiiyiim. Defterlerimle kayitlarim yandi. Vergi bakimmdan 
ne yapmam gerekir? 

0 Japonya 'da siirekli gorevde bulunan bir askeri atagenin araba getirmek igin ne 
gibi iglemler yapmasi gerekmektedir? 

0 Motorlu Kara Ta§itlari Vergisinin tarhiyati, a rabamn onarimda olmasi dola-
yisiyla durdurulabilir mi? 

0 Adi malul olarak toplam odemeye tabi tutularak emekliye sevkedildim. §im-
di iyilegmig bulunuyorum. Yeniden i§e donebilir miyim? 

© Bir iktisadi devlet tegekkiiliiyiiz. Genel Miidiiriimiiziin evindeki telefonun fatu-
rasi on be? yildan beri dairemiz biitgesinden odenmektedir. Sayigtay odemenin yasal daya-
nagini sordu. Biz bulamadik. Acaba bu gibi odemelerin dayanagi ne olabilir, nerede bu-
labiliriz? 

O Devlet Yatirim Bankasi yaptigi iflemlerden dolayi damga resmine tabi midir? 

© Almanya'ya turist olarak gitsem orada galigabilir miyim? 

© Japonya 'ya turist pasaportuyla ytiksek ogrenim yapmak iizere gidebilir miyim? 

© Her ilden pasaport alinabilir mi? Ankara difindan ahnacak pasaportlarin bag-
ken tte onaylanmasi gerekir mi? 

© Kapikule smir kapismda polisler pasaportumu elimden alip bana bir beige ver-
diler. Ankara 'dan verilmig pasaportlar incelenmek iizere toplaniyormug. §imdi Alman-
ya'ya gidecegim. Pasaportumu nasil alabilirim? 

© Vietnam elgiligince Biiyiik Sinema'da fotograf sergilemek iizere bir vitrin kira-
lanmigtir. Yapilacak resmi iglemler nelerdir? 

© Yabanci iilkeler atageleriyle nasil goriigebilirim? Komiinist iilkeler igin Milli Em-
niyet'e bilgi vermek gerekir mi? 

© Kontrollu tanmsal krediyi nereden, nasil saglayabiliriz? 

© Orta Dogu'daki savag dolayisiyla Arap iilkelerindeki lise bitirme smavlan ancak 
gimdi sonuglanmigtir. Acaba bu ogrenciler bizim iiniversitelerin girij sinavina ne zaman 
girecekler? 

© Qocugum yedi dersten smifta kaldi. itirazimiz iizerine "incelenecektir" karfihgi 
verildi. Okul lann agilmasina birgey kalmadiysa da sonug daha bildirilmedi. Ne yapahm? 

© Bastirdigim bir kitabi Milli Egitim Bakanliginin satin alip okullara salik verme-
si igin izlenecek yol nedir? 

© Mesleki okul gikiglilarin iiniversitelere alinacaklari konusunda Ikinci Beg Yilhk 
Planda benimsenen ilkeye gore bu yil fakiiltelere meslek okulu gikiglilar ahnacak midir? 

© Iskenderiye'deki Victoria Kolej' ikinci simf ogrencisinin bizdeki kargiligi hangi 
okul, hangi smiftir? 

© O n dort yilhk sigortah bir iggi oliiyor. Varisleri sigortadan yardim gorebilir mi? 
Bu yardimlar nelerdir? 

© Biz bir oto yedek pargaci diikkamnda galigiyoruz. Patronun soyledigine gore, 
gelen bir i§ miifettigi on bir saat gahgacagimizi soylemig. Dogru mudur? §imdi sekiz saat 
mi, on bir saat mi galigmahyiz ? 
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© O n ifgimizden sendikaya yazili olan biri toplu sozlefme yapmak istiyor. Boyle 
bir sozle§rae yapmamiz gerekir mi? 

© Ba§ka bir yerde iicretli yillik iznimi gegirirken hastalandim. Sigortaliyim. Te-
davimi nerede, nasil yaptirabil i r im? 

© Evimizin bahgcsindc siinnet diigiinii yapacagiz. Belediye'den izin almak, bir 
harg yat i rmak gerekir mi? 

© Aydmlatma-temizl ik vergisini kiraci mi, ev sahibi mi oder? O r a m nedir? Hang i 
aylarda, yilda kag taksitte odenir? 

© Qankaya 'da bir kdfkii fareler basti. Yok edilmeleri igin nereye ba fvurmamiz 
gerekir? 

© Bekarlan evlendirme dernegi kurmak istiyorum. Yasal bir engel var midir? 

0 Kocamla bofandik. Mahkeme, gocugumuzun yilda bir ay babaya verilmesine 
hiikmetti . A lmanya 'dan gelen kocam gocugu gormek igin aldi. Almanya 'ya kagirma ola-
siligi var . Nasil onleyebilirim? 

0 Milletvekiliyim. Ticaret y a p m a m a bir engel var midir? 

O Bir gazete sahibiyim. Telefon iicretinden basin indirimi saglamak igin nereye 
ba§vurmam gerekir? 

© Telefonla sik sik rahatsiz ediliyorum. Bir yere ba fvura rak rahatsiz edenler yaka-
latilabilir mi? 

© 1935-1936 y i l l annda gogmen olarak geldik. Iskan edilmek iizere bir miktar top-
rak verildi. §imdi bu topragi satabilir miyiz? 

© Av§a'nin Yigider koyiinde bir halicihk kursu agmak istiyorum. Kurs parasiz 
olacak. Ne gibi i j lemler y a p m a m gerektigi konusunda bilgi verir misiniz? 

© Koylere telgraf gekilebilir mi? 

© Ankara Saglik Mudurlugi ini in adresi nedir? 

O Saglik Kolejine kaydolacaklar kendileri mi ba§vurmalidirlar, yoksa bir ba§ka-
si d a kayit yaptirabil ir mi? 

© Memuriyete girebilmek igin Saglik Kuru lu raporu a lmak zorunlu m u d u r ? 

© T i p Fakiiltesini bitirdim. Ogrenime bir yil ara verdikten sonra ihtisasimi yap-
mak istiyorum. Askerligimi erteletebilir miyim? 

© H a v a Astsubay Oku luna girif koful lan nelerdir? 

© Lise gikiflilarin yedeksubay ogretmen olarak gahf t i r i lmalan uygulamasi ne za-
m a n a dek siirecektir? 

© Mu§'un Bulanik ilgesinde Halk Egit im Merkezi var midir? 

© Ademi takip ka ra rma nasil itiraz edilir? 

© Veraset i lami alabilmek igin nereye b a j v u r m a k gerekir? 

© Adli tatilde hangi tiir davalarin goriilmesi siirdiiriilur? Ornegin yaf diizeltme 
davalanna bakilabilir mi? 

© Nafaka davasi bo§anma davasiyla birlikte agilabilir mi? 
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© Alman uyruklu bir kimse Tiirkiye'de terciimanlik yapabilir mi? 

© Bagka birinin sabika kaydini resmen isteyebilir miyim? Sabika kaydi hangi du-
rumlarda istenebilir? 

© Bir yabanci ortaklikta giinde elli lira* iicretle gahjan bir iiniversite ogrencisinin 
bu kazancindan gelir vergisi kesilir mi? 

© Yapi tasarrufu hesabi hangi bankaiarda agilabilir? 

Id ari Dam§ma Merkezi'nde birtakim gorevli degi§iklikleri ol-
mu§, bu arada Maliye Bakanhgi Gelirler Genel Miidiirliigii Ba§ Ra-
portorlerinden Kemal Demirel 11 Mayis 1967, Giimriik ve Tekel 
Bakanhgi Tarife §ubesi Uzmani Sait Ozan 24 Mayis 1967, Igi§lcri 
Bakanhgi Emniyet Genel Miidiirliigiinden Emniyet Miidiirii Ahmet 
Eren 24 Temmuz 1967 giinii goreve ba§lami§lardi. Merkez'de daha 
once gorevli bulunanlardan Ekrem Ozkul, Fikret Tim, Faruk Cum-
bul, Nasir Qeyrekba§ioglu, Mete Gokalp ile Sabahattin Tecer, ba§-
ka goreve atanma, alanlarinda 50k az soru sorulmasi gibi nedenler-
le gorevden ayrilmi§lardi. 

Merkez'in 08 numarah santrahnda gorevli memurelerden Bey-
han Tunali ile Melek Bingol'iin PTT'den ayrilmasi iizerine Aysel 
Atamer'le Oya Izli gorevlendirilmi§lerdi. 

Bu degi§ikliklerden once Maliye Bakanliginin gorev alaniyla 
ilgili sorulari yanitlayan gorevliyle ilgili ozel bir durum ortaya <jik-
mi§ti. Makam odasi en ust kattaki IDM'nin hemen altinda bulunan 
Genel Miidiir, ozel arabasimn vergisini ne zaman odeyecegini amm-
sayamami§, herhangi bir yurtta§ gibi 08'i gevirmi§ti. Sorusunu yo-
nelttigi Maliye gorevlisi "o i§ igin vergi dairesine ba§vuracaksiniz" 
yanitini verince "Orasi Idari Dani§ma Merkezi degil mi? Bu tiir 
sorulari orasinin yamtladigim duymu§tuk" diyerek telefonu kapatan 
Genel Miidiir hemen Merkez'in Miidiiriinii yanina gagirdi. Duru-
mu kendisiyle gorii§tiigii Miidiir, bu gorevlinin durumunu kendi-
sinin de begenmedigini, vergi konulanna ili§kin sorulari yanitlar-
ken, soru yoneltenlerle ki§isel ili§ki kurma egiliminde oldugu ku§-
kusunu uyandiran birtakim sozlerin kulagina garptigim soyledi. 
Bunun iizerine gorevli o giin geldigi yere geri yollandi. 

* Bu kitapta yer yer amlan para miktarlan geng okuyueulari §a§irtabilir. 1966-
1968 yillariyla ilgili olan bu rakamlann bugiinkii (1985 sonlari) para degerine donii§tiiriil-
mesi igin toptan fiyat gostergelerindeki degijiklikler goz oniinde bulundurularak yuvailak 
hesap 100'le garpilmalari gerekir. Bu duruma gore burada sozii edilen 50 T L bugiiniin 5 
bin TL'dir . 
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Merkez'in Miidiirii ayrica, Ula§tirma Bakanligindan gelen go-
revlinin de kendisine yoneltilen sorulari yanitlayamadigini, santral 
memurelerinin bile durumun farkmda olduklanni, bu yiizden artik 
ona gelen sorulan ba§ka gorevlilere yonlendirdiklerini soylemi§ti. 
Genel Miidiir, bu ki§iyi Merkez'de gorevlendiren Miiste§ara kar§i 
biiyiik bir giiceniklik duymu§, onun da 50k gegmeden geldigi yere 
geri yollanmasini saglami§ti. 

Bu satirlarin yazan, iiniversitelere ogrenci segmekte kullanilan 
"merkezi sistem"i kurmu§, 1964-65 ogretim yili ile T O D A l E Genel 
Miidiirliigiine getirildigi 1965-66 ogretim yilinda Genel Yonetici 
olarak bu gali§malari eylemli olarak yiiriitmii§tii. Universitelere og-
renci segmede gerek yiiksek ogretim kurumlarina gerek dogrudan 
dogruya ogrencilerle velilerine biiyiik kolayliklar saglayan bu yeni 
diizeni uygulama sorumlulugu 1966-67 ogretim yilinda Istanbul 
Cniversitesine gegmi§ti. Ancak yazar, kurucusu oldugu yeni diizen-
le ilgili geli^meleri yakindan izliyor, onu uygulama sorumlulugunun 
el degi§tirdigini bilmeyen birgok yurtta§lar bu konuyla ilgili olarak 
sik sik kendisine ba§vuruyorlardi. 

Istanbul'daki uygulama daha once kar§ila§ilmayan iki sorun 
ortaya gikarmi§ti. Once, tercih sirasi belirtme yonteminden vazge-
gilmesi bilgisayar izlencesi hazirlatma gereksinmesini ortadan kal-
dirmi§, goriinii§te fakiilteleri de yedek liste diizenleme sikmtisindan 
kurtarmi§ti. Ancak ogrenciler, durumlarim ogrenebilmek igin ge§it-
li fakiiltelere gitmek, bu arada kentlerarasi yolculuklar yapmak zo-
runda birakilmi§lardi. Ikinci olarak, ogrencilerin adlannin sira soz 
konusu olmadan girmek istediklerini bildirdikleri alti ayri kurumun 
listesinde birden gikmasi yiiziinden, asilan listelerdeki ogrencilerden 
pek azi kayit igin ba§vurmakta, birbiri ardi sira listeler ilan etme 
zorunlulugu kayitlann kapanmasim geciktirmekte, ders yihna gi-
rildigi halde birinci siniflarda ogretime ba§lanamamaktaydi. Bu sa-
kincayi daha ba§langigta uzun listeler ilan edip kayit siirelerini kisa 
tutarak onlemek olanagi bulunmakla birlikte, fakiiltelerin "ya kon-
tenjammizi a§an sayida ogrenci gelir kaydolursa?" kaygisi boyle 
bir goziimii de giigle§tirmekteydi. 

1967 Eyliiliinde adlarim kazananlar arasinda goremeyen bir-
gok ogrenciyle velileri - b u arada gok sayida iistiin ba§anli ogrenci— 
panige kapilmi§, ilerde asilacak yedek listelerde kendilerine sira ge-
lip gelmeyecegini de kestiremedikleri igin bunahma dii§mii§lerdi. 
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Genel Miidiir, bu durumu iki eski arkada§inin kendisine tele-
fon etmeleri iizerine ogrendi. Bunlardan biri Gaziantep Lisesinden 
sinif arkada§i olan Yargitay iiyesi Hakki Ya§ar, obiirii - o sirada 
Devlet Demiryollari Genel Miidiirii olan, Siyasal Bilgiler Okulun-
dan sinif arkada^i- Ismail Ertan'di. Ikisi de oldukga ba§arih olan 
kizlannin adlanmn kazananlar listesinde bulunmadigini §a§kinhk-
la gordiiklerini soylediler. Her iki ogrencinin de yiiksek olan puvan-
lari, tercih siralamasina gore liste diizenlenmi§ olsa istedikleri ku-
rumlara girmelerine elveri§liydi. Merkezi sistemin kurulu§ manti-
gindan sapan yeni uygulamada da asilacak ilk yedek listelerde ad-
lanmn gikacagi kesin gibiydi. Kizmin fen, matematik konulannda 
ozellikle ba§anli oldugunu soyleyen Ertan, sozlerini "ne bigim sis-
tem kurmu§sun?" diyerek bitirdi. Genel Miidiir, Ertan'a kendisini 
yati§tiran sozlerinin bu durumda olan 50k sayidaki ogrencilerin 
velileri igin yararh olup olmayacagini sorunca bunun 50k makbule 
gegecegi kar§iligim aldi. 

Bunun iizerine, 23 Eyllil 1967 Cumartesi giinii I D M Miidiiriinii 
odasina gagiran Genel Miidiir, kendisine durumu anlatti. Yurtta§-
lara boyle bir hizmet sunmamn Merkez bakimindan da yararh ola-
cagi sonucuna vanlarak hazirhga gegildi. Durum radyonun 19.00 
haber bulteninde yurtta§lara duyurulup 25 Eyliil 1967 Pazartesi 
sabahi Merkez'de bu i§le gorevlendirilen yedi ki§i, adaylarm ge§itli 
fakiiltelere girebilme §anslari konusunda bilgi vermeye ba§ladilar. 

Yapilan i§ kisaca §uydu: Merkezi sisteme iiye her kurumun kon-
tenjamm doldurabilmek igin kag ki§ilik yedek liste asmak gerektigi, 
kurumlarin kontenjanlan alti ile garpilarak bulunmu§, bu sayida 
aday adi ilan edildiginde puvanin kaga dii§ecegi hesaplanmi§ti. 
Ogrencilere durumlan konusunda bilgi verilirken de, ba§anya esas 
olan puvanlanmn bu tahmini puvanlara yalanhk ya da uzakligi 
goz oniinde bulundurulmu§tu. Gergekten de, bu sinavda gene'likle 
ba§anh sonug alan iyi ogrencilerin adlari tercihleri arasinda belirt-
tikleri biitiin fakiiltelerin listelerinde (kiminde ba§larda, kiminde 
daha a§agilarda) yer almakta, boylece listeler yapay olarak kabar-
maktaydi. 

iDM'ne ilk giin 601 yurtta§ telefon etti. 26 Eyliil 1967 Sail 
giinii 891 soru yamtlandi. Ak§am iizeri Anadolu Ajansina IDM'-
deki durum konusunda bir haber yazdinldi. 27 Eyliil Qar§amba 
giinii Genel Miidiir Enstitii'den aynldiginda 991 telefon edilmi§, 
Merkez'in Miidiirii kendisine bini doldurup gikmak istediklerini 
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soylemi§ti. Daha sonra giinliik telefon sayisi ortalama 950-1000'i 
bulmu§tu. Bu arada Igdir 'dan Uzunkoprii'ye, Istanbul'dan Diyar-
bakir'a dek gok sayida ta§ra kentiyle kasabasindan da sorular sorul-
mu§tu. Her ogrencinin gogu kez degi§ik kentlerde bulunan alti fa-
kiilteyi birden ilgilendiren sorular sordugu goz oniinde bulundurul-
dugunda goriilen i§in degeri kendiliginden anla§ilirdi. 

Bu deney, Merkez'deki gorevliler igin de co§ku verici olmu§, 
telefonlann sikhgindan sigaralanni yakacak zaman bulamami§lar, 
santraldaki gorevliler, i§in sikihgi yiiziinden bu gorevlileri telefonla 
arayan e§lerine bile baglayamami§lardi. Gorevliler iyi bir i§ yapmi§ -
olmanin ovunciinii tam anlamiyla duymu§lardi.2 

iDM: Eylul-Ekim 1967 

Merkez'in Eylul-Ekim 1967 aylanna ili§kin gah§malan, Biilten'-
in Aralik 1967 sayismda yayimlanan a§agidaki yazida §oyle agikla-
myordu: 

1 §ubat 1967 giinii T O D A l E biinyesi iginde yurttaflarin yonetimle ilgili sorulanm 
08 numarah telefonla yamtlamak amaciyla kurulup galifmaya ba§layan IDM, yurt taf-
lanmizin dikkatini her gegen giin biraz daha gekmekte, gok yararli bir kurulu§ olarak 
gefitli gevrelerce begenilip oviilmektedir. 

Burada, Biilten'in her sayismda iizerinde ayrintili bilgiler verdigimiz Merkez'in 
Eyliil'le Ekim 1967 galifmalarmi inceleme konusu yapacagiz. 

Soru Sayisi . Agustos ayi iginde ortalama yiiz dolayinda olan giinliik soru sayisi 
Eyliil iginde 120-130 dolaylannda siirmiif, Eyliil'iin son haftasi iginde (25 Eyliil Pazar-
tesi giiniinden baflayarak) Merkez'in tjniversitelerarasi Girif Sinavi sonuglariyla ilgili 
sorulari da yamtlamaya baflamasi iizerine giinliik soru sayisi 900-1000'i bulmuf, Ekim 
iginde de o diizeyde siirmiiftiir. Eyliil ayinda 7.317 olan soru sayisi Ekim'de 19.670'i bul-
muftur . 

Daha once oldugu gibi, Eyliil'le Ekim iginde de yurttaflarca sorulan sorulann tiimu-
ne yakin bir boliimii Merkez gorevlilerince hemen yanitlanmif, pek azi ertesi giine bira-
kilmiftir. Eyliil ayinda hemen yamtlanan sorulann toplam soru sayisma oram % 99.4, 
ertesi giine birakilanlarinki ise % 0.6'dir. Bu oranlar Ekim ayi igin sirasiyla % 99.2 ile 
% 0.8'dir. 

Soru sayisindaki bu olaganiistu artif karfisinda, Milli Egitim'le ilgili sorulan yamt-
layan gorevlinin Universitelerarasi Girif Sinavi konusundaki yiizlerce soruyu yanitlamasi 
olanaksizlaftigmdan, ilk bir iki giin Merkez gorevlilerinden yedisi, daha sonra Merkez'in 

2 Bu oykiiniin yazilmasinda, yazann Amme Idaresi Biilteni'nin Ekim 1967 sayi-
sinin 13. sayfasinda yayimlanan "tjniversitelerarasi Girif Smavi" bafhkli imzasiz yazism-
daki verilerden yararlanilmiftir. 
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turn gorevlileri, kendi sorulan yaninda bu sorulan da yamtlamaya baglamiglardir. Kisa 
bir yoneltme egitiminden gegirilip sorulan en kisa siirede yanitlayabilmeleri igin gerekli 
bilgilerle, dizelgelerle donatilan soz konusu gorevliler hummah bir bigimde gahgmiglardir. 
PTT 'n in i D M ' y e aynlan 08 numarali ozel santralinda gorevli iki memure olaganiistii 
bir gaba g6stermi|, pek sikigik durumlarda onlara yardimci olmak iizere bagka memure-
ler gorevlendirilmig, arasira anza yapan figlerle santral yuvalarinm onanlmasmda P T T 
teknisyenlerinin biiyiik emegi gegmigtir. 

Sorularin Dag i l i f i . Eyliil'le Ekim aylan iginde sorulan sorularin gegitli alanlara 
gore dagiligi, yiizde oranlar olarak agagida gosterilmig, kargilagtirmaya olanak saglamak 
iizere Agustos ayma iligkin sayilar da gizelgeye alinmigtir. 

Hemen belirtelim ki, biiyiik toplamlara varan Universitelerarasi Girig Sinaviyla il-
gili sorular gizelgedeki yiizdelerin digmda birakilmigtir. Bu sorularin Eyliil ayinda tiim soru 
sayismin % 60'ini, Ekim'de ise % 86.7'sini olugturdugunu soylemek durum konusunda 
bir goriig kazandirmaya yetecektir. 

Qizelgenin incelenmesinden de anlagilacagi gibi, uzerinde en gok soru sorulan ko-
nular, daha onceki aylarda oldugu gibi, Milli Egitim'le Maliye'dir. On lan sirasiyla Qalig-
ma, tgigleri, Ankara Belediyesiyle Adalet konulanna iligkin sorular izlemektedir. 

E k i m 

14.1 
8.0 
5 . 4 

41 .5 
5 . 4 
1.0 
4 . 8 
1.5 
0 . 3 
3 .1 
0 . 4 

2 . 2 

12.3 
100.0 

Agustos Eyliil 

Maliye 16.5 16.0 
Galigma 9 .9 7 .9 
Igigleri 11.1 6 .2 
Milli Egitim 22.0 38.2 
Belediye 11.2 5 .9 
Giimriik 2 . 8 1.7 
Adalet 3 .6 4 . 4 
Ticaret 2 .2 2 . 6 
Turizm 1.3 0 . 5 
Saghk 5 . 0 3 .6 
Koy Igleri 0 .7 0 .2 
T a n m 0 . 3 0 .1 
Ulagtirma 3 . 5 3 .7 
Qegitli 9 . 9 9 . 0 

100.0 100.0 

Milli Egitim'le ilgili sorular Eyliil ayinda Agustos'a gore % 109 oramnda artmig, 
Ekim'de yaklagik aym diizeyi koruyarak biitiin alanlardaki soru sayisinm % 41.5'ini bul-
mugtur. 

Eyliil'le Ekim aylarinda obiir alanlardaki soru sayilannda genellikle bir diigme ol-
mugtur. Bu durum goyle agiklanabilir: Universitelerarasi Girig Smavi sonuglanyla hangi 
Fakiiltelere girebilme olasiliklannm bulundugunu ogrenmek isteyen binlerce ogrencinin 
giinde yaklagik olarak bin telefon goriigmesi yapmalari ha t lan siirekli olarak dolu tutmug, 
numarayi diigiirebilmek igin uzun sure beklemek gerekmig; bu sabri ancak konu kendile-
ri igin biiyiik onem tagiyan ogrenciler goze alabildiginden, yonetimle ilgili soru soracak 
obiir birgok yurttaglar araya girip sorularini soramamiglardir. 08 santrali yirmi yollu ol-
dugu igin aym anda yiizlerce telefon yamtlanamamigtir. 
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Neler Soruldu? Qejitli alanlarla ilgili olarak sorulan sorulann konulanyla bir on-
ceki aya gore gosterdikleri degifiklikler a§agida agiklanmiftir: 

Milli Egitim: Eyliil ayinda sorulan sorulann biiyiik boliimii gefitli okullara girifle, 
biitiinleme sinavlariyla, ayin son haftasindan ba§layarak ozellikle Universitelerarasi Gi-
rif Sinavmin sonuglari, puvan durumlan , tek dersten simfta kalan ogrencilere bir sinav 
hakki daha taninmasi konulanyla ilgilidir. Bunlar di§mda, Agustos'ta oldugu gibi, ogret-
men nakilleriyle a tamalan, raporlarla askerlik ifleri, ogrenci yurt lan, difardan gefitli okul-
l ann bitirme smavlanna giri§ ozel okullar, kurslarla dershaneler, yabanci iilkelere gon-
derilecek ogrenciler konusunda da sorular sorulmuftur. Ekim ayi iginde sorulann ezici 
gogunlugu universitelerarasi girif smaviyla ilgili (puvan durumu, hangi fakiiltelere gir-
me olasiligimn bulundugu, gefitli fakiiltelerin ogretime baflama giinleri, kayit igin ne gibi 
belgeler istendigi, aday kart lannin yitirilmesi durumunda yapilacak iflem, kayit nakille-
riyle kayit sildirip bir bafka fakiilteye kaydolma yoluna gidilip gidilemeyecegi, kaydi ken-
di giderek yaptirmanin gerekli olup olmadigi gibi konulara ilifkin) sorulardir. Bu arada,. 
bir onceki ayda oldugu gibi, devlet yabanci dil sinavlan, giindiizlii ortaokullardan akfam 
ortaokul, lise ya da ticaret liselerine aktarma, gefitli okullara girif kofullari, yabanci iil-
kelere gonderilecek ogrenciler, burslarla kredi iflemleri, ogrenci yurt lan, orta ogretim 
okullanmn yeni smif gegme ile smav yonetmeligi, ozel yiiksek okullar konusunda da gefitli 
sorular sorulmuftur. 

Maliye: Eyliil ayinda sorulan sorularda Agustos'a gore % 16.8'lik bir artif olmu§, 
Ekim iginde ise Eyliil'e gore % 19.1 oraninda bir diifme goriilmiiftiir. Eyliil'deki artijin 
nedeni yurt taflarm dinlenceden donmiif olmalan, Ekim'deki diifiifiin nedeni ise, yukan-
da da belirtildigi gibi, iiniversitelere girifle ilgili sorulann a§iri olgiide artmasidir. Eyliil 
ayinda sorulan sorular, yogunluk sirasina gore fu konularla ilgilidir: Doviz kurlan, Dif 
Seyahat Harcamalan Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usui Kanunu , bina vergileri, bedelsiz 
ithal; emekli, dul, yetim ayliklan. Ekim ayinda sorulan sorular da, yukandaki sorula-
n n yam sira yolluklarla, milli emlakle ilgilidir. 

Qah$ma: Bu alanda sorulan sorularda Eyliil ayinda Agustos'a gore % 10 oraninda 
bir azalma olmuftur. Eyliil'de sorulan sorular daha gok I5 Kanunu (yeni If Kanunu 'nun 
uygulanmasi, yillik izin, hizmetlerin birleftirilmesi, grevlerle toplu sozlefmeler, emzirme 
izni, kidem tazminati) ile Sosyal Sigortalarla (ihtiyarhk sigortasi, konut kredisi, dogum 
yardimi, hastahk, if kazasi, gegici isgoremezlik odenegi gibi konularla) ilgilidir. Bunlar-
dan bafka, yurt igiyle yabanci iilkelerde 15 arayan, ozellikle Avustralya'ya gitmek isteyen 
ifgilerce de birgok soru sorulmuftur. 931 sayili If Kanunu 'nun kabul edilmesi iizerine yasa 
kapsamma giren ifyerlerinin iki ay iginde Bolge Qalijma Miidiirliiklerine bildirilmesi zo-
runlulugu ile 931 sayili yasamn istisnalan arasinda yer alan apar tman kapicilannin sosyal 
sigortalarla ilgisi, iizerinde en gok soru sorulan konular olmuftur. Ekim ayindaki sorular 
daha gok yeni If Kanunu uygulamasi, Avustralya'ya i§gi olarak gidebilme kofullari konu-
lanyla ilgilidir. Bunlardan baska iizerinde en gok soru sorulan, kidem ya da ihbar tazmi-
nat lan, sendikalar, ifbirakimlariyla toplu sozlefmeler, yillik ucretli izin, hafta tatili ile 
genel tatil giinlerinde odenecek iicretler, dogum-oliim yardimlari, gegici ifgoremezlik ode-
nekleri, prim olgiimlemeierine itiraz kofullari, kapicilann sigortadan gikip gikmadiklan 
konulandir. Ayrica, Libya, Kanada, Amerika gibi iilkelere gidebilme ko§ullari, yillardan 
beri sira bekleyip de Almanya'ya gidemeyenlerin durumu, yurt iginde sakatlann if bul-
ma olanaklan gibi konularda da sorular sorulmuftur. 
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Ifijleri: Yukarida agiklanan genel neden dolayisiyla Eyliil ayindaki soru sayisinda 
Agustos'a gore % 31, Ekira'de Eyliil'e gore % 32 oraninda bir azalma olmu§tur. Eyliil 
iginde sorulan sorular daha gok trafik (bu arada ehliyet, vize i§leri), pasaport, niifus i§lem-
leriyle ilgilidir. Bundan bajka miilki yonetim boliimleri, polis stajiyerligiyle polis kolejine 
giri? kofullari, dernekler, yitik efyayla ki§iler, vizeler, yurtta§lik iflemleri, silah taj ima ya 
da bulundurma belgeleri, kara avciligi belgeleri, basin i§leri, bekgilik, gogmen iflemleri 
ile ilgili sorular da sorulmu§tur. Ekim ayinda en gok soru trafik ijleri ile polis stajiyerli-
gine giri§ iizerinde sorulmu§tur. Bunlar di jmda, yukarida sayilan konular iizerindeki so-
rular da siirmustiir. 

Belediye: Yine tJniversitelerarasi Giri j Sinaviyla ilgili sorularin olaganiistu artifi 
yiiziinden, Eyliil ayinda sorulan sorularda Agustos'a gore % 40, Ekim'de ise Eyliil'e gore 
% 10'luk bir diijiif goriilmu§tur. Eyliil ayi iginde sorulan sorular, daha oneeki aylarda 
oldugu gibi, genellikle komur dagitim i§leriyle, evlenmelerle, belediye vergileri, resimle-
ri ib ile ilgilidir. Ekim ayinda da komur dagitimi evlenme, fen ijleri, belediye vergileriyle 
resimleri konusundaki sorular on sirayi tutmuftur . 

Adalet: Eyliil ayinda sorulan soru sayisinda Agustos'a gore % 20, Ekim'de ise Ey-
liil'e oranla % 23'liik bir arti§ goriilmiijtur. Bu arti§in ba§hca nedeninin adli tatilin sona 
ermesi oldugu samlmaktadir. Eyliil iginde en gok aile hukuku ile kat miilkiyetiyle ilgili 
konular iizerinde, aynca Dam§tay'da dava agma yontemi, bu mahkemede agilan dava-
larm uzama nedenleri ile bajka ge§itli konularda sorular sorulmujtur. Ekim ayi sorulari 
daha gok, Ka t Miilkiyeti Kanunu, Miras Hukuku ile vakiflar konulannda olmu§tur. 

Saglik: Yukarida belirtilen nedenle, Eyliil'de soru sayisinda Agustos'a gore % 11, 
Ekim'de ise Eyliil'e oranla % 22.5 dolayinda bir azalma g6rulmii§tur. Bu iki ay iginde 
sorulan sorular, zeytinyagi tahlilleri, saglik kolejleriyle okullanna yazilma ko§ullan, Fa-
kiiltelere yazilma ile Mediko-Sosyal Merkezlerden ahnmasi istenen saglik raporlan, dis-
panserlerle saglik merkezlerinin, doktorlann ek gorevleriyle tazminatlari, gozltikgtiliik 
kurslanna katilma kojullari, muayenehane ile gijz protezhanesi agmak igin ba§vurma yon-
temleri, ana-goeuk sagligi merkezleri, hastane tedavi ucretleriyle ziyaret saatleri, memur-
larin kaphcalardaki tedavi giderleri, kimi hastaliklarla belirtileri gibi konularla ilgilidir. 

Ula$tirma: Eyliil ayinda bu alanda sorulan soru sayisinda % 12 oraninda bir arti§ 
olmuj, Ekim'de ise Eyliil'e gore % 33'liik bir diigiig g6riilmu§tiir. Sorular daha gok tele-
fon tesisiyle nakilleri, posta havaleleriyle ilgili bulunmakta, bunlan THY, T C D D ile ozel 
otobiis i§letmelerine ili§kin sorular izlemektedir. 

Ticaret: Eyliil'deki soru sayisinda bir oneeki aya gore % 110'luk bir arti§, Ekim'-
de ise Eyliil'e gore % 43 oraninda bir azalma g6rulmii§tiir. Eyliil'deki artif ticari yajamin 
canlanmasiyla, Ekim'deki azalma ise tJniversitelerarasi Giri§ Sinaviyla ilgili sorularin bii-
tiin hatlari siirekli 'olarak dolu tutmasiyla agiklanmaktadir. Daha gok ge§itli nitelikte olan 
sorular, di§ ticaret, kimi maddelerin saglanabilecegi yerler, gazyagi f iyat lan gibi konular-
la ilgilidir. 

Giimriik: Eyliil ayindaki soru sayisinda Agustos'a gore % 34, Ekim ayinda ise Ey-
liil'e gore % 26 oraninda bir diijme olmujtur. Bu azali§in nedeni, tJniversitelerarasi Giri§ 
Sinaviyla ilgili sorularin geni§ olgiide artmasi di jmda, yurda gelen i$gilerin ifleri ba§ma 
donmu§, turizm mevsiminin gegmi§ olmasidir. Bu iki ay iginde en gok, otomobil ithali, 
gejitli marka arabalarin giimriik resmi, gejitli di5alim maddelerinin tarife pozisyonlari, 
vergi oranlan, yolcu e§liginde yurda sokulabilecek ya da di§anya gotiiriilebilecek e§ya 
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konular inda soru sorulmuftur . Ekim ayinda ise en gok, bedelsiz otomobil ithalini yasak-
layan kara rnamenin istisna hiikiimleri, Almanya 'ya gonderilebilecek yerli yapim arma-
ganlar , yiyecek igecek maddeler i ile ilag difalimi konular inda sorular sorulmuftur . 

Koy Ifleri: Eyliil iginde bir onceki aydakinin e§i olan soru sayismda Ekim iginde 
% 50 oraninda bir diifiif goriilmiiftiir. Koy yol lan ile uzunluklar ina ilifkin sorular ba f t a 
gelmekte, b u n l a n belirli yerlerde iiretilen yiyecek maddeler inin neler oldugu konusunda-
ki sorularla adres istekleri izlemektedir. 

Turizm: Bu a landa Eyliil 'de 14, Ekim ayinda yalnizca 7 soru sorulmuftur . Bunlar 
turistik tesis kredileriyle belgeleri, rehber kurslari, Turkiye 'ye gelen turist sayisi gibi ko-
nular la ilgili sorulardir. Tartm'la ilgili olarak Eyliil 'de 4 soru sorulmuf, Ek im 'de hig sorul-
mamif t i r . Sorular daha gok tavukguluk, agag f i d a n l a n gibi konularla ilgilidir. 

S o r u l a r d a n O r n e k l e r : O k u y u c u l a n n Merkez 'e yoneltilen sorular iizerinde daha 
somut bir goruf kazanabilmeleri igin afagida ornekler veri lmift ir : 

© Askerligimi yedeksubay ogretmen olarak yapip terhis o ldum. Ogretmenlik mes-
leginde kalmak istiyorum. Nereye, nasil bafvurmal iy im? 

© Ortaokul birinci s imftan belgeli olan oglumu Ingiltere 'ye gondermif t im. O n alti 
yafim bitirince orta ogretimle ilgisi kesildi. §imdi yu rda donmiif bulunuyor . Ozel bir oku-
la gidebilir mi? Or taokulu ozel bir okulda bitirirse resmi liselere alinabilir mi? 

© Bir koyde ogretmenim. Merkez 'e a h n m a m igin ba fvu rup siraya girdim. Sira-
min birkag ay sonra gelebilecegi soyleniyor. Acaba eski koyiime gi tmeden bafka bir koy-
de sirami bekleyebilir miyim? Nereye bafvuray im? 

© Karde f im Erkek Sanat Enstitusii Elektrik Boliimiinii bitirdi. Akfam Lisesine 
gitmek istiyor. Kaginci sinifa girebilir? 

© Liseyi 1951'de bit irdim. Olgunluk diplomasi a lmayip yalniz lise bi t i rme diplo-
masi aldim. §imdi liselerde olgunluk sinavi kaldirilmif olduguna gore elimdeki diplomay-
la bir yiiksek okula girebilir miyim? 

© Sekiz yafindaki kizimi Hace t tepe T i p Fakiiltesinde teste sokup 4.5 yaf zek&sin-
da o ldugunu saptadik. Ti imce kuramiyor , istediklerini tek tek sozcuklerle anlatiyor. Bir 
okula vermek ya da egitmek igin ne yapmahyiz? Milli Egitim Bakanliginca agilmif boyle 
bir okul var midir? 

© Ortaokul birinci sinifinda iki yil iist iiste sinifta kalarak beige alan bir gocuk Sa-
na t Enstitiisii birinci sinifina alinabilir mi? 

© Almanya 'dak i bir g rup Tiirk ifgisi tig dort yil iginde 350.000 TL. biriktirmifler. 
Bununla Kars ' t a bir siit fabrikasi kurmak istiyorlar. Nasil bir iflem y a p m a l a n gerekir? 

© Birinden 4.000 T L alacagim vardi. Karf i l iginda bana bir gek verdi. Qeki bankaya 
goti irdugiimde karfiliksiz oldugu anlafi larak d u r u m gekin arkasma yazildi. Alacagimi 
tahsil edemedim. Ne yapayim? 

© Yur t d i f indan Turkiye 'ye gelen Tiirk uyruklular , gelifleri gegici de olsa yanla-
rindaki dovizleri satmak zorunda midir lar? 

© Babamdan iig ayda 270 T L yetim ayligi alirim. K e n d i m de iig ay once emekli-
ligi olan bir ife girdim. §imdi hem emekli ayligi aliyor, hem de galifiyorum. Yasaya uygun 
m u d u r ? 
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0 Evli olan bir sigortah Sosyal Sigortalar konut kredisinden yararlanabilir mi? 

© Kapicilar yeni 1§ Kanunu kapsami di§inda birakildigina gore sosyal sigortalann 
da kapsami di§inda midirlar? 

© Sigorta, hasta sigortahya ancak iigiincii giinden baglayarak gegici ijgoremez-
lik odenegi odiiyor. Sigortalinin hastaligi siiresince ijveren de iicretini verecek mi, verme-
yecek midir? Sigorta yonetiminin iicret odemedigi ilk iki giiniin iicretini ijveren mi od .-
yecektir? 

© Qiraklar sosyal sigorta diizenine bagli midir? 

© Igdir ilgesindeki hastalik sigortasi primi yiizde kagtir? 

© Bir yabancimn adresini nasil belirleyebiliriz ? 

© Dogu Almanya'ya vize alabilmek igin nereye bagvurmak gerekir? 

© Tiirkiye'ye Bulgaristan'dan kagak geldim. Tiirk yurttagligina gegmek istiyorum. 
Kogullan nedir? 

© Trafik konusunda bir gikayetim var. Nereye bajvuracagimi soyler misiniz? 

© Kadin polis memuru olabilmek igin aranan ko§ullar nelerdir? 

0 Kanalizasyon patladi. Bagvurmadigim yer kalmadi. Tagan pislik on be; giindiir 
gevrenin sagligini tehdit ediyor. Ne yapayim? 

© Apartmammizin oniindeki asfaltm yapilmasi igin biz de belediyeye para ver-
dik. Programa aldiklarini soylediler. Yagmurlar, kar baglayacak, hala yapilmadi. Nereye 
bajvuralim? 

© Noterde yapilmayan bir kira sozlegmesine belediye kontrat pulu yapijtirmak 
gerekir mi? 

© Belediyeden olan 10.000 TL. alacagim igin Danif tay 'dan karar aldim. Parami 
tahsil igin ne yapmam gerekir? 

© Cumartesi, Pazar giinleri nikah kiyilir mi? 

© Bir gazetede "Isvegte Satilik Tiirk Kiz lan" bajhgi altinda resmi basilan, tsveg'e 
hig gitmedigi gibi oralarla da higbir ilijkisi bulunmayan bir geng kiz gazete aleyhine dava 
agabilir mi? 

© Bir karann temyiz edilmesi yargig uzerinde olumsuz bir psikolojik etki yapar 
mi? Bozmadan sonra bu etki dolayisiyla aleyhte hiikiim verebilir mi? 

© Kagakgihk davalan hangi mahkemede gortiliir? 

© Zeytinyagi tahlilleri Refik Saydam Hifzissihha Enstitiisii'nde mi yapihyor? t fc-
retli midir? 

© Doktorum. Ankara 'da muayenehane agmak igin nereye, nasil bajvurmaliyim? 

© Ana-gocuk sagligi merkezleri her semtte var midir? Varsa Altindag'dakinin 
adresini soyleyebilir misiniz ? 

© 472 sayili yasa hastane bagtabiplerine tazminat hakki taniyor mu? 

© 01, 02, 06 ile 08'e agilan telefon konugmalannda konugma iicreti kaydediliyor 
mu? 
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© Postrestant mek tup yollama yontemi konusunda bilgi verir misiniz? 

© K u m b a r a h telefonla rahatsiz ediliyorum. Bu d u r u m d a karfi telefondaki kigi na-
sil belirlenebilir? 

© Bugiin Beyrut ' tan Ankara 'ya otobiis gelip gelmedigini, varif yerini, saatini nasil 
ogrenebilir im? 

© Difsatim belgesini nereden alabilirim? 

© Adi ortakliklar nasil kurulur? Tiirk Ticare t Kanunundak i yerini bulamadik. 

© Iflasimi ilan etmek istiyorum. Nasil bir ifleme tabidir? 

© Fuar lar Yonetmeligi hangi Resmi Gazete 'de yayimlanmif t i r? 

© Triptikli bir tafit la I r an ' a canli bahk ihrag edebilir miyiz? 

© Sirkeci gumri igunde bu lunan bir e§yami Ankara 'ya getirebilir miyim? 

© Televizyonun tarife pozisyonu ile vergi haddi nedir? 

© Ticar i orneklerden gumriik vergisi alinir mi? 

© K o y Ifleri Bakanligimn siit tozu fabrikasi var midir? 

© YSE Genel Miidiir lugiinun adresi nedir? 

© K e b a n Baraji kamulaft ir i lmasi Migi koyiine kag kilometre yaklafiyor? 

© Tur i zm kredisi almak igin gerekli kofullar nelerdir? Nereye, ne gibi belgelerle 
bafvurmal id i r? 

© Izmir Fuari hangi giin kapamyor? 

© Turkiye 'ye yilda or ta lama kag turist gelmektedir? 

© Avrupa 'ya otelcilik ogrenimine gitmek istiyorum. Yapilmasi gereken ba jvuruy-
la iflemler nelerdir? 

IDM: Kasim-Arahk 1967 

Idari Dam§ma Merkezi'nin Kasim-Aralik 1967 aylari igindeki 
gali§malari, yine Genel Miidiirce kaleme alinip Amme Idaresi Biil-
teni'nin §ubat 1968 sayismda gikan a§agidaki yazida agiklanmaktay-
di: 

Yurt taf lar in gefitli kamu hizmetleriyle ilgili so ru lanm telefonla yani t lamak ama-
ciyla T O D A l E biinyesi iginde kun i lup ilgili bakanliklarla k u r u m l a n n ifbirligiyle gergek-
leftirilen i D M , 1 §uba t 1968 giinii birinci galifma yilini do ldurmuf tur . Baflangigta yak-
lafik 4.5 ay sorulan yalniz sabah lan yani t layan Merkez, bu siire iginde haz i rhklanni so-
nug land inp 15 Haz i ran 1967 giinii tiimgiin uzerinden gahfmaya baf lamif t i r . Merkez ' in 
bir yillik gal i fmalan konusunda toplu bilgi vermeyi soru lann tiimgiin uzerinden yanit-
landirildigi surenin bir yili dolduracagi giine bi rakarak, Merkez ' in gergek bir gereksinmeyi 
karfiladigini, Tiirk yur t ta f ina f imdiye degin pek ahfik olmadigi bir iislupla seslenen ilging 
bir kuruluf kimligiyle ortaya giktigim belirtmekle yetinelim. 
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Afagida Merkez'in Kasim'la Arahk 1967 aylanndaki gahfmalari konusunda bilgi 
verilmektedir. 

Soru Sayisi . 1967 Eyliil'iinde giinde 300'iin iistiinde olan soru sayisi, Universite-
lerarasi Giri? Sinavi sonuglariyla ilgili sorulann biiyiik bir yogunluk kazandigi Ekim ayin-
da giinde (kimi kez bini de afarak) ortalama 850'nin iistiine gikmifti. Universite girif si-
navlanna ilifkin sorulann gorece azaldigi Kasim ayi iginde ise 08'e giinde ortalama 360 
yurttaf telefon etmiftir. Kasim iginde iiniversiteyle ilgili sorular difinda kalanlann giin-
liik ortalamasi ise 90'in iistundedir. Kasim iginde 6.426 olan Universitelerarasi Girif Si-
naviyla ilgili sorular Aralik ayinda 328'e du§mii§, bu ay iginde obiir konularda sorulan 
sorulann giinliik ortalamasi 100 dolayinda bulunmuftur . 

Kasim'la Arahk iginde de sorulann tiimune yakin bir boliimii Merkez'de gorevli 
danifmanlarca hemen yamtlanmif, pek azi ertesi giine ya da birkag saat sonraya birakil-
miftir. Hemen yanitlanan sorulann toplam soru sayisina orani Kasim'da % 99.6, Arahk'-
ta % 99.8'dir. Sonradan yamtlanan sorulann orani ise, bu duruma gore, Kasim'da % 
0.4, Arahk'ta % 0.2 olmaktadir. 

Sorulann Kasim'la Arahk' ta gefitli alanlara gore dagihfi yiizde oranlar olarak afa-
gida gosterilmif, karfilaftirma amaciyla Ekim ayi rakamlan da gizelgeye alinmiftir. 

E k i m K a s i m Aralik 
Maliye 14.1 18.0 23 .3 
Milli Egitim 41 .5 20 .6 15.4 
tgifleri 5 . 4 7 . 6 8 . 3 
Qalifma 8 . 0 7 .0 7 .1 
Adalet 4 . 8 5 . 9 5 .7 
Belediye 5 . 4 5 . 6 5 .2 
Milli Savunma . . . 1 .4 8 . 7 1.2 
Saglik 3 .1 2 . 9 4 . 3 
Ticaret . 1 .5 2 . 8 2 . 5 
Ulaft i rma 2 .2 3 .0 4 .2 
Gumruk 1.0 1.5 2 . 1 
Koy tfleri 0 . 4 0 .7 0 . 7 
Turizm 0 . 3 0 . 3 0 . 5 
Tar im 0 . 0 0 .2 0 .2 
(Jefitli 10.9 15.2 19.3 

100.0 100.0 100.0 

Daha onceki aylarda oldugu gibi, Universitelerarasi Girif Sinaviyla ilgili sorular 
yiizdelerin difinda tutulmuftur. Bu sorular Kasim ayinda toplam soru sayisinin % 74.4'-
iinu, Aralik ayinda ise % 12.8'ini olufturmuftur. 

Kasim'la Aralik aylannda sorulan sorular birlikte goz onunde bulundurularak ya-
pilan yukaridaki siralama, en gok soru sorulan hizmet alanlarmi agik olarak gostermek-
tedir. 

Maliye konulanyla ilgili soru sayisinda Kasim iginde - b u ayin Gelir, Bina Vergile-
rinin son taksit ayi olmasi, bir de sterlinin degerinde yapilan degifiklik dolayisiyla daha 
gok soru sorulmasi yiiziinden- % 13.2 oraninda bir artif goriilmiif, Aralik ayinda da ay-
liklarla, iicretlerle ilgili en az gegim indirimine ilifkin tasanmn yasalafmasi dolayisiyla 
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vergi kesintilerinin hesaplanma bigimi iizerinde 50k soru sorulmasi nedeniyle bir oneeki 
aya oranla % 9.2'lik bir yiikselme goriilmujtur. 

Milli Egitim'le ilgili sorularda Kasim ayinda bir oneeki aya oranla % 56, Aralik 
ayinda ise Kasim'a oranla % 29 oraninda bir azalma g6riilmii§tur. Bu azalmanin nedeni, 
kayitlann sona erip okullann ogretime ba$lami§ bulunmalaridir. 

lfi$leri Bakanligimn gorev konulariyla ilgili sorularda Kasim ayi iginde Ekim'e oran-
la % 22, Aralik iginde ise Kasim'a oranla % 5'lik bir arti§ olmujtur. Bu artij ta, iiniversite 
ye girij sinavlanyla ilgili telefonlarin azalip ortadan kalkmasi sonucunda obiir yurttajla-
n n konu§abilme firsatmi bulmu§ olmalarimn etkili oldugu anla§ilmaktadir. 

Qaliyna konulanndaki sorularda Kasim'la Aralik aylannda bir oneeki aylara oran-
la sirasiyla % 20 ile % 3 oraninda bir azalma olmu§tur. Bu azalmanin ba§liea nedenleri, 
12 Agustos 1967 giinii yiiriirliige giren 931 sayili I5 Kanunu 'nun getirdigi yeni hiiktimle-
rin oldukga anla§ilmi§ bulunmasi, Avustralya'ya i§gi gonderme kojullarinm basin yoluyla 
ilgililere duyurulmu§ olmasidir. 

Adalet sorulannda Kasim ayinda Ekim'e oranla % 12 oraninda bir azalma, Aralik'-
ta ise Kasim'a gore % 36 oraninda bir ar tma olmu§tur. Azalmada ki§ dolayisiyla ilgelerle 
merkez koylerinden Ankara'ya basit davalar izlemeye gelmekteki giigliik, arti§ta ise tele-
fon hatlarinda iiniversitelerle ilgili sorularin yol agtigi tikanikligin ortadan kalkmasi so-
nucunda gorulen ferahlik etki yapmi$ olabilir. 

Belediye hizmetleriyle ilgili sorularda Kasim ayinda % 9, Aralik ayinda ise Kasim'a 
oranla % 4.8 oraninda bir azalma olmuftur. Soru sayisindaki azalmanin olasi nedenleri 
arasinda, mevsimin ki§ olmasi dolayisiyla belediye hizmetlerinin daha dar bir alanda kal-
masi, levha resminin Anayasa Mahkemesince kaldinlmasi sonucu bu konudaki sorularin 
or tadan kalkmasi, langirt makinelerinin Dani§tay'ca kumar aleti sayilip gikanlan bir ya-
sayla tiimiiylc yasaklanmasi dolayisiyla bu alanda da artik soru sorulmamasi sayilabilir. 

Milli Savunma konulannda, Ekim ayindaki 38 soruya kar§ilik, Kibns bunahmimn 
alevlendigi Kasim ayinda 204 soru sorulmuj, % 434 oraninda bir arti§ olmu§tur. Aralik 
ayinda ise sorularda, Kibns bunahminm giderilmesi sonucunda bir oneeki aya gore % 
86.3'liik bir dii§me gorulmii§tiir. 

Saglik konularinda Kasim ayinda Ekim ayina oranla % 19 dolayinda bir azalma, 
Aralik'ta ise Kasim'a oranla % 48 dolayinda bir ar tma g6riilmu$tiir. Arti§m ba§lica nede-
ni, belki de, ki§ dolayisiyla hastalanan yurtta§ sayisimn artmasi sonucunda birgok kim-
selerin a§i ya da tedavi igin ijereye ba§vuracaklarim ijgrenmek istemeleridir. 

Ticaretle ilgili sorularda Kasim ayinda Ekim'e gore % 69 oraninda bir artij, Ara-
lik'ta ise % 29'luk bir du$ii§ g6riilmii§tiir. Arti§in nedeni ki$ mevsimine hazirlik dolayisiy-
la ticaret ya§ammda gorulen devingenlik, du§ii§iin nedeni ise ki§m, soguklann yol agtigi 
durgunluk olabilir. 

Ulajtirma konulanndaki sorularda, Kasim'da bir oneeki aya gore % 21, Aralik'ta 
Kasim'a gore % 30 oraninda bir arti§ olmujtur. Ozellikle Aralik'taki arti§m daha gok, 
giiglejen ula$im olanaklanyla, yollarla ilgili sorularin gogalmasindan ileri geldigi anlajil-
maktadir. 

Gumriik konulariyla ilgili sorularda Kasim iginde Ekim ayina oranla % 6 gibi hafif 
bir ar t i j olmakla birlikte, mevsim dolayisiyla yolcu, turist sayisimn geni§ olgiide azalma-
si, yurt dijindaki i§gilerin izinlerinin bitmi§ olmasi yiiziinden obiir aylara gore soru sayisi 
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dii§iik bir diizeyde kalmi§, buna karjilik Arahk ayinda Kasim'a gore % 30 oraninda bir 
yiikselme gdriilmii§tiir. Bu sonuncu artij , yeni yil dolayisiyla yurt di?ina gonderilecek ar-
magan pakederiyle ilgili sorulardaki gogalmadan ileri gelmi? olabilir. 

Koy l$leri, Turizm konulanndaki sorularin zaten dii§iik olan sayisinda belirgin bir 
degijme goriilmemigtir. Qe^itli konulardaki sorularda bir onceki aya gore Kasim'da % 
49, Aralik'ta yine % 49 oraninda bir arti§ gorulmugtiir. Bu artijlar belki de Ramazan, 
fitre, zekat konulanndaki sorularin gogalmasindan ileri gelmijtir. 

Neler Soruldu? Merkez'e gegitli hizmet alanlanyla ilgili olarak sorulan sorularin 
konulari, aylara gore agagida gosterilmigtir. 

Maliye. Kasim: Gelir, Bina Vergileri, doviz kur lan ; emekli, dul ve yetim ayliklan; 
barem, maa$ kanunlan, bedelsiz ithalle ilgili sorular. 

Arahk: Ayliklarla iicretler, emeklilik, banka kredileri, banka iglemleri, yurt di§i 
geziler; Bina, Gelir, Kurumlar Vergileri, Vergi Usui yasasi ile ilgili sorular ib. 

Milli Egitim. Kasim: (Je§itli fakiiltelerle yiiksek okullara giri§ kojullari ile puvan 
du rumlan ; gegitli diizeylerdeki okullara yazilma ko§ullari, ozel okullarla kurslar, ogrenci 
yurt lan, kredi ya da burs istekleri, yabanci iilkelerde ogrenim yapma olanaklan. orta de-
receli okullar simf gegme-sinav yonetmeligi degigikligi ib. 

Aralik: Universitelerarasi Girig Sinavi sonuglariyla ilgili olarak gikarilan yedek 
listelerle puvan durumu, daha ne kadar yedek liste gikanlacagi, ozel yiiksek okullar, ogre-
nim kredisi, yurt iglemleri; ogretmen atamalari, nakil, yolluk iglemleri; di§ardan gegitli 
okullann bitirme smavlarina giri§, gece ogretimi yapan fakiiltelerle yiiksek okullar, yeni 
simf gegme-sinav yonetmeligi, iistiin-geri zekali gocuklar, devlet yabanci dil sinavlan, kre§-
lerle anaokullarimn adresleriyle iicretleri, yariyilla dinlenme tatilleri ib. 

Ifi^leri. Kasim: Trafik, niifus, pasaport i§leri, miilki yonetim boliimleri, dernekler, 
vize, oturma belgesi, polis stajiyerligiyle polis kolejine giri? ko§ullan, yurtta§hk ijlemleri, 
yitik ya da buluntu e§ya ile ki§iler, silah satinalma, ta§ima, bulundurma ib. 

Arahk: Trafik konulari, miilki yonetim boliimleri, niifus, pasaport i§lemleri, elgilik-
lerin adresleriyle ilgili sorular onde gelmek iizere bir onceki ayda sorulan sorular ib. 

Qalipna. Kasim: Sosyal sigortalara ilijkin konular, i§<;i konut kredisi, i§gi konutlan, 
olgiimlemeye itirazlar ib. 

Arahk: Bir onceki ayda oldugu gibi sosyal sigortalarla ilgili $e§itli konulara ilijkin 
sorular, konut kredisi, kapicilann t§ Kanunuyla, sigorta ile ili§kileri ib. 

Adalet. Kasim: Ka t miilkiyeti, icra-iflas i§leri, ya? diizeltilmesi, nafaka, miras so-
runlan, ceza ile infaz diizenindeki degi$ikliklerle ilgili sorular. 

Arahk: Kat miilkiyeti, meni miidahale, miilkiyeti muhafaza kaydiyla satij, irtifak 
hakki ib. 

Belediye. Kasim: Yer, semt adresleri, kanalizasyon anza lan , komiir dagitimi, bele-
diye zabitasi, ruhsat-kiijat ijleri, saghk i§leri, gecekondu, sosyal konutlar, E G O yonetimiy-
le ilgili iglemler, sular idaresiyle ilgili ijler, evlenmeler, belediye gelirieri ib. 

Aralik: Yukandaki konulara ili$kin sorular bu ay da siirmu§, bu arada kalorifer-
lerin isi derecesiyle ilgili yakinmalann nereye duyurulacagi konusundaki sorularla baca 
temizliginin nasil, kime yaptinlacagi konusundaki sorular belirginlik kazanmi§tir. 
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Milli Savunma. Kasim: Kibris'taki son durum, Tiirk-Yunan silahli giiglerinin karfl-
laftirilmasi, Yunan ada lan ile Kibris'in kiyilanmiza uzakliklari, yedeklerin askere gagi-
r ihp gagirilmayacagi, goniillii asker ya da hemfire olarak nereye bafvurulabilecegi, iini-
versiteye giremeyen ogrencilerin askerlik ertelemelerini nasil yaptirabilecekleri ya da en 
kisa siirede askere nasil gidebilecekleri, askeri okullara girif yaf sinirlan, gefitli askeri bir-
liklerin yerleri, gefitli bolgelerdeki hava durumu. (Kibris bunalimi dolayisiyla yukaridaki 
sorulardan bir boliimii yamtlanmamiftir .) 

Aralik: Universiteye giremeyenlerin askerlik erteleme durumlan , askerlik fubele-
rinin adresleri, askerlik kayit lanmn nakil iflemleri, celp gruplarimn sevk giinleri, kimi bol-
gelerin hangi askerlik fubelerine bagli oldugu ib. 

Saglik. Kasim: Hastanelerin goriifme saatleri, yatak ya da ameliyat iicretleri, gefitli 
af i lann nerede yaptinlabilecegi, zeytinyagi tah'illeri, ana-gocuk sagligi merkezlerinin ad-
resleri, goz bankalari, parasiz kan saglanmasi, hastaliklarla tedavileri ib. 

Aralik: Tifo-tifiis karma afisinin nerede yaptinlabilecegi, hastanelerin goriifme 
saatleri, duyurulmasi zorunlu hastahklann neler oldugu, hastaliklann tedavileri ib. 

Ticaret. Kasim: Kooperatif kurma yontemi; gek, polige, emre muharrer senetlerin 
zamanafimi siireleri ib. 

Aralik: Ticaret-Sanayi Oda lan ile Odalar Birligi'nin, kimi biiyiik ticaret kuruluf-
l anmn adresleri, kollektif ortakhklann kuruluf yontemi, bonolarda siireafimi, ticaretle 
ilgili kimi yasalann hangi Resmi Gazete'de yayimlandigi. 

Ulaftirma. Gerek Kasim, gerek Aralik aylanndaki sorular daha gok P T T hizmet-
leriyle, kara, deniz, hava ulaftirmasiyla, bu ulafim araglarmin sefer durumlanyla il-
gilidir. 

Gumruk. Kasim: Yurda nasil televizyon alicisi getirilebilecegi, vergisi; ifgilerin yur-
da getirebilecegi traktorlerin markalan ile kiymet hadleri, gefitli marka arabalann giim-
riik vergisi ib. 

Aralik: Yurt difina gonderilecek armagan paketleri, gefitli otomobillerle televizyon 
alicilannin gumruk vergisi, diplomatik bagifiklik indirimleri ib. 

Koy Ifleri. Kasim ayinda koy ifleriyle ilgili olarak, kredi alma, kooperatif kurma 
konulan bafta olmak iizere sorular sorulmuf, Aralik ayinda daha gok koy yollanmn tra-
fige elverifliligi konusundaki sorular on siraya gegmiftir. 

Turizm. Kasim'la Aralik aylarinda 1968 yihnda rehberlik kursu agilip agilmayacagi, 
fifah sulanmizm bulundugu iller, yurdun gefitli yerlerindeki turistik tesisler, kalinabilecek 
atelier gibi konularda sorular sorulmuftur. 

Tanm. Agag ya da f ide dikme zamanlari, bun lann nereden saglanabilecegi, t a n m 
orgiitiiyle ilgili adresler ib. 

tyjitli Sorular. (Jok gefitli a lanlan kapsayan bu sorular arasinda, Kasim ayi iginde, 
T B M M Bafkanligi ile komisyon segimleri, Turizm Bakanmin Aralik ya da Ocak ayinda 
baflayacagini soyledigi televizyon yayinlanmn giinii ile yaym saatleri, Ramazan ' in baf-
lama giinii, Kandil giinleri, ezan saatleri, Ramazanla Kurban bayramlarinda kag giin 
tatil yapilacagi, Mevlana torenlerinin baflama-bitif giinleri konusundaki sorular goze 
garpmiftir. Aralik ayinda ise yine Mevlana torenleri, miizelerle anit lan gezme giinleriy-
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le saatleri, televizyon yayinlarimn baglama giinleri, Yunanistan'daki hiikiimet darbesi 
gibi konularda sorular sorulmuftur. 

Bu gibi sorular genellikle Merkez'in gorev alam difinda kalmakla birlikte, olabil-
digince yanitlanmaya galifilmiftir. 

ly i l e$t irme Onlemler ine Dayanak Olabi lecek Oneri ler. Merkez gorevlileri, 
Aralik ayina dek siiren biiyiik toplamlardaki Universitelerarasi Girif Sinavi sonuglariyla 
ilgili sorular dolayisiyla bu konudaki kimi uygulamalara dikkati gekerek onerilerde bu-
lunmuftur . Oniimiizdeki yil da asil-yedek liste gikarilmasi yonteminde degifiklik yapil-
mazsa I D M ' n e bu yil oldugu gibi biiyiik gorevler diifeceginden afagidaki aksakliklann 
giderilmesinde yurt taflara bu konuda daha iyi bir hizmet saglanabilmesi bakimindan 
yarar vardir : 

1. Baflangigta kendilerinden rica edilmif olmasina karfin, kimi fakiiltelerle An-
kara difindaki iiniversitelerin bir boliimii hangi puvana dek kayit yapildigini Merkez'e 
bildirmemifler, Merkez'in siirekli olarak kendileriyle telefon baglantisi kurup bilgi almak 
igin gaba gostermesi gerekmiftir. Son bilgiler Merkez'e zamaninda verilmelidir. 

2. Uygulanmakta olan sisteme "Merkezi Sistem" adi verilirken, kimi fakiilteler 
yedek ogrenci kaydmda boyle bir diizenle bagdafmayan ozel kofullar aramiflardir. En 
azindan bu kofullar ilgili fakiiltelerce I D M ' n e gok onceden bildirilmelidir. 

3. Fakiilteler, gerektiginde ogrenci kaydi konusunda dogrudan dogruya aranacak 
birer telefon numarasiyla sorumlu bir kifinin adim vermelidirler. 

4. Fakiiltelerin kayit biirolarinda ortaya giktigi one siiriilebilecek aksakliklari kisa 
siirede inceleyip sonuglandiracak bir list merci belirtilerek onceden kamuoyuna duyurul-
mahdir. 

5. Fakiilteler gerek asil gerek yedek listelerini ayri ayri giinlerde degil, (bu yil Is-
tanbul Universitesinin yaptigi gibi) aym giinlerde duyurmalidirlar. Bu da diizendeki mer-
kezciligin dogal bir geregidir. 

6. Girif smavi sonuglannm yayimlandigi kitaplardan her birinin iizerine, hangi 
aday numaralarim igine aldigi (ilk-son aday numaralari) biiyuk harflerle basilmali, ay-
rica aranan aday numarasmin kolayca bulunabilmesi igin binerlik boliimlere aynlarak 
-kimi sozliiklerde yapildigi gibi- kitabm kenan bu bigimde kesilip numaralanmahdir . 

7. Yiiksek puvan alip da siiresinde kaydini yaptiramadigi igin hakki yiten ogrenci-
lerin durumu birgok yakinmalara yol agmiftir. Daha sonra bir yedek liste gikmif olsa bile 
bu durumda bulunan yiiksek puvanli ogrenciler yeglenerek ahnmalidir. 

8. Universitelerarasi Girif Sinavi yetkilileri I D M ile erkenden ifbirligine baflamah, 
bu ifbirliginin ilkeleri bir protokolla belirlenmelidir. 

Sorulardan Ornekler . Kasim'la Arahk 1967 aylari iginde 08'e sorulan sorulardan 
birkag ornek afagidadir: 

© T a p u senedi yerine fotokopisini gikarip sunsam gegerli olur mu? 

© 491 sayili yasaya gore taninan bagifikhk yalniz Bina Vergisiyle mi sinirlidir, 
yoksa eklerini de kapsar mi? 

© Evlat edinilen bir kimseye, evlat edinenin oliimii durumunda yetim ayligi bag-
lanir mi? 
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© Daire yaptirip satan bir miiteahhit kazancindan ne oranda gelir vergisi oder? 

© Iki yil once noter senediyle sattigim arabayi alan kiji de aym bigimde bir baj-
kasina, o da iigiincii bir kijiye satmi§. Resmi kayitlar benim iizerimde oldugu igin oto ver-
gisi hala benden isteniyor. Bu piiriizden nasil kurtulabilirim? 

© Mektupla ogretim yapan Muhasebe Kursu var midir? Nerededir? Ucreti 
nedir? 

© Alt katta bir R u m oturur. Gece geg vakit bir dtigiinden geldigimde telsiz ko-
nujmasi yapiyordu. Kendim muhabereci oldugum igin mors harflerini segebiliyorum. 
Durumu nereye bildireyim, nasil davranayim? 

© Trafik kazalan konusunda nereden bilgi alabilirim? 

© Trafik ehliyetimi vize ettirmek istiyorum. Izlemem gereken yol nedir? 

© O n sekiz ya§mdan kiigiik bir kimse kaloriferci olarak gali§tirilabilir mi? 

© Maluliyete esas olan arizanm 15 kazasi sonucu ortaya giktigini belirlemeye kim 
yetkilidir? 

© Bizlere ijyerimizde fazla gahjma yaptirip iicretimizi odemiyorlar. Hakkimizi 
alabilmek igin ne yapmaliyiz? 

© Kanalizasyonumuz yedinci kezdir tikamyor. Og giindiir kalorifer kazanlari su 
altmda. Nereye ba§vuracagiz? 

© Ankara 'da bir injaat malzemesini tahlil edebilecek laboratuvar var midir? 

© Kaloriferimiz 15 derecenin iistiinde yanmiyor. Nereye §ikayet edecegiz? 

© Sogukkuyu Askerlik §ubesinin yeri degi§mi§. Yeni adresiyle telefon numarasini 
rica edebilir miyim? 

© Hiikiimet tabipleri hastaya bir defada kag giin istirahat verebilir? 

© Olgii ve Ayarlar Kanununa gore olgii aletleri kag yilda bir kontrol edilir? 

© Telefon nakli igin ne gibi i§lem yapilir? 

© Sakatlarca kullanilan ozel tertibatli arabalarin giimriik tarife pozisyonu ile vergi 
oram nedir? 

© Amerika'ya gondermek istedigim iki paket ilag igin nereye bagvurmaliyim? 

© Koyiimiizde toprak dagitimi yapilacagini ogrendik. Nereye ba§vurmaliyiz ? 

© Tavuklara nerede a§i yaptirabilirim? 

tDM: Ocak-§ubat 1968 

Merkez'in Ocak, §ubat 1968 donemi 5ah§malari, yine Biilten'-
in Nisan 1968 sayisinda §oyle agiklanmaktaydi: 

Yurtta§lann yonetimle, yonetsel i§lemlerle ilgili sorularim telefon aracihgiyla yanit-
lamak amaciyla T O D A l E ' y e bagh olarak kurulmu§ bulunan i D M ' n i n Ocak'la §ubat 
1968 aylanna ili§kin gah§malari a§agida agiklanmi§tir: 
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Soru Sayisi . Aralik 1967 iginde ortalama 100 dolayinda bulunan soru sayisi, Ocak 
1968'de yakla§ik giinde 110'a, §ubat 1968'de 125'e yiikselmiftir. Sorulann Ocak ayinda 
% 99.6'si, §ubat ' ta % 99.8'i hemen yamtlanmi§, geriye kalan az sayida sorunun yanit-
lanmasi ertesi giine ya da birkag saat sonraya birakilmi§tir. 

Giinliik soru sayisindaki dalgalanmalarla ilgili olarak goze garpan bir nokta, yag-
mur, kar gibi doga olaylannin Ankara 'nin zaten yetersiz olan telefon aginda genel ariza-
lara yol agmasi yiiziinden kimi giinler sorulann belirgin olgiide azalmasidir. PTT yetkili-
leri 1969'dan bajlayarak boyle bir durumun soz konusu olmayacagmi soylemi§lerdir. Bun-
dan ba§ka, 08 numarah santrahn fi§lerinde sik sik goriilen anza lann da kimi giinler yurt-
ta j lann Merkez'i bulmakta giigliik gekmeleri sonucunu dogurdugu ilgililerce belirtilmij-
tir. 

Sorulann Ocak'la §ubat aylarinda ge§itli kamu gorevi alanlarina gore dagiliji yiizde 
oranlar olarak a§agida gosterilmi§, kar§ila§tirma amaciyla Aralik 1967 rakamlan da gizel-
geye alinmi§tir: 

Aralik Ocak §ubat 

Maliye 23 .3 26 .3 29.7 
Milli Egitim 15.4 16.4 11.8 
lgi$leri 8 . 3 10.5 9 . 7 
Adalet 5 .7 6 .1 8 .1 
Qali§ma 7 .1 7 .0 7 .0 
Belediye 5 .2 6 . 4 5 .6 
Ticaret 2 . 5 2 . 6 3 .7 
Saglik 4 . 3 4 .2 3 . 6 
Ula§tirma 4 . 2 3 . 4 3 . 4 
Gumruk 2 .1 2 . 5 3 . 3 
Milli Savunma 1.2 1.2 1.7 
Koy l§leri 0 .7 1.5 0 . 8 
T a n m 0 .2 0 . 3 0 . 4 
Turizm 0 . 5 0 . 3 0 .2 
Qe§itli 19.3 11.3 11.0 

100.0 100.0 100.0 

En gok soru sorulan konular, daha onceki aylarda oldugu gibi, Maliye ile, Milli 
Egitim'le ilgilidir. Bunlari Igijleri, Adalet, <Jali§ma Bakanhklan ile Ankara Belediyesinin 
gorev alaniyla ilgili sorular izlemektedir. 

Maliye konulanyla ilgili soru sayisinda Ocak' ta Aralik ayina gore % 24.5'lik bir 
arti§ olmuftur. Bu arti§ 1 Ocak 1968 giinii yiiriirliige giren 980 sayili yasaya gore yeni ge-
gim indirimi ile ozel indirim uygulanmasmdan dogan duraksamalardan, 29 §ubat 1968'-
de yiiriirliige girecek olan 930 sayili yeni Tasarruf Bonolari thraci Hakkinda Kanuna gore 
ayhklarla iicretlerde uygulanacak istisnalarla ilgili sorulardan, Istiklal Madalyasi bulu-
nan malullerle gazilere aylik baglanmasina ilifkin tasarimn yasala§ip yasala§madig;i ile 
igerigi konusundaki sorulann goklugundan ileri gelmi^tir. §ubat ayinda ise soru sayisinda 
Ocak ayina oranla % 32.8'lik bir artig olmu§, bu ar t i j da yine 930 sayili yasamn uygulan-
masina ilifkin duraksamalardan, 1 Mart 1968 giinii yiiriirliige giren 1005 sayili Istiklal 
Madalyasi Verilmij Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden §eref Ayligi Baglanmasi 
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Hakkmdaki Kanundan yararlanabilmek igin yapilacak iglemlerle ilgili sorularin goklugun-
dan ileri gelmi§tir. 

Milli Egit;m'\e ilgili olarak Ocak ayinda sorulan soru sayisinda bir onceki aya oranla 
% 17 dolaymda bir arti§ olmu§, bu arti§ orta dereceli okullann yeni yonetmelige gore yap-
tiklari dinlenme tatiliyle havalarin soguklugu dolayisiyla 16 Ocak 1968 giinii ogleden 
sonra Ankara'daki orta dereceli okullarda verilen iig giinliik tatilin ba§lama-biti§ giinle-
rine ili§kin sorulardan ileri gelmi§tir. §ubat ayinda ise, soru sayisinda, fakiiltelerle yiiksek 
okullardaki kayitlann tiimiiyle sona ermesi yiiziinden, bu konudaki sorularin azalmasi do-
layisiyla % 15 dolaymda bir azalma olmujtur. 

Ifijleri ile ilgili sorularda Ocak ayinda Aralik ayina oranla % 38, §ubat ' ta Ocak 
ayina oranla % 10.7'lik bir arti ; goriilmiiftur. Bu artiflarda hac mevsiminin onemli bir 
etkisi olmu§tur. 

Adalet'le ilgili soru sayisi Ocak ayinda kiigiik bir arti§la yaklafik olarak bir 6nceki 
ay diizeyinde siirmiif, §ubat ' ta ise % 45 oraninda bir artif gostermiftir. Bu artif, soz ko-
nusu aylarda mahkemelerde ijlerin dogal olarak yogunluk kazanmasiyla, segimlerin yak-
lafmif bulunmasi dolayisiyla bu konudaki soru sayismm artmasiyla agiklanabilir. 

fa/i jma konulanyla ilgili soru sayisi Ocak ayinda bir onceki aya gore % 8 dolaymda 
artmif, §ubat ' ta ise % 19'luk bir artif daha gorulmiiftiir. Ocak'taki arti§ daha gok T C D D 
Emekli Sandigi ile Askeri Fabrikalar Muavenet Sandigi 'nm Sosyal Sigortalar Kurumu 'na 
aktanlmasina iligkin tasarimn T B M M ' d e goriifiilmekte olmasindan, bir de kooperatif kuran 
sigortalilara verilen konut kredisinin tek tek sigortalilara da verilmesiyle ilgili galigmalardan 
ileri gelmiftir. §ubat aymdaki artijin baflica nedenleri ise, basinda ijsizlik sigortasinm gika-
cagi, sosyal sigortalarda emeklilik siiresinin yirmi bef yila indirilecegi, asgari iicretin de-
gi§tirilecegi, viicutga sakatlarla anzalilara if bulunacagi yolunda yayimlanan haberlerdir. 

Belediye hizmetleriyle ilgili sorularda Ocak ayinda % 34'liik bir art); olmuf, §ubat 
ayinda ise soru sayisi yaklafik olarak aym diizeyde siirmiiftiir. Ocak'taki artif, belki de, 
yurttaflarin ki§ mevsimi dolayisiyla belediye hizmetlerinde goriilen aksakhklann gideril-
mesi igin ne yapmalari gerektigi konusunda gok sayida soru sormalanndan ileri gelmiftir. 

Ticaret konulanyla ilgili sorular, Ocak ayinda Arahga gore % 60, §ubat ' ta ise 
Ocak ayina gore % 20'lik bir arti§ gostermiftir. 

Saglik'la ilgili sorularda Ocak ayinda % 7, §ubat ' ta % 1 oraninda hafif artiflar ol-
muf tur. 

Ulafttrma ile ilgili sorularda Ocak iginde % 10 dolaymda bir dii§ii§, §ubat ' ta % 22' 
lik bir artif goriilmiiftiir. Artif, telefon iicretleri tahsil doneminin yaklafmasi dolayisiyla 
bu konudaki sorularin gogalmasindan ileri gelmiftir. 

Gumruk konulanyla ilgili sorularda Ocak aymda bir onceki aya gore % 30, §ubat ' -
ta Ocak ayina gore % 54 oraninda bir artif olmujtur. Bu artifin baflica nedeni, Ankara'-
da televizyon deneme yayinlanmn baflamif olmasi, yurt difindaki ifgilerin de Bayram 
dolayisiyla izinli olarak yurda gelmif olmalaridir. 

Milli Savunma ile ilgili sorular da bir onceki ay diizeyinde siirmiif, §ubat iginde ise 
daha gok yedeksubay testleri ile sevk giiniiniin yaklafmasi, er yoklamalannin da bafla-
masi dolayisiyla % 60'lik bir artif goriilmtiftiir. 

Koy l$leri ile ilgili sorulann sayisinda Ocak ayinda Aralik ayina gore % 140 oranin-
da bir artif, §ubat ' ta ise bir onceki aya gore % 14 oraninda bir azalma goriilmiiftiir. Ar-
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tifla azalma, koy yollarimn trafik durumuyla ilgili sorulardaki dalgalanmalardan ileri 
gelmiftir. 

Tanm ile Turizm alanlanndaki -za ten az sayida olan- sorularda anilmaya defer bir 
degifiklik olmamiftir. 

(gefitli konulardaki sorulann sayismda Ocak ' ta bir onceki aya gore % 35'lik bir azal-
ma, §ubat ' ta ise Ocaga gore % 14'liik bir artif goriilmuftiir. Ocak aymdaki azalma yil-
bafi ile Ramazan Bayrami dolayisiyla sorulmakta olan tatil giinleri siireleri, fitre ile zekat 
miktarlari, iftar saatlerine ilifkin sorulann tiimiiyle ortadan kalkmasmdan ileri gelmiftir. 

Neler S o r u l d u ? Merkez'e gefitli hizmet alanlanyla ilgili olarak sorulan sorulann 
konulan, aylara gore afagida gosterilmiftir. 

Maliye. Ocak: Ayhklarla iicretlerde uygulanan gegim indirimi ile ozel indirimin 
miktari, nasil hesaplanacagi, tasarruf bonosu bagifikliginm istisna haddi ile kapsami, 1s-
tiklal Madalyasi olanlara aylik baglatmak igin nereye bafvurulacagi, Gelir, Bina vergile-
rinde istisnalara ilifkin hiikiimler, Vergi Usui Kanunu uygulamasi, dolafimdan kaldiri-
lan bef l irahklann yiirurliik siiresi, emeklilik iflemleri, Maaf, Barem, Memurin Kanun-
larina ilifkin gefitli sorular. 

§ubat : Ayliklarla iicret odemelerinde kesilecek tasarruf bonosu tutannin nasil he-
saplanacagi, Istiklal Madalyasi taf iyanlann feref ayligi baglatabilmek igin nereye bafvu-
racaklan, seyahat dovizleri ile bedelsiz ithalatla ilgili sorunlar, Vergi Usui Kanunu uygu-
lamasi, emekli, dul, yetim ayliklari, doviz kurlari ib. 

Milli Egitim. Ocak: Fakiiltelerle yiiksek okullarm kontenjanlanni hangi puvanla 
doldurduklan, Ankara Iktisadi ve Ticari llimler Akademisinin yedek liste gikanp gikar-
mayacagi, ta tiller dolayisiyla okullarm kapanif-agihf giinleri, gefitli dereceli okullarla bu 
okullarm bitirme sinavlanna girif kofullan, ogretmen atamalanyla nakilleri, iicretleriyle 
yolluklari, orta dereceli okullarm yeni Simf Gegme ve Sinav Yonetmeligi hiikiimlerinin 
nasil uygulanacagi, yitik diplomalarla belgeler konusunda yapilacak iflem, ozel okullarla 
ilgili bilgiler, belgeli ogrencilere uygulanacak sinav bigimi, yiiksek ogrenim kredisi ile burs 
alma yontemi ib. 

§ubat : (Jefitli Milli Egitim kurumlarinin adlan, adresleri, telefon numaralan, 
orta dereceli okullar simf gegme ve sinav yonetmeliginde yapilan yeni degifikliklerin ne-
ler oldugu, Egitim Enstitiileri ile obiir orta dereceli okullara girif kofullan, kredi, burs if-
lemleri, ozel okullar, beige sinavlan, mektupla ogretimin nasil yapihp bu konuda nereye 
bafvurulacagi, kitapliklarla miizelerin adresleri ile agik bulunduklan saatler ib. 

Ifijleri. Ocak: Niifus ifleri, mtilki yonetim boliimleri, trafikle pasaport iflemlerinde 
izlenecek yontem, Polis Enstitiisiine girif kofullan, polis olma kofullan, yitik kifilerle efya 
konusunda yapilacak iflem, basm ifleri; silah satinalma, tafima, bulundurma belgesi alma 
yontemiyle koful lan; biiyiikelgiliklerin adresleri, o turma belgesi alma yontemi, yurt tafhk 
iflemleri, kamuya agik igkili yerler konusunda yapilan iflemler, buluntu efya, gogmen 
iflemleri ib. 

§ubat : Niifus iflemleri, polislige girif kofullan, trafik, pasaport ifleri, miilki yonetim 
boliimleri, derneklerin kuruluf formaliteleri, dernek galifmalan, yurttafliga alma, yurttaf-
liktan gikarma iflemleri, miilteci, gogmen iflemleri, tabanca satinalma, tafima, bulundur-
ma belgelerinin nasil ahnacagi, yitik efyayla kifiler konusunda yapilacak iflem ib. 
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Adalet. Ocak: Tajmmazlar in tahliyesine ili§kin protestolarin nasil diizenlenecegi, 
alacagm icraca tahsili yollan, Kat Miilkiyeti Kanununun uygulanmasiyla ilgili olarak ir-
tifak hakkinm miilkiyete gevrilmesi, ortak giderlerin kat malikleri arasinda payla§ilma yon-
temi, segimlerde nispi temsil diizeninin niteligi, segme, segilme ko§ullari, evlenme, bo§an-
ma i§lcmleri ib. 

f jubat : Ya§, ad diizeltme yontemi, segim kurulu§larinin adresleriyle telefon numa-
ralari, segimlerde "ulusal kahnt i" yonteminin niteligi, tespiti delail igin yargica ba§vurma 
yontemi, icra tebiiglerine itiraz yontemi, takipsizlik kararlarina itiraz siiresi ile mercileri ib. 

Qali$ma. Ocak: Hastahkla analik sigortasi uygulamalan, dogum yardimi, i§gore-
mezlik odenegi, prim matrahi ile oranlari, tehlike derecesi T C D D Emekli Sandigi ve 
Askeri Fabrikalar Muavenet Sandigi iiyelerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarilma-
si, konut kredisi alma yontemi, kapicilarin sigortaya dahil olup olmadiklari. emeklilikle 
malulliik ko§ullari, i§gi ikramiyelerinin odenme giinleri, fazla mesai, iicretli izin siiresi, 
ihbar ya da kidem tazminatlarinm odenme yontemi, T§ Kanunu 'nun istisnalan, Avustralya 
ile Kanada 'ya ne zaman i§gi gonderilecegi, nerelerde 15 olanaklari bulundugu, Almanya'-
ya gitme sirasimn ne zaman gelecegi ib. 

§uba t : Avustralya'ya ne zaman i§gi gonderilebilecegi, yurtta nerelerde i§ buluna-
bilecegi, emzirme izni, I5 Kanunu 'nun kapsami, fazla gali§ma, gece gali§masi, resmi tatil-
lerde, bayram giinleri ile hafta tatillerinde odenecek ucretler, yillik iicretli izinlerin siire-
si, kidem ya da ihbar tazminatimn hesaplanmasi, i§gi iicretlerinin odenme giinleri, i§giyi 
i§ten gi karma ko§ullari, asgari ucretlerin belirlenme yontemi, sakatlarla engellilerin i§e 
yerle§tirilmeleri, ge§itli emekli sandiklannda gegen hizmetlerin birle§tirilmesi, emeklilik 
hakki olan T C D D ile M K E K i§gilerinin Sosyal Sigortalar Kurumu 'na aktarilmasi, i§siz-
lik sigortasi, esnaf kredi yardimi, ge§itli sigorta i§lemleri, sigorta primi kesintileri, prim 
matrahlari, yemek yardimi, kooperatiflerle ki§ilere konut kredisi verme yontemi, Alman-
ya'da gah§an ijgilerden kesilen primlerin geri verilmesi, i§goremezlik odenekleri, hasta 
sigortalilara odenecek iicretin hesabi; anahk, hastalik, ya§hlik, i§ kazasi sigortalan; prim 
cezalari ile olgiimleme itirazlari ib. 

Belediye. Ocak: Kaloriferlerin hig ya da iyi yanmamasi konusundaki yakinmalann 
nereye yapilacagi, yildinm nikahiyla nasil evlenilebilecegi, kimi semtlerle sokaklann ke-
sin yerleri, kanalizasyon tikanmalari konusunda nereye ba§vurulabilecegi, 6785 sayili 
yasaya gore verilen yikim kararlarina itiraz yontemi, dolmu§larla taksilerde yolculardan 
fazla iicret ahnmasi durumunda nereye §ikayet edilecegi, dogum, hastalik durumlannda 
karnesi olmayanlara kok komiirti verilmesi kojullari ib. 

Ticaret. Ocak: Qe§itli ticari ortakhklarin adresleri, magaza agma, ortakhk kurma 
formaliteleri ib. 

§ubat : Firma adresleri, ticari senetlerde siireajimi, kooperatif kurma formaliteleri ib. 

Saglik. Ocak: Qe§itli semtlerle ilgili ana-gocuk saghgi merkezlerinin adresleri, has-
tanelerin gorii§me giinleri, acil vak'alarda nasil cankurtaran saglanacagi, yoksul hasta-
lann hastanelerde parasiz tedavisi igin ne yapmak gerektigi, gebe kadmlara yapilacak 
ignelerin gocugu nasil etkileyebilecegi, profesorlerle doktorlann adresleri ile muayene iic-
retleri ib. 

§ubat : Ana-gocuk sagligi merkezlerinin adresleri, gordiikleri hizmetler, saglik ku-
rulu raporunun nasil alinabilecegi, trafik kazalarinda yaralananlann hangi hastanelere 
yatinlabilecekleri, hastanelerin goru§me giinleri, kre§lere kabul koijullan ib. 
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Ulaftirma. Ocak'la §ubat ' ta , kijin olagan di§i hava kofullari dolayisiyla T C D D , T H Y 
ile Deniz Yollarinin trafige agik olup olmadiklan, tarife iicretleri, iizerinde en gok soru 
sorulan konular olmujtur. P T T hizmetleriyle ilgili olarak da en gok telefon nakliyle abon-
man i§lemleri, paket, mektup, tebrik kartlarimn -ozellikle di? iilkelere- gonderme iicret-
leri konulannda soru sorulmuftur. 

Gumruk. Ocak: Yurt dij indan yolcu efliginde ne gibi e§yanin getirilebilecegi, gefitli 
marka arabalarin vergileri ib. 

§ubat : Televizyonun gumruk vergisi, yurda nasil televizyon getirilebilecegi, yurt 
difina giden yolculann di§ariya kag Tiirk lirasi gikarabilecekleri ib. 

Milli Savunrna. Ocak: Yedeksubay yoklama donemler1, universite ogrencilerinin bi-
rinci donem erteleme i§lemlerinin hangi giine dek yapilabilecegi, Ankara'daki askerlik 
fubelerinin adresleri, di§ iilkelerde bulunanlarin askerliklerini hangi ya ja dek erteletebile-
cekleri, 20-21 Mayis olaylari yargililannm askerlik yapip yapamayacaklari, yedeksu-
baylann riitbelerine gore hangi ya§ta yoklama ch§i kalacaklan, ge§itli askeri liselere bu yil 
ogrenci alinip alinmayacagi ile alinma ko§ullan ib. 

§ubat : Yedeksubay yoklamasimn kesin giinii, test smavlariyla sevk giinleri, er ola-
caklann birinci celp giinleri, askerlik §ubelerinin adresleri ile telefon numara lan ib. 

Koy Ijleri. Ocak, §ubat aylannda ozellikle koy yollarinin trafige agik olup olmadigi, 
bu yollann kentlere uzakliklari, koy kalkinma dernekleriyle kooperatiflerinin kurulu?, 
yonetim i§lemleri, koy kitaphklari kurulmasi iizerinde en gok soru sorulan konulardir. 

Tarim. Ocak'la §ubat ' ta daha gok hava durumu, ge§itli yemif f idan lannm nasil sag-
lanacagi, salon gigekleri kurtlarimn nasil giderilecegi gibi konularda sorular sorulmuftur. 

Turizm. Ocak: Turistik kuruluflarla turizm derneklerinin adresleri, otelcilik kursla-
rimn nerede, ne zaman agilacagi ib. 

fy$itli. Ocak: Televizyon yayinlannm programi, ahcilarla antenleri konusunda 
teknik bilgi, ge§itli bakanliklarla kurulujlarin adresleri, iinlu ki§ilerin dogum-oliim yillan, 
ge§itli gazetelerin Ankara biirolanmn adresleri, hava durumu, tiyatrolarla sinemalann 
izlenceleri ib. 

§ubat : Yukandaki konularla ilgili sorular siirmii§, ayrica resmi tatiller, Bayram 
giinleri ile siireleri gibi konular iizerinde sorular sorulmu§, bu arada T O D A l E ' y e giri§ 
kojullari, i D M ' n i n galijma bigimi iizerinde bilgi edinmek iizere sorulan sorular dikkati 
gekmi§tir. 

Sorulardan Ornekler . Yukanda Merkez'e yoneltilen sorulann ilgili oldugu gefit-
li hizmet a lanlan ile konular iizerinde bilgi vermij bulunuyoruz. A?agida, yurtta§larin sor-
duklan sorulardan somut ornekler verilmiftir. 

© Televizyonun yillik vergisi nedir? 

© Yeni yil igin yeni bir vergi defteri kullamlmasi, dolmayan defterlerin ertesi yil 
da kullamlmasi gibi durumlarda defter onaylama zamanlan nedir, bu siire ne kadardir? 

© Kurumlar Vergisine hangi ortakliklarla kooperatifler tabidir? 

© Yabanci bir havayollari ortakhgimn yabanci uyruklu miidiirii, kendisine Tiirk 
lirasi olarak odenmi? bulunan ayliklardan biriktirdigi paralan yurt difina gikaramadi-
gina gore bu paralari ne yapacaktir? 
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© Biiyiikelgiligimizde olen bir gorevlinin Numune Hastanesinde bulunan cenaze-
sini yann sabah saat 07.00'de ugakla ulkemize yollamak istiyoruz. Gumruk ijlemini en 
kisa yoldan nasil yaptirabiliriz ? 

0 K a m u gorevlileri anonim ortaklik kurabilir mi? 

© Ticaret unvara nereye tescil edilir? 

0 Tahil f iyat lanni nereden ogrenebilirim? 

© Yalniz adiyja Ankara 'da gorevli oldugunu bildigim bir polis memurunun kimli-
gini nasil ogrenebilirim? 

© Gece bir taksi a rabama garparak hasara yol agti. §ofor hasan ertesi giin giderte-
cegini soyleyerek arabasimn trafik ruhsatim birakip gitti. Bir daha da goriinmedi. Bu §o-
foriin yeniden ruhsatname gikartmasini onlemek igin ne yapmahyim? 

0 Bir yakinimiz oldii. Belediyeye bajvursak cenazeyi yikanmak iizere evden ahrlar 
mi? t j c re t isterler mi? Miktan nedir? 

0 Otelde galifan bir temizlik i§gisi giinde kag saat gah§mak zorundadir? 

0 Yillik iicretli izin yonetmeligine gore tutulmasi gereken defter ya da cetveli nasil 
tutacagimizi bilemiyoruz. Bu konuda bize yardim eder misiniz? 

O Okumak iizere evlere kitap veren kitapliklar hangileridir? 

© Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 'ndan kredi alabilmenin kogullari 
nedir? 

0 Memurken hastaligim yiiziinden malulen emekliye aynldim. §imdi iyile§mi§ 
bulunuyorum. Yeniden memuriyete girmek igin ne yapmam gerekir? 

© Koyiimiizde bir kitaplik kurmak istiyoruz. Ki tap bulmak igin nereden yarar-
lanabiliriz? 

© Koyiimiizde eskiden biiyiik gapta bagcilik yapihrmi§. Izleri hala var. §imdi bu 
i§i yeniden canlandirmak istiyoruz. Bagcilik konusunda bizim anlayabilecegimiz duzey-
de kitaplar tavsiye edebilir misiniz? 

© 1968 yilinda yeniden basilacagi bildirilen Ankara telefon rehberi ne zaman gi-
kacak? 

© Kar dolayisiyla trafige kapatilan Gaziantep demiryolu agildi mi? 

© Lise ikinci siniftayim. Bu yil son sinifa gegersem herhangi bir askeri lisenin son 
simfina devam edebilir miyim? 

© Ilk askerlik yoklamasi ihbarnamesini aldim. Askerlik §ubem Denizli. Yoklamami 
yabanci kaydiyla buradaki herhangi bir askerlik §ubesinde yaptirabilir miyim? 

© Yedek subaylar terhislerinden sonra 30 Agustos Zafer Bayrami'nda iiniforma 
giyebilirler mi? 

Bu yazi Idari Dam§ma Merkezi gali^malariyla ilgili olarak ya-
zilan son yazanak, Bulten'de yayimlandigi 17. sayi da Biilten'in son 
sayisidir. Merkez'in ilk bir yil bir aylik gali§ma donemini oldukga 
aynntih bir bigimde anlatan bu dizi, ilerde bu konu iizerinde ince-
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1 leme yapip yazi yazmak isteyecekler igin belki de eide bulunan tek 
kaynaktir. 

Idari Dani§ma Merkezi'nin bundan sonraki ya§antisi konusun-
da daha sonra gereken bilgiler verilecektir. 

Kirtasiyeci l ikle Sava; Qali§>malari 

Enstitii iginde kirtasiyecilikle sava§ gali§malarina hiz verilme-
den once Genel Miidiir, kamu kurulu§larinda yetki aktanmi konu-
sunda bir ara§tirma yapilmasinm, bu i§in o sirada Enstitii'ce diizen-
lenmekte olan Orgiit-Yontem (O&M) kursuna katilan kamu gorev-
lilerinden yararlamlarak yiiriitiilmesinin uygun olacagini dii§iin-
mii§tii. Bu giri§imi, Amme idaresi Biilteni'nin Haziran 1966 sayi-
sinda yayimlanan "Kamu Kurulu§larmda Yetki Devri Ara§tirmasi" 
ba§likh imzasiz yazisinda §oyle agiklami§ti: 

T O D A l E , 16 §ubat 1966 giinlii, 12228 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 6/ 5875 
sayili Kirtasiyecilikle Sava§ kararnamesi gergevesi iginde, "kamu kurulu§lannm ta§ra or-
gutlerine yetki aktarimi" konusunda bir ara§tirma yapmaya karar vermiftir. 

Bu konunun segilmesinde egemen olan ana diifiince, yurtta§larm yonetimin tajra 
kuruluj lanna yaptigi bajvurularin, ters yonde bir zorunluluk yoksa yerinde sonuglandiril-
masim saglayacak, bu arada soz konusu i§lemlerin merkeze oldugu kadar ta§ra orgiitiiniin 
vist diizeylerine de gitmesini gereksiz kilacak onlemleri belirlemektir. Bununla birlikte, 
inceleme yalniz yurttaflarin ba§vurusu iizerine baglayan iflemlerle kisith kalmayacak, 
yonetimin ig iflemlerini de kapsami igine alacaktir. Bu tur iflemlerin, alt diizeylerde biti-
rilmesinin gok onemli zaman, gereg, para tasarruf lanna yol agacagi diifiiniilmektedir. 

Bu inceleme sayesinde, (1) iflemlerin iist diizeylere gikmasi yiiziinden yurttaflarca 
yapilan bagvurulann sonuglandirilmasindaki gecikmelerin onlenmesi, (2) karar lann, 
sorunlarin ortaya giktiklari yerlerden uzakta —ta§ra orgiitiiniin iist diizeylerinde ya da 
merkezde- alinmasindan dogabilecek isabetsizliklerin giderilmesi, (3) yetkilerin bafkent-
te toplanmasi sonucunda kendini gosteren, gorevlilerde giri§im giiciinun azalmasi, her 
konuda list diizeye dam§ma egiliminin giiglenmesi gibi sakmcalarm ortadan kaldinlmasi, 
(4) yonetimin ge§itli duzeyleri, ozellikle ia j ra birimleri ile bajkent arasindaki gereksiz 
yazi§malarla bundan dogacak zaman, emek savurganligi, kirtasiye giderleriyle obiir sa-
vurganhklann ortadan kaldinlmasi olanagi saglanabilecektir. Boylece hizmetlerin goriil-
mesinde kolaylik, hiz, basitlik saglanmif olacaktir. 

Araj t i rmada, geni§ yiginlari ilgilendiren, emek, gereg, kirtasiye bakimindan savur-
ganliga yol agan soranlara obiirlerine gore oncelik verilecektir. 

Arajt i rma, konunun niteligi geregi, ele ahnacak kuruluflann hem ba§kent, hem de 
ta§ra orgiitlerinde yapilacaktir. Soz konusu iki ugta bulunanlann, inceleme konusu yapi-
lan sorunlara ilifkin goriiflerinin alinip birbirleriyle kar§ila§tinlmasina, sorunlarin ger-
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gekgi bir g6rii§le belirlenip uygun onerilerin gel>'§tirilmesi bakimindan onem veril-
mektedir. 

Bu araj t i rma, Tiirkiye'de yonetsel yetkilerle sorumluluklann kamu kurulujlarimn 
gejitli diizeyleri arasinda iilkiisel olarak nasil bolii§turiiImesi gerektigini ortaya koymak 
iizere yapilan koklii bir "yeniden diizenleme" incelemesi degildir. Ara§tirma, tiimiiyle 
uygulamali bir nitelik ta§imakta, yiiriirliikteki diizen iginde kisa siirede sonug alinabilecek 
sorunlan incelemek amacim giitmektedir. Bu bakimdan, giki§ noktasi olarak belirli i§lem-
ler ele almarak bunlar iginde sonuglanabilmek igin list diizeye (ornegin ilgeden ile ya da 
bajkente) gidenlerin bu diizeylere geli§ nedenleri ara§tirilacaktir. Daha gok yonetmelikler-
le yonergeler geregi ya da geleneklerle yonetsel ali§kanhklar dolayisiyla list diizey-
lere giden i§lemlerin belirlenmesine gah§ilacak, ancak tiiziik ya da yasa konusu olan du-
rumlar da -ozellikle ortaya gikardiklan sakmcalarin gok onemli olmasi d u r u m u n d a - in-
celemenin kapsami igine girecektir. 

Bu uygulamali, "sonug alici" niteligi dolayisiyla, araft i rmada sorunlann tarihi, top-
lumsal ib kokleri iizerinde uzun uzun durulmayacak, araj t i rma sonunda oylumlu birta-
kim goziimleme yazanaklarinin hazirlanmasi da soz konusu olmayacaktir. 

T O D A l E ' d e siirmekte olan 9. 0<£M kursuna katilan otuz ki§iden kurulan takim-
lar, kursun iig hafta siirecek olan uygulamali gah§ma doneminde bu konuda ge§itli kurum-
larda bir "on inceleme" yapmak iizere galijmalara ba§lami§lardir. 

Verdigi somut sonuglardan 50k dii§iince olarak onem ta§iyan 
bu on incelemenin tamamlandigi, Biilten'in Agustos 1966 sayisinda 
gikan "Yetki Devri Konusundaki On Inceleme Tamamlandi" ba§-
likli yazida §oyle anlatiliyordu: 

Ta§ra orgiitii bulunan biitiin kamu kurulu§lanm igine alacak bir "yetki ak t anmi" 
ara§tirmasina giri§ilecegi, Biilten'in Haziran 1966 sayisinda agiklanmi§ti. Animsanacagi 
gibi, soz konusu ara§tirma, yerinde sonuglandinlmasi gereken ijlemlerin list diizeylere 
(ornegin ilgeden ile), ozellikle ba§kente yansimasini onleyerek bir yandan yurtta§larin yo-
netimle olan ili§kilerinde yersiz gecikmeleri ortadan kaldirmak, ote yandan yonetimin ig 
i§lemlerindeki kirtasiyecilikle savurganhgi gidermek amacim giitmektedir. 

Bu geni§ kapsamli ara§tirmaya giri§meden once, "ke§if" niteligi ta§iyan bir on ince-
leme yapilmasi uygun goriilerek bu amagla T O D A l E ' n i n diizenledigi 9. 0<£M kursuna 
katilan otuz memur-ogrenciden yararlanmak yoluna gidilmi§tir. Adi gegen kursun uygu-
lamali gah§malann yapilacagi son iig haftasi bu on incelemenin gergekle§tirilmesine ayril-
mi§, be§er ki§iden olu§an alti kiime, alti ayri bakanligm ba$kentle ta§ra kurulujlarinda 
incelemeler yapmijlardir. Bu inceleme, Milli Egitim, T a n m , Saghk, Koy Ijleri, tgi^leri, 
Maliye Bakanliklannda yapilmi§, be§ ki§iden kurulu takimlann her birinden iig ki§i her 
bakanligm bajkentteki merkez kurulu§larinda, iki ki§i ta§ra orgiitiinde incelemelerde bu-
lunmu§lardir. Arajtirmacilar, 27 Haziran 1966 giiniinden bajlayarak inceleme yapacak-
lan illerle bakanliklara dagilmijlar, ta$ra orgiitiindeki ara$tirmalar Maliye, Milli Egitim, 
T a n m , Saghk, lgi§leri, Koy Ifleri Bakanhklari igin sirasiyla Izmir, Eski§ehir, Konya, Bursa, 
Bolu, Samsun illerinde yapilmigtir. Ara$tirmacilar on gtinliik surenin bitiminde topladik-
lan bilgilerle TODAIE 'ye donerek bir ortak kiime yazanagi diizenlemi$lerdir. 
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Enstitu'ye donen ara§tirmacilar, ozellikle ta§rada biiyiik ilgi, dahasi co§ku ile kar§i-
landiklarini belirtmi§ler, ta§radaki gorevlilerin kendilerine i§lerini daha iyi yapmalanni 
saglayacak yetkilerin verilip merkezle gereksiz yazi§malarin azaltilmasi dii§iincesini bii-
yiik bir ho§nutlukla kar§iladiklanm bildirmi§lerdir. 

Yonetimimizin i§leyi§ini kolayla§tirip onemli tu tum saglayabilecek nitelikte birgok 
oneriler igeren kiime yazanaklari en kisa siirede degerlendirilecek, 1966 Eyliiliinden ba§-
layarak ele alinmasi dii§iiniilen ara§tirma projelerinin geli$tirilmesine dayanak oluftura-
caklardir. 

Kirtasiyecilikle Sava§ konusundaki - d a h a once sozii edilen-
gagri etkisini gostermi§ olmali ki, bu konuda oneriler de gelmeye 
ba§lami§ti. Bunlardan askerlik yoklamalanyla ilgili olan biri Biilten 
araciligiyla kamuoyuna §oyle duyuruldu (Ekim 1966 sayisi): 

Ago Valisi Saym Emin Koksal 'dan aldigimiz 5 Temmuz 1966 giinlii ilgi gekici bir 
yazi, askerlik yoklamalanna ilifkin i§lemlerin yeniden gozden gegirilmesi gerektigini or-
taya koymaktadir. 

Yazida belirtildigine gore, Agn ilinin merkez ilgesine bagli 98 koyde ilk yoklama 
gaginda 425 ki?i bulunmaktadir. Askerlik §ubesi Ba§kani ile Niifus Miidiirii, merkez ola-
rak aldiklan 11 koyde -biiti in Haziran ayim kapsayacak bigimde- otuz giin siireyle yok-
lama i§inde gali§mi§lardir. Bu gah§malarla ilgili olarak devlet biitgesinden 3450 lirasi arag 
kirasi, 1570 lirasi giindelik olmak iizere 5020 T L tu tannda harcama yapilmijtir. Soz ko-
nusu 425 ki§i iginde yoklamasini yapt i ranlann sayisi 228'dir. Bu duruma gore adam ba§i-
na 22 T L (bugiinkii degerlerle yakla$ik 2200 TL.) gider dii§mektedir. §ube Ba§kam ile Nii-
fus Miidiiriiniin merkezde bulunmamalan dolayisiyla yitirilen i$giicii bu hesabm di§indadir. 

Yoklama igin ba§vurunun az olmasi, aralarinda ula§im olanagi ancak Haziran ayin-
da dogan bu koylerde oturan yurttajlarin ayni ayda yaylalara gikmalarindan ileri gelmek-
tedir. 

Oysa ilk yoklamada ilgili ki§inin kendisinin bagvurmasina gerek bulunmadigi gibi, 
bir yere gitmesi kesinlikle gerekiyorsa, koyliiler merkez olarak segilen koylere gitmek igin 
gerekli sure iginde, aym sikmtiya katlanarak il merkezine de gidebilirler. 

Agn valisinin yazisi iizerine durumu ilgililere sorup ilk yoklama i§Ierinin koy muh-
tar lan araciligiyla gok daha kolay bir bigimde yapilabilecegini saptadik. Askerlik §ubesi, 
"adi, soyadi," "baba adi ," "dogum tarihi," "niifus kiitiigiine kayitli oldugu yer" ile "ha-
len oturdugu yer" siitunlanni igeren bir cetvel bast inp koy muhtar lanna dagitirsa, muh-
tarlar askerlik gagina gelmi§ yurtta§Ian -gerektiginde ogretmenin de yardimiyla- bu cet-
vellere yazabilir, dahasi yoklama gagindaki koyliilerin niifus kigi t lanni alip il ya da ilge 
merkezindeki askerlik §ubesine getirebilirler. 

24 Ekim 1965 genel niifus sayiminin gegici sonuglanna gore Agn ili merkez ilgesine 
bagli koylerin toplam niifusu 59.110'dur. Soz konusu yazida bildirilen rakam Tiirkiye'-
nin toplam koylti niifusuna oranlanirsa, kaba bir hesapla bir yil iginde biitiin Tiirkiye'de 
ilk yoklama i$leri igin yalniz arag kirasi ile memur giindeligi olarak bir milyon (1985 
degerleriyle 100 milyon) liradan gok bir harcama yapildigi ortaya gikar. Bu da bize kii-
giik bazi iflemlerin basitlejtirilmesi durumunda bile ne denli tutum saglanabilecegi ko-
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nusunda agik bir gorii§ kazandirmaktadir. Askerlik i§lemlerinde yapilabilecek iyile§tir-
melerin bununla kisith olmadigi da kujkusuzdur. 

Bu vesileyle, 1111 sayili Askerlik Kanunu 'nun yoklama yontemlerini belirten hiikiim-
lerini gereksiz olgiide aynntili buldugumuzu da belirtmek isteriz. Bu gibi yontemlere ;li§-
kin hiikiimlerin yasalar yerine yonetmeliklerde yer almasi, hem yasa metinlerindeki a§in 
fifkinligi onleyecek, hem de yonetimin gali§ma yontemlerindeki iyile$tirmelerin daha ko-
laylikla yapilmasmi saglayacaktir. 

Genel olarak askerlik yoklamalan konusu Kirtasiyecilikle Savaj gah§malari arasina 
ahnmig, ara$tirmalara ba$lanmi§tir. 

Biilten'in Ekim 1966 sayismda yer alan " 'Kirtasiyecilikle Sa-
va§' Qah§malari" ba§likh yazida Enstitii'niin yiiriitmekte oldugu 
ya da ele almayi tasarladigi gali§malar konusunda bilgi veriliyordu: 

Biilten'in daha onceki sayilannda da belirttigimiz gibi, 6 /5875 sayili Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle "Kirtasiyecilikle Sava§" izlencesini yiiriitmekle gorevlendirilen T O D A l E , 
kurumlar igi ya da kurumlararasi i§leri basitlejtirerek hizmetin verimini artirmayi, tutum 
saglamayi, hizmetin niteligini yiikseltmeyi, amag edinen ge§itli gali§malar yapmaktadir. 

Bu izlence gergevesi iginde bugiin iizerinde gali;ilmakta olan konular junlardir: 

1. Trafik ehliyetlerinin verilmesinde bugiin uygulanmakta olan yontemin basitle§-
tirilmesi konusu iizerinde yapilan ara§tirma bitmek lizeredir. 

2. Askerlik yoklamasi i§leminin ilk yoklamanin son yoklama ile birlikte yapilmasi 
yoluyla basitle§tirilmesi konusunda yapilmakta olan ara§tirmanin kisa bir siire iginde so-
nuglandinlacagi umulmaktadir. 

3. Devletge saglanan gejitli hizmetlerden yararlanmak igin yurtta§larin dilekgey-
le bajvurmaya zorlanmasi yontemi incelenmektedir. Anayasamn sagladigi dilekge hakki 
sakh olmakla birlikte, yurtta§in dilekge vermeye zorlanmasi uygulamasinin geni§ olgiide 
giderilebilecegi umulmaktadir . 

4. Niifus ijlemleri basitle§tirilerek yurtta§in gereksiz zaman, emek, para harcama-
sini onlemek amacim giiden ara§tirma siirmektedir. 

5. l l ozel idarelerinin bina, arazi vergileri igin her yil hazirlamakla gorevli bulun-
duklan tekalif cetvellerinin basitle§tirilerek zaten altindan kalkamadiklan biiyiik bir yiik-
ten kur tan lmalan konusunda yapilan araj t i rma siirmektedir. 

6. Yurtta§larin belliba§li yakmma konularindan biri olan tapu-kadastro i$lemleri-
nin basitleftirilmesi igin on hazirliklar yapilmi§tir. Bu konunun yakin bir gelecekte ele 
alinabilecegi umulmaktadir. 

Niifus l§lerinin Bas i t le f t ir i lmes i 

Geni§ yurtta§ yiginlanni ilgilendirdigi igin kirtasiyecilikle sava§ 
kapsamina ahnan niifus i§lerinin basitle§tirilmesi konusunda iki 
Enstitii gorevlisince yiiriitiilen bir gali§ma 1966 sonlannda sonuglan-
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dirilarak yazanagi hiikiimete sunulmu§tu. Biilten'in §ubat 1967 sayisin-
da bu ara§tirmada yer alan oneriler a§agidaki bigimde ozetleniyordu: 

Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malari arasinda ele alinan "Niifus I§lerinin Basitlejtiril-
mesi" konusundaki ara§tirma sonuglandirilarak diizenlenen yazanak 10 Aralik 1966 giinii, 
6 / 5875 sayili kararname uyannca hiikiimete sunulmu§tur. !§lerin giivenli, hizli, kolay 
goriilmesini engelleyen uygulamalara son verilmesi amaciyla giri§ilen bu araj t i rmanin 
sonuglari ile igerdigi oneriler §oyle ozetlenebilir: 

Dilekfe Istenmeden l$lem Yapilmahdir. Niifus dairelerinin yurttafla ili§ki kurdugu bir-
gok yerlerde ilgililerden dilekge istenmekte, halkta da dilekge verilmeden i§in goriilemeye-
cegi yolunda bir inancin yerle§mi§ bulundugu goze garpmaktadir. 

Oysa yasalar iizerinde yapilan taramada Niifus dairelerine dilekge verilmesini zorun-
lu kilan bir hiikiimle, kar§ila$ilmami§tir. Niifusla ilgili i§ler igin yurtta§lardan dilekge is-
tenmesinin, dogrudan dogruya Niifus dairesine bafvuruyu engelleyerek hizmetin yerine 
getirilmesini giigle§tirip geciktirdigi, ilgili gorevlilerin kayit, dosyalama gibi i§ler yapma-
sini gerektirerek emek savurganligina yol agtigi, yurt taj la devlet arasinda bir aracilar ziim-
resi yarattigi gorulmiijtur. Bu sakincalar dolayisiyla yurttajlarin Niifus dairelerine yapa-
caklan ba§vurularda dilekge istemekten vazgegilerek durumun yurttaflara duyurulmasi 
onerilmijtir. 

Yerel Niifus Dairelerinin Araciligi Azaltilmalidir. Bugiin uygulanmakta olan tescil dii-
zenine gore, niifus olaylanni bildirmekle yiikiimlii olan resmi makamlarla ilgili ozel k i l -
ler, bildirimlerini yerel Niifus dairesine yapmak durumundadirlar . Bu Niifus dairesi, aym 
zamanda esas kaydin bulundugu daireyse olagan kayit i§lemlerini yapacak, ancak ilgili-
nin esas kaydi ba§ka bir Niifus dairesinde bulunuyorsa yerel daire bildirimleri esas daireye 
iletecektir. 

Aslinda bu diizen benimsenirken yurttafja kolaylik saglanmasi g6rii§iiniin on sirada 
tutuldugu goriilmektedir. Gergekten de, o. talama bir yurtta§m kendi oturdugu yerdeki 
Niifus dairesine yaziyla ba$vurmasi esas kaydinin bulundugu daireye ba§vurmasindan 
daha kolay olacaktir. Ancak, yasaya gore, bu zorunlulugun birgok durumlarda ilgili yurt-
tajlar yerine resmi makamlara yiikletildigi goriilmektedir. Resmi makamlann dogrudan 
dogruya asil kaydin bulundugu Niifus dairesine ba§vurma yerine yerel Niifus dairesine ba§-
vurmalan ise higbir yarar saglamadigi gibi, tersine, sakincalar dogurmaktadir. Bu durum-
da yerel dairenin ijleri gereksiz yere artmakta, iki daire arasinda yapilan yazi§malar za-
man, emek savurganligina yol agmaktadir. Bunun sonucunda da yurttaflar bir bakima 
hakli olarak Niifus dairelerinde iflerin geg goriildiigiinden yakmmaktadirlar. 

Bu konuda §u onerilerde bulunulmu§tur: 

(a) ilgili ki§ilerin bildirmesi zorunlu durumlarda yerel Niifus dairesine bajvurma-
lan, ancak bu dairelerde olaylarla ilgili higbir i§lem yapilmamasi, defter tutulmamasi, 
yalnizca yurt ta ja yardimci olmak iizere ba§vurunun asil kaydin bulundugu Niifus daire-
sine iletilerek kayit i§leminin izlenebilmesi igin yardimda bulunulmasi. 

(b) Resmi makamlann bildirimlerini yerel Niifus dairesine degil, dogrudan dogru-
ya asil kaydin bulundugu daireye yapmalan. 

Yukandaki onerilerin yerine getirilebilmesi igin Sicilli Niifus Kanununda degifik-
likler yapilmasi gerekecegi de yazanakta belirtilmi§tir. 
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Resmi Makamlar Niifus Daireleriyle Yazijmalarim Dogrudan Dogruya Yapmahdirlar. Si-
cilli Niifus Kanununa gore hastanelerdeki dogumlarin hastane miidiirlerince ilgili Niifus 
dairesine bildirilmesi gerekirken, uygulamada dogum kagidimn dogrudan dogruya go-
cugun velisine teslim edildigi goriilmektedir. Bu yontem gerek kayitlarm dogrulugu gerek 
yurtta§a yasal bir zorunluluk olmaksizm sikinti yiiklenmekte olmasi yiiziinden sakincah 
goriilmujtur. 

Yine, bo§anma, ad, ya§ diizeltilmesi davalarinda da sonucun mahkemece Niifus. 
dairesine dogrudan dogruya bildirilmedigi anla§ilmi§tir. t§lemlerin tescili i§inin ilgili ki§i-
lere birakilmasimn 90k sakmcali sonuglar dogurabilecegi goz oniinde tutularak, mahke-
melerin bo§anma ya da tashih davalarinda verdikleri karar lan dogrudan dogruya Niifus 
dairelerine bildirmeleri onerilmi§tir. 

Kayda Gefmemif Olma. Kayda gegmemi§ olma gibi 90k sakincah bir du rumun on-
lenebilmesi, ancak bu konuda kamu desteginin saglanmasiyla gergekle§ebilir. Bu amagla 
yazanakta, halkm niifus kayitlanyla ilgili konularda radyo ya da obiir genel yayin arag-
lariyla aydlnlatilmasi konusunda bir oneri yer almaktadir. 

Gorevli Sepimi ile Eg'limi. Yazanakta, i§in niteligiyle gorevlilerin niteligi arasindaki 
siki ili§kiden soz edilerek, halk yoniinden pek 90k yakmmaya yol agan yanhjliklarin onle-
nip i§lerin zamamnda goriilebilmesi igin, gorevlilerin segimi, ogrenim durumu ile gorev 
igi egitimi konulari iizerinde onemle durulmasi geregine deginilmektedir. 

Sicilli Niifus Kanunu. Yazanagin son boliimiinde, niifus ijleriylc ilgili ana yasa olan 
Sicilli Niifus K a n u n u genel olarak ele§tirilmekte, gerek dil gerek kapsam yoniinden 90k 
eski olan yasamn giiniin gereksinmelerini kar§ilayamadigi, birgok bakimlardan eksik ol-
dugu belirtilmekte, sonug olarak da niifusla ilgili biitiin hiikiimleri bir araya getirecek, 
yukarida deginilen sakincalari da onleyerek niifus i§lerine yeni bir diizen verecek yeni bir 
Niifus K a n u n u ' n u n en kisa siirede hazirlanmasi onerilmektedir. 

R e s m i Yazilarda Kopya Sayisinm Azalt i lmasi 

Kamu kurulu§larimn kendi yapilari igindeki gereksiz kirtasiye-
ciligi azaltmak amacim giiden bir ara§tirma da resmi yazilann kopya 
sayisi konusuyla ilgiliydi. Milli Egitim Bakanligi uzmanlariyla bir-
likte yuriitiiliip sonuglandirilan bu ara§tirmamn bir ozeti Biilten'in 
Nisan 1969 sayisinda yayimlanmi§ti: 

6 / 5 8 7 5 sayili Bakanlar Kuru lu karari uyannca , Kirtasiyecilikle Sava§ gah§malari 
arasinda "resmi yazi lann kopya miktarimn azaltilmasi" konusunda Milli Egitim Bakan-
ligi uzmanlariyla birlikte yapilan bir ara§tirma sonuglandinlmif, yazilan yazilarda iigiin-
cii niishamn kaldmlmasim ontren ara§tirma yazanagi 10 Ocak 1967 giinlii bir yaziyla 
Devlet Bakanligi araciligiyla Hiikiimete sunulmujtur . 

1961 yilinda bir Ba§bakanlik genelgesiyle gikarihp genel ar§ivde saklanmasi zorun-
lu kihnan iigiincu niisha, uygulamada higbir i§e yaramamakta , kimi kurumlarca zaten gi-
karilmamakta, saklanmamaktaydi. Konu, biitiin kurumlari ilgilendirmesi, onemli para , 
gorevli, zaman tasarruf lan saglamasi bakimindan ilging goriilerek inceleme konusu yapil-
mi§tir. Bu onerinin uygulanmasi durumunda saglanacak para tasarrufunun yilda dort 

104 



milyon (1985'te 400 milyon) liradan az olmayacagim belirtmek bu konuda bir goriij ka-
zandirmaya yetecektir. 

1416/ 1961 giinlii, 2464 sayili Ba§bakanlik buyruguna ili§ik olarak yayimlanan 
"Resmi Yazi§malara Ait Direkt i f ' in 4. maddesine gore, "Her yazi en az iig niisha yazihr. 
Ba§likli beyaz kagida yazilan birinci niisha, yazmin hitab ettigi makama gonderilir. Beyaz 
peliir kopya daire ar§ivine, sari peliir kopya genel evrak ar§ivine aittir. Yazi birden fazla 
makama gonderilecekse, ba§likli beyaz kopya adedi buna gore tespit edilir." 

Ugiincii N i i s h a m n Y a r a r i y l a S a k i n c a l a r i . Yazi§malarda iigiincii niishamn sak-
lanmasimn uygulamada gorulen belliba§h yarari, herhangi bir evrakin dairesince bulu-
namamasi durumunda geriel evrakta bulunan iigiincii niishaya ba§vurma olanagi sagla-
masidir. 

Ugiincii niishamn saklanmasimn ba§lica sakincalari ise §unlardir: 

(a) Ogiincii niisha gogu kez, yalniz evrakin gonderildigi makama yazilan yazimn 
kopyasidir. Ekleri ilijik olmadigmdan, genellikle giden evrak defterine i§lenen ozetten daha 
gok bir bilgi vermemektedir. 

(b) Bir yazimn igerigi konusunda bilgi edinilip yazi iizerinde ijlem yapilmasi, gogu 
kez soz konusu yazimn dosyasindaki evveliyati ile birlikte dii§iiniilmesine bagli oldugun-
dan, esas dosyasi yoksa iigiincii niishamn ayri bir yerde saklanmasi, i§lem yoniinden her-
hangi bir yarar saglamamaktadir. Dosyasi bulununca yazmin ikinci niishasi da bulunmak-
ta, bu bakimdan iigiincii niishaya gerek kalmamaktadir. 

(c) Uygulamada, iigiincii niishaya ba§vurma geregi pek seyrek ortaya gikmakta-
dir. Ornegin, yilhk evrak oylumu yakla§ik bir milyon dolayinda bulunan Milli Egitim 
Bakanliginda boyle bir gereksinme yilda iig ya da dort kez duyulmaktadir. Ancak, yuka-
rida belirtildigi gibi, bu kopyalar gogu kez i§lem yapmaya da elveri§li bulunmamaktadir . 

(d) Yukarida sozii edilen genelge uyarinca, yazilann birinci niishasi ilgili ki§i ya da 
makama gonderilmekte, ikinci niishasi ,kurulu§ta bulunan dosyasinda saklanmakta, iigiin-
cii niishasi ise genel evrak arjivinde korunmaktadir. Uygulamada, bir sure sonra kurum-
daki dosyanin da genel evrak ar§ivine kaldinlmasi sonucunda, bir evrakin iki nushasinin 
birden genel evrak ar§ivinde saklanmasi gibi bir durum ortaya gikmaktadir. 

(e) Genel evrak ar§ivine iigiincii niishalan tasnif, dosyalayip saklama kiilfetinin yiik-
lenmesi, bu birimin ar§ive kalkan dosyalann tasnifi, ayiklanmasi, gerektiginde gabucak 
bulunup yararlanmaya sunulmasi bigimindeki asil gorevini geregi gibi yapmasma da en-
gel olmaktadir. 

(f) Ugiincii niishalann gikanhp saklanmasi, kagit, karbon kagidi, gorevli, kayit, 
depolama giderleri olarak onemli bir savurganlik kaynagi olu§turmaktadir. 

(g) Uygulamadaki giigliikler, belki olanaksizhklar nedeniyle bu yontemin kimi ba-
kanliklarda (Ba§bakanlik, Maliye, Adalet, Ticaret, Bayindirlik) zaten uygulanmadigi 
belirlenmi? bulunmaktadir . 

(h) Kurumlarda giden yazilardan gikarilan kopya sayisi gok degi§ik olup, 1-9 ara-
sinda degi§mektedir. Kimi kurumlarda "daha sonra gerekebilir" diijiincesiyle bir yazidan 
7-8 fazla kopyanm bile gikarildigi saptanmi§tir. Qogu kez bu fazla kopyalar dosyalarla 
birlikte ar§ive kaldinlmakta, higbir i§e yaramamaktadir . Bu fazla kopyalann dosyalari 
gereksiz yere §i§irdigi, bu i§ igin harcanan kagit parasinin da onemli miktarlara ula;tigi 
bir gergektir. 
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(i) Fazla kopyalarm i§lem gormesi, saklanmasi, ta§mmasi, onemli gorevli, depola-
ma, ta§ima giderlerini gerektirmektedir. 9 

(j) Direktif, ikinci kopya igin beyaz, iigiincii igin sari peliir kagidi kullanilmasini 
ongormektedir. Bu hiikmiin higbir kurumda uygulanmadigi g6riilmii§tiir. 

Yukaridaki agiklamalardan da anla§ilacagi iizere, sozii gegen direktifin ilgili madde-
si (madde 4) higbir zaman tam olarak uygulanmami§, uygulandigi durumlarda ise, para, 
emek, zaman savurganligina yol agmi§, hizmetin goriilujii iizerinde olumsuz etkiler yap-
mijtir. 

Saglanacak Yararlar. 1. Yazilarda ugiincii niishanin kaldinlip gereksiz fazla niis-
ha gikanlmasi onlenerek yaltaz bakanliklarla obiir kamu kurulu§lannin merkez orgiitii-
ne giden, gelen yazilardan - D M O f iyat lanna gore yaklagik 2 milyon lira degerinde 504. 
000 paket peliir kagidi ile 2 milyon lira degerinde 252.000 kutu karbon kagidi olmak iizere 
yilda en az 4 milyon (1985 degerleriyle 400 milyon) lira tasarruf saglanabilecektir. Mer-
kez orgiitii ile yapilan haberle§me di§inda kalan yazigmalar da hesaba katilirsa, bu miktar 
onemli olgiide yiikselecektir. Ote yandan depolama, ta§ima, ek kopyalarin gerektirdigi 
i§lemle ek gorevliler goz oniinde bulundurulursa bugiinkii uygulama sonucu devlete yiik-
lenen kiilfetin bu rakamin gok iistiine gikacagi ku§kusuzdur. 

2. Genel evrak ar§ivi elindeki olanaklari asil gorevlerini daha iyi yapmak igin kul-
lanabilecektir. 

3. Fazla kopyanin yol agtigi gereksiz i§lemler kaldinlarak hizmette gabukluk, ko-
layhk saglanacaktir. 

4. Geli^igiizel fazla kopya gikanlmasi, dosyalarm "ilerde gerekebilir" diijiincesiyle 
gikanlan fazla kopyalarla §i§irilmesi onlenecektir. 

5. Dosyalarm gereksiz kopyalarla doldurulmasinin onlenmesi argivleme i§lerini 
kolaylajtiracaktir. 

Sonug. Sunulan yazanakta agagidaki onerilerde bulunulmu§tur: 

1. Ba§bakanlikga biitiin kamu kurulu§lanna bir genelge gdnderilerek durumun agik-
lanmasi, resmi yazilara ili$kin soz konusu direktifin 4, maddesinin kaldinlmasi, bunun 
yerine her yazimn bir asil, bir kopya olmak iizere iki niisha yazilmasi, ba§hkli beyaz kagi-
da yazilan birinci niishanin yazimn seslendigi makama gonderilmesi, ikinci niishanin dos-
yasmda saklanmasi; yazi birden gok yere gonderilecekse baslikh beyaz kopya sayisinin 
buna gore gogaltilmasi. 

2. Miisveddeyi hazirlayan ozel olarak istemedikge, yazilardan gikanlacak kopya 
sayisinin birden gok olmamasinin istenmesi. 

3. Bu onerinin ulusal bankalarda da uygulanabilmesi igin Bankalar Kanunu 'nun 
55. maddesinde gerekli degi§ikligin yapilmasi. 

Ba§bakanlik, ilgili Bakanliklarla gerekli yazi§malari yaptiktan 
sonra "Resmi Yazi§malara Ait Di rek t i f in 4. maddesinde yer alan 
ugiincii kopyanin (genel evrak ar§ivine ait sari peliir kopya) kal-
dinlmasini, bundan boyle resmi yazilarin, biri gidecek yazi ash, 
oteki dosyasinda kalacak kopyasi olmak iizere iki niisha yazilmasini 
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kararla§tinp durumu uygulama igin 2 9 / 5 / 1967 giinlii, Yazi I§leri 
27-98/ 7131 sayili genelge ile biitiin kamu kurulu§lanna bildirdi. 
Ote yandan, 1961 yilindan beri birikmi§ olup, bu genelde kar§isinda 
gereksiz duruma dii§en iigiincii niishalarin tasfiyesinin kamu kuru-
lu§lannda azimsanmayacak bir yer tasarrufuna olanak saglayip 
genel evrak ar§ivlerinde ferahlik yaratacagi umulmaktaydi. 

Askerlik Yoklamalannin Basi t lef t ir i lmesi 

Her yil askerlik gagina giren gok sayida yurtta§i ilgilendirdigi 
igin Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malari kapsamina ahnan askerlik 
yoklamalannin basitleftirilmesi konusundaki ara§tirma tamamla-
narak diizenlenen yazanak 1967 Mart ' inda Hiikiimete sunuldu. 
Yazanakta yer alan oneriler, "Askerlik Yoklamalannin Basitlefti-
rilmesi" ba§ligini ta§iyan a§agidaki yazida ozetlenmekteydi: 

T O D A l E ' n i n Kirtasiyecilikle Sava$ konusunda 6/ 5875 sayili Bakanlar Kurulu 
karan uyannca yaptigi gah§malar arasinda yer alan "Askerlik Yoklamalanna llijkin t§-
lemlerin Basitleftirilmesi" konusundaki ara§tirma sonuglanmi§, hazirlanan yazanak 11 
Mar t 1967 giinii Hiikiimete sunulmu§tur. 

Ara§tir martin Ortaya Koydugu Gergekler. Ara§tirma sirasinda konuyla ilgili 
kurumlara gonderilen 1326 soru kagidindan 1213'iine (% 91.5) verilen yanitlardan gi-
kan sonuglara gore, 1966 yili ilk yoklama doneminde yurdumuzda 42.388 koyle mahalle-
de oturmakta olan 273.278 askerlik yiikiimliisunden 213.157'si, 7589 §ube ile yoklama 
merkezinde ilk yoklama i§lemi gormii§tiir. Askerlik §ubeleriyle Niifus orgiitleri en az bir 
memuru yoklama merkezine gonderdiklerine gore, her yil yoklama amaciyla bu merkez-
lerde gah^an toplam gorevli sayisi 1303'tiir. Memurlarin gezi siireleri ortalama 15-30 giin 
arasinda degi§mektedir. 1966 yoklama doneminde yoklama merkezlerinde gegirilen i j giinti 
sayisi 10.945 olarak hesaplanmi|tir. Aym donem iginde geziler igin aynlan odenek tu tan 
859.809 TL'dir . Soru kagitlanm yamtlamayan orgiitlerle bu miktarin 1.000.000 T L (1985 
degerleriyle 100 milyon TL) oldugu soylenebilir. Rakamlar ayrica, 1966 yili ilk yoklama 
doneminde -yamtlayan orgiitler agisindan- odenegin 435.070 lirasmin yolluk, 325.291 
lirasimn da obiir giderler, ozellikle ta5it giderleri olarak kullanildigini gostermektedir. 

Ote yandan 620 askerlik §ubesinden alinan yanitlarm incelenmesinden gikan sonug-
lara gore, 1966 doneminde 181.102 yiikiimlii yoklamasini kendisi gelerek, 17.541 yiikiimlii 
ba jka lanm gondererek, 14.514 yiikumlii de yazili ba§vurma yoluyla yaptirmijtir. Boyle-
ce yoklamalarini gerek yoklama merkezlerine, gerek jubelere bizzat giderek yaptiran yurt-
ta§ sayismm askerlik gagindaki tiim yiikumlii sayisma oranla % 66.27 oldugu sonucuna 
vanlmi5tir. Yine tiim yiikiimlii sayisiyla karjilajtirilinca ilk yoklamalarini yaptirmayan-
larin 1966 doneminde % 17.1, yoklamalarini aym donemde yabanci jubelerde yaptiran-
larin ise % 17.3 oranim buldugu goriilmektedir. 

Yoklamalar Sirasinda Kar§ila§i lan Giigliikler. Yoklamalar yasalarda ongorii-
len alti aylik siireye kar§in gogu durumlarda Haziran ayina siki§tirildigindan, mevsimlik 
iller igin gevredeki i§yerlerine gitmis bulunan geng yiikiimlii koylii yurttaf, belirli giinde 
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gerekli yerde hazir bulunamamakta, yasamn olanak tanimasina kar jm bu ya da benzeri 
nedenlerle yakinlarim yoklama yerine gonderememekte, iletifim olanaklannin kisith olu-
§u da yine yasalarin yurtta§a tamdigi yazih ba§vurma hakkimn kullamlmasim engel-
lemektedir. Yoklama duzenlemesinin ge§itli nedenlerle yurtta§ yararma ayarlanamamasi 
ile uygulama aksakhklari, "vatan borcu" diyerek i§iyle giindeliginden olma pahasina 
yoklama merkezine gelen kimi yurtta§larin gorevlileri bekleyerek zaman kaybetmesine 
yol agmaktadir. 

Yoklamalarda niifus ciizdani, ikametgah ilmiihaberi, ehliyet, diploma, vesikahk fo-
tograf gibi belgelerin hazir bulundurulmasi geregi, nasilsa bu belgeleri getirmemi§ ya da 
eksik getirmi§ bulunan yurtta§lari giig durumlara sokmaktadir. 

Koylerden yoklama merkezlerine gogu kez yol ya da elveri§li ta§it bulunmayi§i, yaya 
gelme zorunlulugu gibi ula§im giiglukleri, yoklama memurlarimn merkez segilen yerlerde 
kah§ siirelerinin genellikle kisa olu§u, gorevlilerin agirlanmasi, yoklama gagrilarimn yii-
kiimliilere duyurulmayi§i, koylii yurtta§in yoklama bilincinden yoksun bulunuju, biiyiik 
kentlerde birden 50k askerlik jubesi bulunan yerlerde simr b> lirsizlikleri, askerlik §ubesi 
bulunmayan ilgeler sorunu, niifus i§leri, yoklama kiitiikleriyle defterlerinin tajinmasi, tu-
tulmasi gibi sorunlar bu konuda yurtta§m kar§ila§tigi ba§lica giigliiklerdir. 

Il ya da ilgeden yoklama merkezi olarak segilen yerlere istenen ya da gereken za-
manda ta§it bulunmayi§i, daglik, engebeli arazide ornegin hig binicilik egitimi gormemi§ 
bir niifus memurunun o yerden giigliikle saglanan bir hayvana binerek, dahasi yaya ola-
rak gorev yerine ula§maya gah§masi, buna kargihk gittigi yerde kimi kez tek ki§inin bile 
yoklamasmin yapilamayi§i gibi durumlar , gecikmelerin, a§iri yorgunluklarm yamnda yi-
yecek, yatacak yer bulmada giigliik, muhtar larm ilgisizligiyle bilgisizligi yiiziinden dogan 
aksakliklar, kimi yerlerde yurtta§ ilgisizligi, dil, anla§ma giigliikleri, odenek yetersizlikleri, 
kiitiiklerde yazihm eksiklikleriyle diizensizlikleri gibi sorunlar da gorevlilerin kar§ila§tik-
lari belliba§li giigliiklerdir. 

Gi igl i ik ier in N e d e n l e r i i le Qoz i im Yol l a r i . Genel bir yargi olarak denebilir ki, 
ya jama ko§ullan giiniimiizde askerlik yasalarinin yiiriirliige girdigi kirk yil oncesine gore 
koylii gengleri ile, ilgeye daha gok baglamaktadir. ilge sayisi 1928'de 391 iken bugiin 571'e 
yiikselmi§, koylerin onemli bir boliimiiniin ilge merkeziyle motorlu ta§it baglantisi kurul-
muj tur . Ozellikle koyde ya§ayan yurtta§lar gegimsel baskilarla zorunluluklar yiiziinden 
siirekli devinim durumundadir lar . "Gurbetgilik" yaygmdir; yurtta§ artik "dogdugu yerde 
degil, doydugu yerde"dir. Oysa gorevliler yurtta§i doydugu yerle higbir ilgisi bulunmayan 
yoklama merkezlerinde aramaktadirlar. 

Ara§tirma sirasinda ilgi'ilere soru kagitlari araci'igiyla goziim yollari konusundaki 
gorii§leri sorulmu§tu. Alti yiiz yirmi askerlik §ubesinden alinan yamtlarin % 19.24'ii yok-
lamalann bugunkii bigimiyle siirdiiriilmesini, %4.03'ii muhtarliklarca yapilmasim, %6.60'i 
yiikumliilerce askerlik §ubelerinde yaptirilmasim, ayrica iki yoklama arasinda zaman 
birakilmasmi, % 63.30'u yiikiimlulerce askerlik §ubelerinde, uzatilmi§ son yoklama 
doneminde yapilmasim, % 6.60'i ise askerlik §ubelerinin yalniz celp ile egitim merkezle-
rine yollama i§lerinden sorumlu tutulmasi geregini savunmaktaydi. Ayni siraya gore as-
kerlik dairelerinin yiizde gorii§ dagilim oram da §oyleydi: % 9.09; % 36.36; % 4.54; % 
36.36; % 13.63. Sonug ilk yoklamalarin son yoklamalarla birlikte, uzatilmi§, son yokla-
ma doneminde yapilmasi g6rii§iiniin obiir gorii§lerden daha gok benimsendigini goster-
mekteydi. 
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Raporda ge§itli goziimlerin goziimlemeli incelenmesiyle yararlari, sakmcalari tarti-
§ilmi$, yoklamalarin bugiinkii bigimiyle siirdiiriilmesinin sakmcali oldugu gorii§unden 
yola Qikilarak -a§agida ozetlenen- daha 50k karma nite'ikte bir goztim yolu onerilmi§tir: 

1. Niifus daireleri her yil Kasim ayi ba§indan itibaren, kendi gorev bolgelerindeki 
yiikiimliileri gosterir bir gizelge hazirlar, bu gizelgelerin iki kopyasini muhtarhklara gon-
derir, birini kendileri ahkoyarla r . 

2. Muhtar , ihtiyar heyeti, ogretmen, bir de koy katibinden olu§an bir kurul gizel-
geleri inceler, diizeltir, tamamlar, hastalarla sakatlari i§aret edip bir kopya gizelgeyi Nii-
fus dairesine geri yollar. 

3. Niifus daireleri cjizelgedeki bilgilere gore esas defterleri i§leyip diizelterek gizel-
geyi en geg Aralik sonuna dek §ubelere gonderirler. 

Askerlik §ubeleri, (a) gizelgeden gikanlacak bilgilerle kendi bolgelerindeki yiikiimlii 
sayisini, simf tertibine esas olmak iizere, Ocak ayi sonuna dek kendi askerlik dairelerine 
bildirirler; (b) hangi koylerle mahallelerin yoklamalarimn hangi giinlerde yapilacagini, 
askerlik meclislerinin hangi tarihlerde toplu bulunacaklarmi kararla$tirirlar; (c) gizelge-
deki adreslerine gore yiikiimliilere iadeli taahhiitlii mektupla ya da jandarma, polis 
eliyle, teblig yerine gegmek iizere birer gagn yazisi gonderirler; (d) koy, mahalle muhtar-
liklanna, (1) koyle mahalle halkimn askerlik yoklamalarimn hangi tarihler arasinda yapi-
lacagini, (2) daha once hasta, sakat olduklari bildirilen ki§ilerin saglik raporlannin §ubeye 
gonderilmes'ni bildiren birer taahhiitlii yazi gonderirler; (e) gagri giinii §ubeye gelen yii-
kiimliilerin askerlik meclislerinde muayeneleri yapilip siniflari belirlendikten sonra sonu-
cu niifus kimlik ciizdanlanyla yoklama kiitiiklerine i§lcyip Niifus dairelerine yoklama so-
nuglari konusunda bilgi vcr'rler; (f) yoklama i§lemleri biten yiikiimlulere hangi giin, ne-
rede bulunacaklarmi birer askere yollama fi§iyle bildirirler. 

5. Yoklama fi§ini alan yiikumlii, fi§te belirli giine dek hazirliklarmi, varsa §ubece 
tamamlanmasi istenen eksikleri tamamlayarak belirli giinde belirtilen yerde hazir bulunur. 

Igifleri Bakanligi bu yazanak iizerinde incelemeler yapmi§, 
1111 sayili Askerlik Yasasinda Milli Savunma Bakanliginda gerekli 
degi§iklikler yapildiginda askerlik yoklamalarimn kolayla§tirilmasi 
igin yazanakta yer alan onerilerin niifus orgiitii bakimindan yararli 
olacagi kanisinda bulundugunu belirtmi§ti. Biilten'in Ekim 1967 
sayisinda yayimlanan kisa bir yazida, her yil askerlik gagina giren 
yiizbinlerce yurtta§i ilgilendiren askerlik yoklamasi i§lemlerinin ba-
sitle§tirilmesine ilifkin onerilerin Milli Savunma Bakanhginca da 
benimsenerek uygulamaya konmasinin gerek kamu yonetimi, gerek 
yurtta§lar igin onemli kolayhklar, tasarruflar saglayacagina deginilmi§ti. 

Tekalif Cetvelleri Ara§tirmasi 

Bunun ardindan sonuglandirilip geregi igin Hiikiimete sunulan 
ara§tirma, bugiin yiiriirliikten kalkmi§ bulunan bina ile arazi vergi-
lerinde tekalif cetvelleriyle ilgiliydi. Bu uygulama, vergi diizenin-
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deki degisjikliklcr dolayisiyla bugiin yiiriirliikte olmasa da, bu ara§-
tirma yazanaginin Biilten'in Haziran 1967 sayismda yayimlanan 
a§agidaki ozeti yapilan gali§mamn niteligi konusunda bir gorii§ 
kazandirmasi bakimmdan yararli olacaktir: 

6/ 5875 sayili Bakanlar Kurulu karari uyarinca, Kirtasiyecilikle Savaf gali§malari 
arasinda "Bina ve Arazi Vergilerinde Tekalif Cetvelleri" konusunda yapilan aragtirma 
sonuglanmi§, bu cetvellerin kaldinlmasini oneren ara§tirma yazanagi 14 Nisan 1967 giinlii 
bir yaziyla, Devlet Bakanligi araciligiyla Ba§bakanhga sunulmujtur. 

213 sayili Vergi Usui Kanunu, tahrire dayanan vergilerde tahakkuklann tekalif 
cetvellerinde gosterilmesini, 1837 sayili Bina Vergisi Kanununun 5419 sayili yasayla degi§-
tirilen 25. maddesi tekalif cetvellerinin her yil hazirlanmasini zorunlu kilmaktadir. 

Bugiin bina, arazi vergilerine ilijkin tarh, tahakkuk, tahsil iflemleri, 1941-42 yil-
lannda - I zmi r bolgesinde 1927'de- yapilan genel tahrir (yazim) sonucu belirlenen bina 
gelirleri ile 1936, 1937, 1938 yillannda yapilan genel arazi yazimi, yalniz kentlerle kasaba-
larda belediye sinirlan igindeki araziyle arsalar igin 1963'de yapilan yerel degi§iklikler so-
nucu kismen belirlenen degerlere dayanmaktadir . Bina Vergisi Yasasi'mn 26. maddesin-
de her on yilda bir yapilmasi ongoriilen genel yazim ise bugiine degin yapilamamiftir. 

Tekalif cetvelleri biiyiik bir yiikiimlii yigmini ilgilendirmektedir. Ankara ili Ozel 
Idaresinde bina, arazi vergileri tekalif cetvellerinde 1 Ocak 1966 giinii yer alan yukiimlii 
sayisi arazi vergilerinde 335.300, bina vergilerinde 158.189. Bolu ilinde ise sirasiyla 35.190 
ile 36.997'dir. Boylesine gok sayida yiikiimlii igin tekalif cetvelleri diizenlenmesi il ozel 
idarelerine altmdan kalkamayacaklari bir yiik yiiklemekte, birgok durumlarda cetvellerin 
zamaninda asilmasi bile olanaksizla§maktadir. 

Yapilan inceleme tekalif cetvellerinin diizensiz yazimlara dayanmakta oldugunu, 
bu cetvellerin yukiimlii hesap defterlerindeki degifiklikler incelenerek diizenlenmesi ye-
rine, gogu kez bir onceki yilin tekalif cetvelinden kopya edilerek hazirlanmakta bulundu-
gunu gostermiftir. Bunun sonucu olarak, malik degi§tirmi§ binalarla arazi eski malik ; iize-
rinde goriilmekte, durumu degifmeyen tafinmazlar yeniden cetvele gegirilmekte, bu yiiz-
den ikilemeler olmakta, her yil aym miktarda vergi odemekte olan gok sayida yiikiimlii 
igin cetvel diizenlenmesi ozel idareler igin gok biiyiik sikmti konusu olmakta, biiyiik olgii-
de zaman, insangiicii, para savurganligina yol agmaktadir. Ote yandan inceleme, okul, 
cami, otobiis duragi gibi yiikiimliilerin kolayca goriip inceleyebilecekleri yerlere asilan 
bu cetvellerin uygulamada yiikiimliilerce incelenmedigini, bu yiizden cetvellerin asilma-
smdan beklenen amacin ancak gok kisith bir olgiide saglanabildigini ortaya koymu§tur. 

Inceleme sonunda ussal bir vergi tahakkuk duzeni kurulabilmesi igin, bagka onlem-
lerin yam sira, tekalif cetvelleri konusunun da ele almarak olumlu bir goziime baglanmasi 
gerekli g6riilmii§tiir. Yazanakta bu konuda alinabilecek onlemler, hemen uygulamaya 
konabilecek oneriler ile ilgili yasalann degi§tirilmesinden sonra uygulanabilecek oneriler 
olmak iizere iki ba§lik altinda ele alinmigtir. 

Hemen uygulamaya konabilecek oneriler gunlardir: 

a. Yiikiimliiler Hesap Defteri yerine kart duzeni getirilmelidir. Bu if iki evrede ger-
geklejtirilebilir: 
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1. Birinci evrede bir im (mahalle, koy) ba§ina her bina ile arazi igin birer kart dii-
zenlenerek vergi tahakkuklari her yil bu kart lara i§lenir. 

2. Ikinci evrede her yiikumlii igin soyadi abece sirasma gore bina, arazi vergileri igin 
birer "Miikellefler t cmal K a r t i " (Yiikiimlii Ozet Kar t i ) tutulur . Her yiikiimluniin bina-
l a n "Bina Vergisi Mukellefleri t cma l K a r t i " n d a yer alir. Kar t l a r numara l i olup, Ozel 
Ida re Miidiirliigu 'niin soguk damgasiyla damgalanir . Bu kart lar yazim kagi t lanna ko§ut 
bigimde diizenlenerek "Tahr i r Cetveli" eklenmesine gerek kalmaz. Her yazim kagidina 
dayamlarak Vergi Usui Yasasimn 37. maddesine gore "Tahr i r Ihba rnames i " teblig edi-
lerek yiikumliilerin vergilere itiraz hakki sakli tutulmu? olur. Bina-arazi vergilerinde kar t 
diizeninin benimsenmesi d u r u m u n d a , yanl i j t ahakkuklann oniine gegilerek, bugiine dek 
ge§itli birimlerde ta§inmazi oldugu igin a y n a y n hesap n u m a r a l a n alan, bu yiizden ikile-
meler oldugu igin gergek sayisi ortaya konamayan yiikiimliilere iligkin tarh , tahakkuk, 
tahsilat i§lemlerinin geli§mesi saglanacak, tahsilat kart lara i§lendiginden irsaliyelerin dii-
zenlenmesine, Tahsilat Mii f redat Defterlerinin tu tu lmasma gerek kalmayacaktir . 

b. Bina-arazi vergisi yiikiimliilerine ozel idarelerce birer ciizdan verilmelidir. Akgal 
yil ba§mda tahakkuk edip tahsil edilen vergi bu ciizdana i§Ienerek yiikiimliilerle vergi dai-
resi arasinda siiriip giden anla§mazliklar or tadan kalkabilecek, yiikiimlii odeyecegi, odedi-
gi vergi konusunda kolayhkla bilgi edinebilecek, ozel idareler de izleme i§ini d a h a kolay 
yapabileceklerdir. 

Ilgili yasalarda degifiklik yapildiktan sonra uygulanacak onerilerse §unlardir: 

a. Bina-arazi vergileriyle ilgili yilhk tahakkuklari gosteren, Vergi Usui Yasasi 'nin 
39. maddesine dayamlarak her yil diizenlenen tekalif cetvelleri ilgili yasalarda degifiklik 
yapilarak kaldinlmahdir . 

b. Vergi Usui Yasasma "ilk teblig, yiikiimlii ya da vergi mat rah i degi§medikge 
gegerlidir" bigiminde bir hiikiim getirilerek, bina-arazi vergilerine ili§kin t ahakkuklann , 
her akgal yilda yalniz yiikiimliileri degi§en ya da herhangi bir bigimde mat rah i degi$ti-
ren bir degi§iklige ugrayan ta§inmaz yiikiimliilerine duyurulmasi saglanmalidir . 

c. Tahakkuklar yiikiimliilere postayla duyurulmal idir . 

d. Bina-arazi vergilerini bir tek vergiye donii§tiirecek olan Emlak Vergisi Yasasi 
tasansinda tekalif cetvellerinin korunmasi ongoriilmektedir. Bununla ilgili maddeler ta-
saridan gikarilmalidir. 

e. Bu yazanakta yer alan onerilerin bir genel yazimla birlikte uygulamaya konmasi-
nin saglayacagi biiyiik yarar lar onemle goz oniinde tutulmalidir . 

Sonug olarak, gok sayida yurtta§i ilgilendiren, il ozel idarelerine de ta§iyamayacak-
l a n bir yiik yiikleyen tekalif cetvellerinin ka ldmlmasmin biiyuk olgiide insangiicii, zaman , 
pa ra tasarrufu saglayacagi, yukiimliiler hesap defteri yerine kar t diizeninin konulmasmm 
hizmetin niteligini onemli olgiide yiikseltecegi kufkusuzdur . 

§ofor Ehliyeti Alma t f l emler in in Basit le§tiri lmesi 

Aradan yaklafik bir aylik bir siire gegtikten sonra Hiikiimete 
yine genif yiginlan yakindan ilgilendiren bir konuyla, §ofor ehliyeti 
alma iflemlerinin basitle§tirilmesiyle ilgili bir yazanak sunuldu. Bu 
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i§lemlc ilgili olarak yiiriirliikteki durumla yapilan onerilerin bir ozeti 
a§agidadir (Amme Idaresi Biilteni, Agustos 1967): 

Kirtasiyecilikle Sava§ gah§malari arasinda "§ofor Ehliyetnamesi Alma Ijlemlerinin 
Basitle§tirilmesi" konusunda bir siireden beri yapilmakta olan inceleme sonuglandirilarak 
hazirlanan yazanak, 6 / 5875 sayili Bakanlar Kurulu karan uyannca geregi yapilmak 
iizere 18 Mayis 1967 giinlii bir yaziyla Devlet Bakanligi araciligiyla Hiikiimete sunulmu?-
tur. 

Bugiinkii D u r u m . §ofor ehliyeti alacaklar, sinav yonetmeliginin birinci maddesi 
uyannca, bigimi yonetmelikte belirtilen bir dilekgeyi, onayli hiiviyet ciizdani ornegi, ika-
metgah ilmiihaberi, sekiz vesikalik fotografla birlikte, o yerin Trafik §ubesine verirler. 
Daha sonra ilgili, "iyi hal"inin ara§tinlmasi igin yerel karakola, parmak izinin alinmasi 
igin Emniyet Ikinci §ube'ye, Traf ik Yasasinda yazili ehliyet verilmesini yasaklayan sug-
larla ilgili sabikasimn bulunup bulunmadigmi belirlemek iizere Savciliga, saglik durumu-
nun ehliyet almaya elverifli olup olmadigim saptamak igin hastaneye gonderilir. Ayrica 
istek sahibinden, kan ile R h grubunu saptayip gerekli belgeyi de obiir belgelerle birlikte 
getirmesi istenir. 

Oneriler. 

Niifus Ciizdani Ornegi gereksizdir: Bajvuru dilekgesinde, niifusa yazili oldugu yerle, 
hane, cilt, sayfa numaralari di$inda, niifus ciizdamnda yazili bilgiler vardir. Eksik bilgiler 
bajvuru dilekgesine eklenerek tamamlanabilir. Bu orneklerin muhtarlarca onaylanmasimn 
istenmesi gereksiz oldugu gibi, lgi§leri Bakanligi Niifus I§leri Genel Miidiirliiguniin onay 
ifleminin i§le ilgili resmi ya da ozel kurum miidiirliiklerince yapilmasim emreden 
2 3 / 5 1 1965 giinlii, Ikinci §ube 72130-3-12 863/ 2853 sayili genelgesine de aykmdir. 

Ikametg&h llmiihaberleri de gereksizdir: Bu belgeler, genel olarak bir ki§inin arandigin-
da kolayhkla bulunmasim, kendisine resmi bir tebligat ya da bildirimin yapilmasim sagla-
mak gibi amaglarla belirli bir adresin saptanmasi igin alinmaktadir. Daha once yaptigi-
miz bir ara§tirmayla etkisizligi, anlamsizligi ortaya konan bu uygulamamn kaldinlmasi 
Ba§bakanhkga da uygun g6riilmii§, du rum 21 Aralik 1966 giinlii bir genelgeyle biitiin 
kamu kurulujlarina duyurulmuftu. Zaten ikametgah ilmiihaberiyle belgelenen bu adres-
ler sik sik degi§tiginden siireklilik ta§imamakta, iistelik ba§vurma dilekgesine ev, i§ adres-
lerinin yazilmasi da istenmektedir. 

Ba$vuramn lyi Halinin saptanmasi gereksizdir: Trafik §ubesine bafvurudan sonra, ge-
nel olarak ilk yapilan i§lem, ki§inin iyi hal sahibi, igkiye dii§kiin olup olmadiginm, uyu§-
turucu kullamp kullanmadigmm ki§inin oturdugu yerdeki karakol araciligiyla dogrulan-
masidir. Gorevli polis memuru o sokak ya da mahallede oturan bir ya da birkag ki§iye 
sorarak edindigi bilgiyi sorujturma evrakma yazip karakola vermekte, bu i§lem uygu-
lamada en az 24 saat, gogu kez 48-72 saat beklemeyi gerektirmektedir. Halkimiz herhangi 
bir kimse konusunda resmi makamlarca yapilan soru§turmaya, kifisel, toplumsal, dinsel 
inanglari dolayisiyla yardimci olamamaktadir. Hakkmdaki soru§turma yazisim karakola 
kendisi getiren ki§i de gefitli yollardan soru§turma iizerinde etki yapmak olanagma sahip 
bulunmakta, dolayisiyla soru§turma bir yarar saglamamakta, tersine 1-3 giinliik bir sure 
yitimine neden olmaktadir. 

Bu durum kar§ismda, (a) ba§vuru dilekgesi metninin " . . . kullanmak iizere . . . . 
almak istiyorum. tgkiye, uyujturucuya dii§kunliigiim, Trafik Kanununda yazili olan eh-
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liyet almayi engelleyici bir sabikam yoktur. Gerekli i§lemin yapilmasim saygi ile rica ede-
r im." bigiminde degi§tirilip ilgilinin bildirimi esas almarak karakol soru§turmasindan vaz-
gegilmelidir. (b) Basili ba§vuru dilekgesinin uygun bir yerine resmi makamlara yalan bil-
dirimde bulunmamn sug oldugu, ilgili Turk Ceza Kanunu maddesiyle (madde 343) bir-
likte yazilmalidir. 

Saglik Raporu iyilejtirilmelidW: Ehliyet almak igin ba§vuranlann gorecekleri i§lem 
konusundaki 6085 sayili yasanin 232 sayili yasayla degi§tirilen 26/ E maddesine gore, "sag-
lik ve teknik muayenesinde §ofor veya siiriiciiliige engel bir durumunun bulunmadigimn 
anla§ilmasi gerekmektedir. Karayollari Trafik Tiiztigiiniin 40. maddesine gore de " . . . . 
teknik muayenelerde ba§arili olanlarm saglik yoklamalan goz, kulak, bogaz, burun, da-
hiliye, hariciye, akliye, asabiye uzamanlarindan olufan bir saglik kurulunca yapihr . . . " 

Bir yaziyla resmi hastanelerden birine yoklama igin gonderilen kigi iig vesikahk fo-
tograila birlikte hastaneye ba§vurmakta, oradan aldigi bir "muayene fi§i" ile yukarida 
belirtilen servislerde muayene edilmektedir. Bunlardan goz, -b i r olgiide d e - kulak, burun, 
bogaz servisi bir yana, nerdeyse higbirinde esasli bir yoklamadan gegmemekte, iki servis-
teki yoklamalar da bigimsel nitelikte bir yoklama olmaktan ileri gitmemektedir. Muayene 
fi§i her servisin poliklinik defterine ayri ayri yazilmakta, obiir hastalarla birlikte bir mua-
yene sirasi almaktadir. Klinik yoklamalan bittiginde ilgili ki§i evrakmi saglik kurulu kale-
mine teslim etmekte, belirtilen giihde saghk kuruluna girerek $ofor ehliyeti almaya saglik 
voniinden bir engeli olmadigim belirten bir rapor almaktadir. 

ilgililer, saghk yoklamasi igin, Saglik-Sosyal Yardim Bakanliginin kabul ettigi ya 
da hastanelerin bagli bulunduklan obiir kurumlarm karanyla belirlenen bir iicreti, ala-
caklari ehliyetin tiiriine gore, hastanelere odemektedirler. Ornegin Ankara Belediye Has-
tanesinde profesyonel ehliyetle agir vasita ehliyetnameleri igin 30, amator ehliyetnamesi 
igin 60 lira alinmaktadir. Gerektiginde rontgenle laboratuvar muayeneleri igin de aynca 
iicret odenmektedir. Muayenfler igin hareanan zaman,. hastanelerin i§ durumuna gore, 
2-20 gundur. 

§ofor ehliyeti alacaklar igin goz, kulak yoklamalarmin-gerekli oldugu ku§kusuzdur. 
Bir sinir hastahklan uzmaninca yapilan dikkatli bir genel yoklamamn ilgilinin ehliyet 
almaya engel bir du rumu olup olmadigim genel olarak ortaya koymak bakimmdan yarar-
h olacagi, ig, di§ hastahklan yoklamalanna gerek olmadigi sonucuna vanlmi§tir. Yokla-
malardan sonra saghk kuruluna girilmesi gereksiz bir formalitenin yerine getirilmesinden 
ibaret kalmakta, igleri gereksiz yere uzatmaktadir. Saglik yoklamalarmin hastanelerde 
yapilmasi, zaten agir bir yiik altmda ezilen hastaneler igin de gereksiz bir kiilfet olu§tur-
maktadir. Hastanelerin bu yolla sagladiklan gelir, kimi kez onemli tutarlara varmakla 
birlikte, amag gelir saglamak degil gorevin en iyi bigimde yapilmasidir. 

Bu duruma gore, §ofor ehliyeti alacaklarin saghk yoklamalarmin trafik §ubelerine 
bagh olarak kurulacak goz, kulak, sinir hastahklan uzmanlarmdan olu§an iig ki§ilik bir 
"Trafik Saglik Muayene Komisyonu"nca yapilip saghk kurulunun kaldinlmasi oneril-
mi§tir. 

Ehliyet alacak kimsenin "gorii? agisi," "derinlik tamma yeterligi," "tepki siiresinin 
olgiilmesi" ile ilgili olan teknik yoklamalar hig yapilmamaktadir. Motorlu ta§it kullanacak-
larin psikofizik yeteneklerinin belirlenmesini amag edinen teknik yoklamalann yapilmasi 
gerekir. Bajvuranlann teknik yoklamalan saghk yoklamalariyla b :rlikte "Trafik Saghk 
Muayene Komisyonu"nca yapilmali, adi gegen komisyon bu yoklamalann yapilmasi igin 
gerekli araglarla donatilmalidir. 
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Sabika Kaydinin Aranmasi Gereksizdir: O yerin Trafik §ubesince jofor ehliyeti almak 
igin bafvuran kifinin ehliyet almaya engel bir durumu bulunup bulunmadigimn bildiril-
mesi igin gonderilen yazi Savcihk Ilamat Biirosunda iflem gormekte,' a rama iflemi bafvu-
rucunun ehliyet almak igin bafvurdugu kentin niifusuna kayitli olup olmadigma, Ankara'-
da bulunup bulunmadigma gore 0.5-30 giin siirmektedir. 

Cumhuriyet Savcihklannca diizenlenen ceza fiflerinin sayi 1 yilda ortalama 250-
300 bindir. Mahkemelerce karar verilen en kiigiik para cezalan ig;n bile ceza figleri dii-
zenlendiginden Adli Sicil Miiduriiigu'nde boyle kiigiik bir para cezasma garptinlan kifi-
nin sabika kaydi bulunur. §ofor ehliyetnamesi almak igin bajvuran bir kimsenin Trafik 
Yasasinda yazili olan ehliyetname almaya engel bir sugu olmasa bile Savciliklara sabi-
kah olduguna ilifkin bilgi gelmekte, sugun niteligi ancak biiltenlerin incelenmesinden 
sonra anlafilmaktadir. Bu durum, evraki alanlarda ilgili kifi konusunda kufku uyandir-
makta, dolayisiyla bafvurucuya aci gektirmektedir. Bu konuda ilgili kifinin bildirimine 
gore davranilmasi, sabika kaydinin belirlenmesiyle ilgili olarak harcanan zamandan tasar-
ruf saglayacaktir. Durumlanndan kufku duyulanlar konusunda, aynca, bafvurunun ge-
rektirdigi iflem durdurulmaksizin, trafik biirosunca sorufturma yaptinlabilir, gergege 
uymayan bir bildirimle karfilafihrsa ehliyetnamenin iptali yoluna gidilebilir. 

Parmak Izinin Ahnmast Gereksizdir: Trafik §ubesinden Emniyet Ikinci §ube parmak 
izi boliimune gonderilenlerin parmak izleri alimr. Parmak izi suglulugun belirlenmesinde 
bir kanit, suglulann siirekli kayitlarimn tutulmasinda kullanilan bir arag olduguna gore, 
ehliyetname almak igin bafvuran yurttafi obiir yurttaflardan ayinp parmak izi almak igin 
makul bir neden yoktur. Biitiin yurttaflarin parmak izinin ahnmasi ifi ele ahndiginda 
ehliyet a lanlann da parmak izi alinabilir. 

Kan Grubu ile Rh Grubunun Belirlenmesi Gereklidir: Ehliyet alacaklarin kan grubuyla 
Rh grubunun belirlenmesi yontemi, Saglik-Sosyal Yardim Bakanhgimn istegi iizerine ig-
ifleri Bakanhgimn bir genelgesiyle konmuftur. Bu if kan bankalariyla hastanelerce yapil-
makta, kullanilan yonteme gore 2 -3 dakika ile 12-24 saat arasinda tamamlanmaktadir . 
Aslinda herkes igin gerekli olan bu bilgiler, ivedi tibbi miidahaleyi gerektirebilecek durum-
lara ortalama yurt taf tan daha gok agik bulunan foforler igin daha biiyiik bir onem tafir. 
Ancak bugiin kan bankalarinca verilen fifler kan grubunun belirlenmesinden sorumlu 
olan bir hekimin imzasiyla sicil numarasmi tafimadigi igin giiven vermemekte, gogu kez 
kan gruplannin yeniden belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Ehliyetname alacaklara ve-
rilen belgeler, kan grubuyla Rh grubunun belirlenmesinden sorumlu olan bir hekimin 
imzasiyla sicil numarasmi tafimali, kan grubuyla R h grubunu gosteren bilgi ya ehliyete 
yazilmali ya da belgenin kendisi ehliyete eklenmelidir. 

Sinav Sistemi lyile$tirilmelidir t Sinavlar kuramsal, uygulamali olmak iizere ikiye ay-
nhr . Kuramsal smavda trafik yasalan, motorlu aracin pargalanyla gorevlerine ilifkin bil-
giler sorulmaktadir. Uygulamali smavda ise bafvuranin trafik kurallan, motor konusun-
daki bilgisi, araci kullanmaktaki becerisi olgiilmektedir. Amator fofor ehliyetnamesi ala-
caklar igin motor bilgisine ilifkin uygulamali sinav yapilmamaktadir. 

§ofor ehliyeti alacaklar, istenen belgeleri tamamlayarak bunlari Trafik §ubesine 
getirip kaydettirdikten sonra en az 17, en gok 30 giin sonra kuramsal sinava girebilmekte, 
sinavi bafaranlar 2-30 giin sonra uygulamali sinava gagnlmaktadirlar. Sinavlara girebil-
mek igin genellikle uzun bir sure beklemek gerekmekte, bu sure kendi araglanni kulla-
nacaklan tedirgin etmekte, yafammi fofor olarak kazanacaklann da gegim olanaklarim 

114 



kisitlamaktadir. §ofor ehliyeti almak istegi bir gereksinmeden dogduguna gore bunu ko-
laylaftinp siiresini olabildigince kisaltmak gerekir. Bunun igin, (a) ba§vuru dilekgesini ve-
rip saghk yoklamasim tamamlayan ba§vurucu hemen kuramsal sinava ahnmali, uygula-
mali smavlar bajvurucu sayisi gerektiriyorsa siraya konularak, olmazsa kuramsal sinavin 
ardi sira hemen yapilmahdir; (b) kuramsal sinavlar genellikle trafik kurallan, trafik i§a-
retleri ile aygitlan uzerinde olmali, motorla motor pargalan uzerinde genel sorularla yeti-
nilmeli, sinav siiresi kisaltilmalidir; (c) uygulamali smavlar, biri kent di§inda segilecek 
bu i§e elverifli bir alanda, obiirii kent trafigi iginde olmak iizere iki evrede yapilmali, 
birinci evrede ilgilinin yola gikabilme yeterliligi saptanmali, heyecanim gidermeye ola-
nak saglanmali, ikinci evrede direksiyon hakimiyeti ile trafik kurallarina, i§aret levha-
lariyla aygitlanna uyma bakimmdan denenmelidir. 

Uzerinde Durulmasi Gereken Obiir Konular: 

1. Gereksiz boliimleri bulunan, kullamlma bakimmdan pratik olmayan ehliyetna-
me ayrica ele ahnarak basitle§tirilmelidir. 

2. Ehliyet vizesi i§leminin kaldinlmasi olanaklari ara§tinlmalidir. 

3. Olen $oforlerle ilgili dosyalann i§lemden kaldinlmasi igin izlenecek yontem belir-
lenmelidir. 

4. Smavda ba§ari gosteremeyenler iki yilhk siire iginde bu haklanm sinirsiz olarak 
kullanabilmektedirler. Bu kimseler ozellikle biiyiik kentlerde biiyiik bir toplama ulajmak-
tadir. Ehliyet almasi olanagi goriilmeyenlerin ayiklanmasi igin yiiriirliikteki diizende de-
gi$iklik yollan ara$tirilmahdir. 

Gerekli Yasa Degi$ikl ikleri . Onerilerin uygulamaya konabilmesi igin Karayol-
lan Traf ik Yasasinin 26. maddesinin E, G bentleri ile aym maddenin son bendi yuriir-
liikten kaldinlmah, sinav yonetmeliginin 1, 2, 7. maddeleri ile ilgili obiir diizenlemelerde 
gereken degi|iklikler yapilmahdir. 

Sonug. Qok sayida yurtta§i ilgilendiren yukandaki oneriler uygulama alanina kon-
dugunda 35'i Trafik §ubesiyle Traf ik Komisyonunda, 107'si ge§itli yerlerde yapilan 142 
i§lem 19'a inecek, bugiin yedi ayn yerde yapilan i§lemlerin tiimii Trafik §ube ya da Bii-
rosunda yapilacak, bugiin en az 28, en gok 144 giinde tamamlanan jofor ehliyeti alma i§-
lemi yakla§ik 2.5 saatte tamamlanabilecektir. 

O&M U z m a n l a n Saglamyor 

Bu yazanagin Hiikiimete sunuldugu giinlerde, 3/ 1/ 1967 giinlii, 
61 7498 sayili Bakanlar Kurulu karan uyannca Enstitii di§mdan da 
birtakim ara§tirmacilar bulunmu§, bunlann kurumlannca kirtasi-
yecilikle sava§ ara§tirmalannda gorevlendirilmeleri saglanmi§ti. Daha 
once TODAIE'nin diizenledigi Orgiit-Yontem (O&M) kurslarin-
da ya da genel ogretim-yeti§tirme programinda egitim gormiif bu-
lunan bu ara§tirmacilar §un)ardi: Salahattin Ertiirk (Devlet Istatis-
tik Enstitusii O & M Biiro Amiri), Talat Ozdogan (TC Devlet De-
miryollan Genel Miidiirliigii O&M Grup Ba§kani), Neimin Gok-
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pinar (Gumruk ve Tekel Bakanligi O&M Uzmani), Dcmirhan Sa-
ymer (Merkez Bankasi Miifetti§i), I. Yilmaz Torun (Devlet Hava 
Meydanlan I§letmesi O&M Uzmani), Nejat Alpat (Tiirkiye Ko-
miir I§letmeleri Plan-Organizasyon Miidiir Yardimcisi), Dogan 
Giiler (Tarim Bakanligi O & M Uzmani). 

Ad belirtilerek istenen bu uzmanlar, kurumlan ile biitiin bag-
lan siirmek, her tiirlii ozliik haklan sakh kalmak iizere Enstitii emri-
ne girdiler. Uzmanlar tek ya da iki ki§ilik takimlar iginde gali§mak-
taydilar. 

Mayis-Arahk 1967 aylan arasinda a§agidaki yedi ayri konu ele 
almdi: Ihracat Formalitelerinin Basitle§tirilmesi, Hasta-Hastane Ili§-
kileri, Otomobil Tescil ve Plaka Alma I§lemlerinin Basitle§tirilmesi, 
Sinir Formalitelerinin Basitle§tirilmesi, Saghk Raporlari, Merkezi 
Hiikiimet Orgiitunii 01u§turan Kurulu§lara Verilen Dilekgeler Uze-
rinde Yapilan l§lem)er, Resmi i§lemlerde Kullanilan Fotograflar, 
Turizm ve Tanitma Bakanligi Evrak ve Dosya l§leri Ara§tirmasi 
(Enstitiice yiiriitiilmekte olan Kurumlararasi Evrak ve Dosya Ara§-
tirmasiyla bagiantih olarak). 

Dilek^elerin Gordiigii t^lemin Basitle§>tirilmesi 

Yukanda adi gegen gah§malardan Merkez Orgiitiine Verilen 
Dilekgelerin Gordiigii I§lemin Basitle§tirilmesine ili§kin yazanak 
tamamlanarak 1967 Temmuzunda Hiikiimete sunuldu. Bu yazana-
gin Biilten'in Ekim 1967 sayisinda yayimlanan ozeti §oyleydi: 

Kirtasiyecilikle Sava$ konusundaki 6 / 5875 sayili Bakanlar Kurulu karari uyannca 
TODAIE 'n in yaptigi "merkezi hiikiimet te§kilatma dahil bakanlik, daire ve miiesseselere 
verilen dilekgelerin gordiigii i§lemin basitle§tirilmesi" konusundaki ara§tirma sonuglandi-
rilmi§, olu§turulan yazanak 11 Temmuz 1967 giinii Hiikiimete sunulmu§tur. 

Arajt irma, kurulu§larin ta§ra orgiitiiniin yetki alamna giren konularda yurtta§in 
merkeze bajvurmasi, merkezin i§i yurtta§ adina izlemesi yonteminin incelenip basitlejti-
rilmesi amaciyla Milli Egitim, Tarim, Saglik-Sosyal Yardim Bakanliklan ile Tapu-Kadastro 
Genel Miidurliigiinde yapilmijtir. 

Merkeze Veri len Dilekgelerdeki Arti§. 1/ 7/ 1964 giinii yiiriirliige giren 488 
sayili Damga Resmi Kanununda yapilan degi§iklikle dilekgelere pul yapi§tirma zorunlu-
lugu kalkmi§, bunun bir sonucu olarak da yurtta§larin gegitli amaglarla kurulujlara ver-
dikleri dilekge sayisinda biiyiik bir arti§ olmu§tur. Ornegin, Tar im Bakanliginda yillik 
dilekge sayisi 189.000 iken bu sayi bir milyonun iizerine gikmi§tir. Dilekge sayisindaki bu 
arti§, kurulu§lann evrak kayit hizmeti gbren birimlerdeki gorevli sayisinda da biiyiik bir 
arti§a yol agmi§, Tar im Bakanhgmda be§ gorevliyle gali§an genel evrak servisi, 488 sayili 
yasamn uygulanmasindan sonra 43 gorevliyle gali§maya ba§lami§tir. 
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Merkezin, ta§ra orgiitiinde goriilecek i§ler igin verilen dilekgeleri yurtta§ adina izle-
yip sonuglandirmasi, kuruluj lar in ta^ra orgiitiiniin yetkilerinin sinirli o lmasmdan dolayi 
i§lerin gereksiz yere merkeze yansimasi, yetkileri varken yerel orgiitiin sorumluiuktan kag-
masi sonucu yetkilerini kul lanamamasi , yurtta§m dilekgesini nereye verecegini kesin ola-
rak bilmemesi yiiziinden merkeze verilen dilekge sayisi a r tmakta , aslinda merkezce izlen-
mesi gerekmeyen bu i§, birkag kat d a h a gok maliyetle merkezde yapi lmaktadir . 

Di lekge l er in Gordi igi i i § l e m . Kuru lu§ lann ta§ra orgiitiinde goriilecek i§ler igin 
merkeze verilen dilekgeler her kurulu§ta, kimi kez bir kurulu§un ge§itli bir imlerinde ayri 
a y n i§lem gormektedir . Ta§ra orgiitiinde ya da ba§ka kurulu§larda goriilecek ijler igin, 
merkeze verilen dilekgelerin igerigi ile ilgili olarak, ta§ra orgiitii ya da kurulu§larla birgok 
yazi§malarin yapilmasi, dilekgeciye verilen yamtlar in kopyalari ile yerinde i§lem gormek 
iizere gonderilen dilekgelerin asil ya da suretlerinin dosyalanarak saklanmasi, zaman , e-
mek, pa ra savurganligma yol agmaktadir . 

U y g u l a n m a k t a O l a n Y o n t e m i n Sakinca lar i . Ara§tirmanin yapildigi kurulu§-
larda, merkeze verilen dilekgelerin % 50-90 ' im ta§rada i§lem gormesi gerekenler olu§tur-
maktadi r . Bu d u r u m kurulu§a, dilekgeyi yerine gondermek gibi aslinda basit olan, ancak 
gogu kez i§i izleyip sonuglandirmak bakimindan biiyiik kiilfet olu§turan bir i§ yiiklemekte, 
i5lemin sonuglandinlmasmda gereksiz bir i§ izleyiciligi or taya gikmakta, yazi§malardan 
dolayi biiyiik olgiide gecikmeler olmakta, dolayisiyla yerinde yapilabilecek i§ler merkezce 
birkag ka tma maledilmektedir . 

Oner i l er l e Sag layacag i Yarar lar . Yapi lan ara§tirma sonunda, (1) yurtta§in 
kurulu§larm ta§ra orgiitiinde ya da ba§ka kurulu§larda goriilecek i§leri igin, merkezi yo-
net im orgiitiine bagli Bakanhklarla obur kurulu§lara verdigi dilekgelerin i§lem gorecegi 
yerin dilekgenin verildigi kurulu§un evrak servisince belirlenerek form bigimindeki bir ya-
ziya ekli olarak ilgili ta$ra orgiitiine ya da kurulu§a gonderilmesi, (2) dilekgenin gonderil-
digi yerin ikinci bir form yazi ile yurtta§a bildirilmesi, dilekgecinin dilekgesi konusunda 
merkezden bilgi istemesi d u r u m u n d a kendisine dilekgesinin i j lem gormek iizere nereye 
gonderildiginin bildirilmesinde kolayhk saglanmasi bakimindan dilekgeciye gonderilen yazi 
kopyasimn toplu olarak bir dosyada saklanmasi, (3) ta§ra orgiitiine gorevleriyle, sorum-
luluklariyla orant ih yetkiler verilmesi, (4) t a j r a orgiitlerinin gorevlerinin, yetkileriyle so-
rumluluklannin duraksamaya yer vermeyecek bir agikhkla belirlenmesi, (5) yoneticilerin 
yetkilerini kul lanmayarak merkeze ba§vurmayi ozendirmelerinin onlenmesi, b u n a aykin 
davrani5ta bulunanlar in cezalandinlmasi , (6) hangi i§lerle ilgili dilekgelerin hangi merci-
lere verilmesi gerektiginin ge§itli yayin o rgan lan aracihgiyla yurtta5lara duyurulmasi ama-
cm gergekle^tirilmesinde etkili onlemler olarak onerilmi§tir. 

Oneri lerin yerine getirilmesi d u r u m u n d a , (1) dilekgelerin dogrudan dogruya i§lem 
gorecegi yere verilmesi saglanarak yurtta§m i§inin en kisa siirede, en az sikmtiyla, en iyi bi-
gimde goriilmesi saglanacak, (2) dilekgelerin merkezde higbir i§lem gormeden ilgili olduk-
l a n yerlere gonderilmeleri. bugiin merkez orgiitiinun yiiklenmek d u r u m u n d a kaldigi i j 
izleyiciligi yukiiniin or tadan kaldirilmasim saglayacak, (3) gorevli, emek, zaman, pa ra 
savurganligi geni§ olgiide onlenebilecektir. 

Yakin bir gelecekte bu konuda olumlu bir takim uygulama onlemlerinin ahnmasi-
na konu olacagi umulan bu ara§t i rmamn, aslinda gok basit olan bir takim diizenlemelerle 
yur t ta j -yonet im ili§kilerinde kendini gosteren onemli bir sorunu gozmii§ olacagmi sam-
yoruz. 
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Uygulamada Eski H a m a m Eski Tas 

Iginde bulunulan 1967 yilinin Eyliil ayinda, yazanagi 29 Mart 
1966 giinii Hiikiimete sunulan okullara kayit formaliteleriyle ilgili 
birtakim yakinmalar gelmeye ba§ladi. Bu yakinmalarda ozellikle 
Hiikiimetge alinip kamuya da duyurulan bir karara gore artik yurt-
ta§lardan alinmamasi gereken ikametgah ilmiihaberlerinin ba§kent 
Ankara'da bile hala istenmekte oldugundan soz ediliyordu. 

Milli Egitim Bakanhgimn ikametgah ilmiihaberleriyle dogru-
luk kagitlarina ili§kin 21 Aralik 1966 giinlii Ba§bakanhk genelgesiy-
le ilgili olarak Ba§bakanhga yazip bir ornegini bilgi igin TODAlE ' 
ye gonderdigi 27 §ubat 1967 giinlii, 677 sayili bir y'azida, "yapilan 
gah§malar sonunda Bakanhgimiza bagli her dereceli okullarm yo-
netmeliklerinin kayitlarla ilgili maddeleri degi§tirilmi§, bu arada 
kayit i§lemlerinden iyi hal kagidi ile ikametgah ilmiihaberleri de 
kaldirilnu§tir" denmesine kar§m, uygulamanin eskisi gibi siirmekte 
oldugu anla§iliyordu. 

Anla§ildigina gore, yalniz degi§tirilen yonetmelik maddelerinin 
Tebligler Dergisi'nde (4 Temmuz 1966 giinlii, 144 sayili) yeni bi-
gimiyle yayimlanmasi yoluna gidilmi§, okullarda kayit i§lemlerini 
yapanlara soz konusu belgelerin bundan boyle istenmeyecegi yolun-
da agik, kesin bir uyanda bulunulmami§ti. Yonetmelikleri uygula-
yanlar soz konusu maddelerin eski bigimlerini yenileriyle kar§ila§-
t inp aradaki aynmi bularak ona gore i§lem yapmak yoluna da git-
medikleri igin, okullar bu konuda bildiklerini yapmayi siirdiirmii§-
lerdi. 

Belirtildigine gore, Ankara'daki kimi ortaokullarla liselerde 
duyuru tahtalarina eski yonetmelikte yer alan kayit kabul kofullan 
asilmi§, bu duyurulardan bir boliimiinden anla§ildigina gore de 
TODAlE 'ce kirtasiyecilikle sava§ gali§malan gergevesinde geli§ti-
rilerek bakanhk yoneticileriyle tarti§ihp iizerinde gorii§ birligine 
varilan, daha sonra da Hiikiimete resmen sunulan onerilerin higbiri 
uygulanmami§ti. 

Soz konusu yazanakta yer almakta olup, Milli Egitim Bakanli-
gi, Saglik Bakanhgi temsilcileriyle T O D A l E ilgililerinin katildigi 
bir toplantida iizerinde eksiksiz bir gorii§ birligine varilmi§ olan sag-
lik raporlanyla a§i kagitlari konusundaki oneri iizerinde de bir i§lem 
yapilmami§ oldugu goriilmekteydi. Okullara kaydolacak ogrenci-
lere muayene yapilmadan verilen saglik raporlan da yakinma konu-
lari arasindaydi. 
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Yonetim bakimmdan bu gozlemlerden gikanlacak onemli so-
nuglar vardi. Daha once de belirtildigi gibi, bir konu uzerinde ha-
zirlanan ara§tirma yazanagi ne denli degerli olursa olsun, yapilan 
onerilerin yazgisi gogu kez siradan bir yazimn kaleme alinip ilgili-
lere duyurulmasina bagli kalmakta, gergekte birkag tiimceyi a§maya-
cak boyle bir yazimn hazirlanmasi konusunda gosterilen savsakla-
ma soz konusu onerinin uygulama alanina konmamasi sonucunu 
dogurabilmektedir. Yonetimi iyile§tirme gali§malarmda higbir §ey 
ilgili kurulu§larin kendi kendilerini diizeltme isteklerinin yerini ala-
mamaktadir. Boyle bir bilincin oncelikle yonetim gorevlerinde bu-
lunanlarda dogmasi, onlann alt diizeylerde bulunanlara bu bakim-
dan onciiliik etmeleri gerekir. 

Kirtasiyecilikle sava§ gah§malari sirasinda Enstitii Ba§bakanlik-
ga yazilmasi gereken yazilann metinlerini de onceden hazirlamaya 
ozen gosteriyordu. Ancak, obiir kamu kurulu§lannm Ba§bakanhgin 
istegi iizerine kendi yapilari iginde yazmalari gereken yazilann 
TODAlE'ce yazilip gerekli ba§ka onlemlerin . ahnmasi, olanaksizh-
gimn yam sira, gulling de olurdu. 

Di<ysatim Formalitelerinin Basit le§tiri lmesi 

Yazanagi Hiikiimete 1967 Kasiminda sunulan Ihracat Forma-
litelerinin Basitle§tirilmesi konusunun Kirtasiyecilikle Sava§ gah§-
malan arasinda ele ahnmasi onerisi Devlet Planlama Orgiitiinden 
gelmi§ti. Bu konuda hazirlanan yazanakta (Biilten, Aralik 1967 
sayisi) ozetle §oyle deniyordu: 

T O D A l E ' n i n Devlet P lan lama Orgiitiiniin telkini iizerine di§satim formalitelerinin 
basitle§tirilmesi konusunda kirtasiyecilikle sava§ gah§malari arasinda giri§tigi ara§tirma 
sonuglanmij , diizenlenen yazanak 16 Kasim 1967 giinlii bir yaziyla Devlet Bakanhgi ara-
ciligiyla Hiikiimete sunulmu§tur. 

Aragtirma, yasa ya da kararnamelerce di§satimi yasaklanmami$ tiim maddeler in 
di jsat im i§lemleri uzerinde yapilmif, di§satimi §u ya da bu bigimde etkileyen kurumlar la 
kuruluj lar , on l ann uyguladiklari i§lemler kul landiklan belgelerle aldiklari ge§itli harglar 
ib uzerinde durulmu§tur . Ancak, di§satimda giidiilen ticari, akgal yonelti (politika) ile 
b u n l a n n bir sonucu olarak uygulanan madde yoneltisine ancak zorunlu goriilen du rum-
larda deginmekle yetinilmijtir. 

D i f s a t i m m Gene l D u r u m u 

Difsatimla Formalitelerin Tumiint Ton Veren Genel llkelerle Bunlarm Uygulamaya Etkileri. 

Dijsatimi etkileyen ogelerden biri uygulanan formaliteler ise, belki ondan daha o-
nemli bir bajkasi devletin benimsedigi ticari, akgal yoneltinin dayandigi ilkelerdir. Giidii-
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len ticari, akgal yonelti di§satimda gogu durumlarda forraalitelerin ortaya gikmasinda ya 
da kaldinlmasinda birinci sirada etki yapmaktadir. Bu bakimdan, digsatimin ijlemlerle 
formaliteler yoniinden oldugu kadar ilkeler yoniinden de basitle§tirilip geli§tirilmesi igin, 
uygulanmakta olan yontemlerle di§satim ijlemlerini yiiriiten kurulu§lann gorevlerini, ga-
h$malarini ele alip giiniin gereklerine gore yeniden diizenlemekte yarar vardir. 

Bugiin devlet, gerekli gordugu yerlerde, ba§hca difsatim maddelerini kapsamak ii-
zere, pazarlama, maddelerin degerlendirilmesi amaciyla birtakim orgiitler olu§turmuj, 
boylece de kural olarak ozel kesimin ugra$i konusu olmasi gereken pazarlama, degerlen-
dirme galigmalarina eylemli olarak katilmi§tir. Ancak, bu orgiitlerle onlann gorevlileri, 
1927 yih gereksinmelerine gore belirlenmi? ilkelere uygun olarak gali§makta, geleneksel 
memur anlayifiyla davrandiklanndan ulusal di§satimin gelijmesine gerekli katkida bulu-
namamaktadirlar . Ayrica, di§a satilacak belliba§li maddeleri di§satima hazirlayip tiim 
dijsatim i§lemlerini yuriitmekle gorevli kilinan ge§itli birliklerle dernekler de bulunmak-
tadir. Ancak, bun lann gok yonlii olan galifmalari ile ugra§i konulan geli§kili bir durum 
gosterdiginden, bugiinkii galijmalariyla ulusal di§satima beklenen olgiide yararli olama-
maktadirlar. 

Di$satimin artmasi, kolaylikla yapilmasi igin, formaliteler otesinde, agagida ozet-
lenen konulann oncelikle ele alinmasi gerekmektedir: 

1. Di§satima iiijkin sorunlarla uygulamalardaki giigliikler, kamu kesimiyle ozel 
kesim kuruluglannca saptamp goziime baglanirken, di§satimin genel yoneltisini diizenle-
yip belirtmek, gereginde ozel kesimin gorevini eksiksiz olarak yapmasini saglamak, di§-
satimin tiim sorunlanna egilerek i§lerle i§lemleri diizenli, uyumlu bir bigimde yiiriitmek 
gibi gorevlerin bir merkezde toplanmasmda zorunluluk vardir. 

2. Ulusal dijsatimin geli§ememesinin nedenlerinden biri de, ulagimla ula$im arag-
larimn daha istenen diizeyde olmamasidir. Geleneksel di;satim maddelerinin otesinde, 
ozellikle turunggiller, ya$ sebze, taze yemi§ di§satimi, deniz yolu ulasimma dayaniksizdir. 
Bu maddeler igin biiyiik pazar olan Avrupa ulkelerine yapilacak di§satim, ister istemez, 
genellikle karayolundan, sogutmali vagon ya da kamyonlarla yapilacaktir. Oysa, iiretim 
bolgelerindeki karayollan dii§iik nitelikli, bolge igi yollarsa gok donemegli olup, kaba ya-
pihdir. Bag-bahge yollan ana yollara baglanmami§, tozlu yollardir. Ayrica, turunggillerle 
taze yemif di§satiminda kullanilan ula§im araglanndan biri olan sogutmali kamyonlarla 
treylerlerin bugiin igin ne sayica ne nitelikge gereksinmeleri kar;ilamadigi da bir gergek-
tir. 

Bu yiizden, ula§im igin di§ariya hem gok doviz odemek, hem de kiralanan yabanci 
plakali kamyon §of6rlerinin tiirlii kapilgilanyla davrani§lanna katlanmak gerekmekte-
dir. 

3. Di§satimda yararlamlan bugiinkii iletijim diizeni gok ilkeldir. Digsatimin artmasi 
bakimmdan igle di§ pazarlar arasinda kullanilan iletigim diizeninin hemen geli§tirilmesinde 
yarar vardir. Digsatim maddeleri f iya t lanmn gok gabuk degifmesi kar;ismda gerekli on-
lemlerin gecikmeden alinmasi, ahcilann elden kaginlmamasi, piyasadaki degi§ikliklerin 
yakindan izlenmesi igin bugiinkii agir iletijim diizeninin gelijtirilerek yarifjdaf iilkeler dii-
zeyine gikanlmasi zorunludur. 

4. Bugiin, devlet biitgesinden aynlan odeneklcrle gejitli iilkelerde agilan fuarlara 
sinirli olgiide katilarak ya da bajka yollarla dijsatim maddelerinin di§ iilkelere tanitilma-
sina galijilmaktadir. Ancak, dif iilkelerde gorevli ki§iler madde bilgisinden yoksun bulun-
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duklanndan, bu tanitma daha gok fuarlara madde gonderen f i rmalann bro§iirlerindeki 
bilgiler gergevesinde yapilmakta, bu yuzden gahfmalar etkisiz kalmaktadir. Ayrica, Ti-
caret, Tur izm-Tamtma Bakanhklannca fuarlara, dif iilkelere •gonderilen gorevliler sik sik 
degiftirilmekte, birgogunun konuyla uzaktan yakindan bir ilgisi bulunmamaktadir . Dif 
iilkelere gonderileceklerin yabanci dil bilmelerinin yam sira, baflica difsatim maddeleri-
nin madde bilgisinde ycterlilikleri saptanmif kifiler arasmdan segilmeleri bu yonde onem-
li bir adim olacaktir. 

5. Bugiine dek gerek Ticaret Bakanligi Standardizasyon Miidurlugii, gerek Turk 
Standart lan Enstitiisii'nde yalniz yirmi dort difsatim maddesinin standardi hazirlanip 
yiiriirliige konabilmiftir. Dija satilan maddelerin di§ pazarlara daha iyi kofullar altinda 
sunulmasimn bunlarin standartlafmasiyla saglanabilecegi goz oniinde bulundurularak 

standardizasyonun kapsaminm genifletilmesi gerekmektedir. Ayrica, bu standart lan uy-
gulayacak olan denetim gorevlilerinin yetiftirilip yeteneklerinin saptanmasi da iizerinde 
durulmasi gereken onemli bir konudur. 

6. Difsatim maddelerinin ambalaj lama bigimlerine di§ iilkelerdeki alicilar gok onem 
vermektedirler. Gergekten, birgok difsatim maddelerimiz, yarifdaflanna gore daha iistiin 
nitelikte, daha gosterifli olmalarina karfin, salt ambalaj lannin kotii olmasi yiiziinden ali-
ci bulamamakta ya da alicilar isteksiz davranmaktadirlar. Durumu lehimize gevirmek 
igin ambala j yapimevlerinin gagdaflaftirilmasi gerekmektedir. Aynca, iilkemizde yapilan 
ambalaj lama maddelerinin nitelikleri de alicilann isteklerine uymamakta, bu yuzden 
karton benzeri ambalaj lama geregleri gegici kabul yoluyla di jardan getirtilmekte, bu du-
rum hem doviz savurganligina yol agmakta, hem de kimi kotii niyetli difalimcilar igin 
agiktan para kazanma yolu olmaktadir. 

7. Difsatimi ongoriilen maddenin ekiminden difa satilacak duruma getirilmesine 
dek, kredi diizeni bankayla uretici ya da difsatimci arasinda siirekli ifler. Boylece, bir ban-
ka araciligiyla yapilan difsatimda, goriilen hizmetle agilan gefitli krediler sonunda difsa-
timci ya da iireticinin bankalara odedigi para, difsatimi yapilan maddelerin asil degeri-
nin % 35-40'ma gikabilmektedir. Kimi iilkelerde, ozellikle yarifdaf iilkelerde, bu denli 
yiiksek faiz oranlanyla karfilafilmamaktadir. Difsatim maddelerinin maliyetini yiikselten, 
dif pazarlarda yarifma olanaklanm azaltip difsatimla ugrajmak isteyenleri engelleyen faiz, 
komisyon ya da her tiirlii banka ahntilarma ilifkin sorunlann gozumunde difsatimm 
gelifmesi bakimindan biiyuk yarar vardir. 

8. Yurdumuzdan yabanci iilkelere yapilan ticari anlamdaki difsatima ilifkin iflemlerle 
eylemlerin dayanagim olufturan difsatim rejimi karariyla ona dayamlarak gikanlan yonet-
melikte giidiilen madde yoneltisinin yeniden diizenlenmesinde, difsatimm istenen amag-
lara ulafmasi bakimindan zorunluluk vardir. Bugiin, konsinyasyon ya da miifterek hesap 
suretiyle yapilan difsatim, genel difsatimm yaklafik % 25'ine ulafmakta, buna karfilik bu 
yolla yapilan satiflar sonucu yurda giren doviz, genel difsatimm ancak % 5'ini olufturmak-
tadir. Bu da gosteriyor ki, bu yoldan elde edilen dovizler, satilan maddelerin gergek dege-
rini geregi gibi yansitmamaktadir. 

Bu uygulamanin degiftirilmesi ya da onlenmesi, yurda bugiin turn difsatimdan otii-
rii giren dovizlerin % 15-20 artmasi sonucunu doguracaktir. Bu da, difsatim igin Kalkm-
ma Planinda saptanmif olan hedefe ula§mak demek olacaktir. Bu yuzden, difsatim rejimi 
ile ona ilifkin yonetmelik hazirlanirken, gefitli satif bigimlerine bagli maddelerin saptan-
masmda gok dikkatli olmak gerekmektedir. 
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9. Qok yonlii amaglarla gikarilmij olan Turk parasimn degerini korumaya ilijkin 
17 sayili kararla onunla ilgili teblig, daha 50k devletin gegimsel-akgal yoneltisinin gerek-
lerine gore duzenlenerek Maliye Bakanligmea yayimlanmi§tir. Ancak, teblig hiikumlerinin 
uygulanmasi ne di§a satilan maddelerin asil degerlerinin yurda getirilmesini saglamif, ne 
de getirilmeyen dovizlerden otiirii ilgililer sorumlu tutulabilmi§tir. Tersine, hiikmiin uy-
gulanmasinda kullanilan formaliteler di§satimin geli§mesine sanki ayak bagi olmu§tur. 
Bugiin di§satim i§Iemlerinde uygulanan formalitelerin nerdeyse yansi, adi gegen teblig hii-
kiimlerinden kaynaklanmaktadir. Bu durum, di§satimcilari olaganustu olgiide ugra§tir-
makta, bu formalitelerden otiirii alinan alintilar dijsatim maddelerinin maliyetini fazla-
ca yiikselttiginden, di§ pazarlarda y a n j m a guciinu de azaltmaktadir. Ayrica, Maliye Ba-
kanhginin ge§itli kurulu§lanyla binlerce gorevlisi yargi kurulu§larim bo§ yere ugra§tirmak-
ta, devlet igin milyonlari bulan para, emek, zaman savurganligma yol agmaktadir. 

Soz konusu kararla teblig hiikiimlerini giiniin ko§ullanyla gereklerine gore degi§-
tirmekte zorunluluk vardir. 

10. Diri hay van, bitkisel yag, sigara baj ta olmak iizere, di§satim maddelerinin bir 
boliimii yurt di§ina kaginlmakta, kar§ihgi olan dovizler de ya kijiler adina di§ iilkelerde 
kalmakta ya da karjihginda dii§iik fiyatla saglanan maddeler yurda sokulmaktadir. Ozel-
likle di§ pazarlarda serbest doviz kar§ihgi her zaman alici bulabilen diri hayvan kagakgi-
ligi bu konuda di§satimimiza da en onemli darbeyi vurmaktadir. Yilda 750.000 dolayin-
da tescil edilmij diri hayvan di§satimimn yam sira, bunun birkag katinin da obiir sinir 
ya da kiyi bolgeleriyle gikij giimriik kapi lanndan kaginldigimn sanilmasi, diri hayvan 
dijsatimindaki doviz yitiginin biiyukliigiinu gostermeye yetecektir. Di§satimcilarla kagak-
gilann bu zararli davrani§lanmn onlenmesi ciddi onlemlerin almmasini gerektirmekte-
dir. 

Digsa t im l§ l emler ine l l i§kin Oneri ler 

Fiyat Denetimiyle Tescil Ijlemlerine llifkin Oneriler: 1. Dija satilacak maddelerin di§-
satim fiyatlarinin belirlenmesi, Bolge Ticaret Miidiirliigii e§giidumculiigiinde, Ticaret, 
Sanayi Odalari ile Ticaret Borsalannm, Ihracatgi Birlikleriyle Derneklerinin iiyelerinden 
olujup Bolge Ticaret Mudiirlerinin ba§kanhgmda galijacak fiyat belirleme kurullarinca 
yapilmah, f iyat denetimine bagh di§satim maddelerinin sati§ f iyat lan, borsalarda kayith 
maddeler igin maddenin tescilinin yapildigi giindeki borsa fiyati iizerine, madde igin ya-
pilacak FOB giderlerle olgiilii bir kar yiizdesi eklenerek belirlenmelidir. 

2. Tescil i§lemlerinde, di§satimi ongoriilen maddelerin satis faturasinin FOB degeri 
iizerinden tahakkuk ettirilip di§satimcidan tahsil olunan, oram tescil mercilerince sapta-
nan nispi aidatin ahnmasindan vazgegilmelidr. 

3. Tescil i§lemleri sirasinda di§satimcilardan istenen ihracat ruhsatnamelerinin bir 
orneginin noterden onaylanarak ilgili tescil mercilerine verilmesi uygulamasindan vaz-
gegmelidir. 

4. Tescil mercilerinden birine ya da di§satimci birliklerine uye olan di§satimcidan, 
iiyelik yiikumluliiklerini yerine getirecefini bildiren taahhiitnamelerin istenmesi gerek-
sizdir. 

5. Tescil iflemlerinde kullanilan, tescil beyannamesi niishalarinin sayisim saptayan 
ihracat yonetmeliginin 15. maddesi degi§tirilmeli, gereginden gok tescil beyannamesi kul 
Iamlmamalidir. 
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6. Lisans miisaadesine bagli maddelerin di$a satilmasi sirasinda Ticaret Bakanli-
gina gonderilen be? niisha tescil beyannamesinin iki niisha olarak gonderilmesi yeterli go-
riilmiijtur. 

7. Tescil beyannamelerinin on yiiziinde bulunan disjsatim siiresi boliimiiniin, aym 
beyannamelerin arkasina da yazilip daktilo ile doldurulmasmdan bundan boyle vazge-
gilmelidir. 

8. Digsatimi lisansa bagli maddelerin miktarimn enaza indirilmesi, pek zorunlu 
olmayanlar igin izin yetkisinin Bolge Ticaret Miidtirliiklerine aktanlmasi yerinde olacaktir. 

Dtjsatimda Uygulanan fyjitli Muayenelerle Denetimlere Iligkin Oneriler: 

1. t j g niisha olarak diizenlenen di§satim denetim belgeleri bir niisha olarak diizen-
lenmeli, ba§vuru formunun dilekge niteligindeki boliimii di§satim denetim belgesinin arka 
yiiziine basilarak iki form bir forma ddnii§tiirulmelidir. 

2. Yagli tohum, bitkisel-hayvansal yaglarla zorunlu goriilen obiir maddelerden 
ba§ka, di§a satilan maddelerin standart denetimleriyle birlikte yapilan, ancak uygulama-
da higbir yarar saglamayan analiz raporlannin diizenlenmesinden vazgegilmelidir. 

3. 1705 sayili yasanm iigiincii maddesi uyannca di§a satilacak her tiirlii maddeyi 
kapsayan numune alma ijlemleri yagli tohum, bitkisel, hayvansal yaglar di§indaki obiir 
maddelerden -zorunlu durumlar di§inda- kaldinlmalidir. 

4. Denetim gorevleri di§inda galijtinlan d^satim kontrolorlerinin asil gorevleri olan 
denetim i§inde gah§tinlmasi saglanmalidir. 

5. Zorunlu bir durum olmadikga Bolge Ticaret Miidiirleri asil gorevlerinden ba§-
ka bir gorevde gali§tinlmamalidir. 

6. Dijsatimi ongoriilen preslenmi? pamuk partileri igin Bolge Pamuk Ba§eksperlik-
lerince iig niisha olarak diizenlenmesi istenen pamuk kontrol belgeleri bir niisha olarak 
diizenlenmeli, preslenmi§ pamuk kontrol belgeleri ile yine di§satima ili§kin pamuk kontrol 
beyannameleri birlejtirilerek tek niishaya doniijtiiriilmelidir. 

7. Di§satimcilarca doldurulan, preslenmi§ pamuk partilerinin di§satimma ili§kin 
denetimleri sirasinda iig niisha olarak Pamuk Ba§eksperliklerine sunulan dokiim listeleri 
doldurulmamali, Pamuk Bajeksperlerince istenmemelidir. 

8. Ticaret Bakanhgi Standardizasyon Miidiirliigiine bagli pamuk eksperlerini o-
biir di$satim maddelerine ili§kin bilgileri verecek kisa siireli bir egitimden gegirerek, on-
larin da obiir di§satim maddelerinin denetiminde kullanilmasi ulusal digsatimin geli§me-
sine yardimci olacaktir. 

9. Bolge Ticaret Miidiirliikleri ile onlara bagli kurulu§lar teknik hizmet yaptik-
lanndan, tl Idaresi Kanunu hiikumleri di§inda tutularak yazi§malar valilik kanahndan 
gegirilmemelidir. 

10. Di§satimi ongoriilen t a n m iiriinlerinin tumiinii kapsayan tanmsal karantina 
denetimi, ahci iilkelerin istegine ya da iiretim bolgelerinde daha onceden bir hastahk be-
lirlenmi§ olmasi ko§uluna baglanmahdir. 

11. Tanmsal karantina di§satim izin belgesiyle bajvuru formlannin birlejtirilmesi, 
dijsatim izin belgesinden yalniz bir niisha diizenlenmesi Zirai Karant ina Miidiirliiklerin-
ce yeterli sayilmalidir. 
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12. Ahci iilkelerin yasalari ya da difalimci f i rmalann istegi iizerine, tarimsai ka-
rantina orgiitiince diizenlenen saglik sertifikalan Bir niisha diizenlenmeli, tarim teknis-
yenlerince diizenlenen gegici saglik sertifikalan zirai karantina miidurliiklerince yetki ak-
tanmi yapilarak gegici saglik sertifikasi yerine asil saghk sertifikalan olarak diizenlenme-
lidir. 

13. Di§a satilacak diri hayvanlar igin ayrica bir veteriner muayenesi yapilmasi on-
lenmeli, bu muayene obiir muayenelerle birleftirilmeli, saglik belgesi bir niisha olarak 
diizenlenmelidir. 

14. Giimriik muayeneleriyle denetimleri ayri bir galifma alani, zaman alici bir if-
lem olmaktan gikanlarak obiir muayenelerle birlikte yapilmalidir. 

15. (Jefitli kuruluflara bagli olan muayene birimleri ile iflemleri (standart, nitelik, 
tanmsal karantina, hayvan sagligi) Ihracat Bafkontrolarliiklerince birleftirilmeli, nitelik, 
standart muayeneleriyle gumruk denetimleri, muayeneleri aym zamanda yapilmali, mu-
ayene edilen maddeler giimriik muhafaza memurlanna (kolculara) teslim edilmelidir. 
Difsatima ilifkin muayenelerin tiim giderleri devletge karfilanmah, gumruk muayeneleri 
igin di§satimcinm odedigi fazla gali§ma iicretinin alinmasindan vazgegilmelidir. 

Ihracat Bafkontrolorliikleri yeter sayida motorlu aragla donatilmalidir. 

Gumruk l^lemlerine Ilifkin Oneriler: 1. Genellikle alti ayn servis olarak galifan gikif 
gumruk mudiirliiklerindeki servisler bir araya getirilmeli, difsatimcilarla gumruk ilgili-
lerinin iflemlerden otiirii karfi karfiya gelmeleri onlenmelidir. 

2. Difa satilacak madde hangi liman ya da iskeleye yakin bulunuyorsa, difsatima 
ilifkin giimriik iflemlerinin o yerdeki gikif gumruk miidurliiklerince yapilmasi, difsatim 
iflemierinde zaman kazandiracaktir. 

3. Vapur acentelerince gikif gumruk miidiirliiklerine sunulmak iizere diizenlenen 
mektuplar bundan boyle diizenlenmemeli, gikif gumruk miidurliiklerince de istenmeme-
lidir. 

4. Gegici kabul yoluyla yurda getirilen ambalaj maddelerine ilifkin taahhiitname-
lere % 04 yerine yalniz 5 T L degerinde damga pulu yapiftinlmasimn saglanmasi, difsa-
tim maddelerinin maliyetini onemli olgiide diifiirecektir. 

5. Mahsuplu giimriik iflemlerinde, gikif gumruk miidurliiklerince diizenlenmesi 
difsatimcilardan istenen mahsup listeleri istenmemeli, bu iflemlerde kullanilacak bilgiler 
gumruk gikif beyannamelerinden alinmaltdir. 

6. Gumruk iflemleri sona erince, en geg on if giinii iginde maddelerin difsatimini 
zorunlu kilan hiikiim degiftirilmeli, siire guniin kofullanna gore yeniden saptanmahdir. 

7. Gumruk gikif beyannameleri ile eklerinden bir takiminin, gikif gumruk miidur-
liiklerince difsatimcinin bagli oldugu vergi dairesine gonderilmesi uygulamasindan vaz-
gegilmelidir. 

8. Giimriik-Tekel Bakanhginm merkezdeki kontrol miidurliigiine gonderilen giim-
riik gikif beyannamelerinin zorunluluk olmadikga gonderilmemesi, gereksiz kirtasiye kul-
lammiyla zaman savurganhgini onleyecektir. 

9. Devlet Istatistik Enstitiisii Bafkanligma istatistik fifinden ayri olarak gonderilen 
gumruk gikif beyannamesi difsatimcidan istenmemeli, gikif giimriik miidurliiklerince adi 
gegen kuruma gonderilmemelidir. 
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10. G u m r u k muayene memur la r imn iilkenin ana digsatim maddelerini taniyabil-
melerini, nitelikle nicelik yoniinden eksiksiz olarak degerlendirebilmelerini saglamak ama-
ciyla m a d d e bilgisi veren kisa siireli bir egit imden gegirilip kendilerine teslim edilen mad-
delerin ne oldugunu, s tandar t denetimiyle asil denetimlerin nasil yapildigini gosterecek, 
gumruk denetiminin niteligini aydinlatacak bilgi verilmesi, tiim giimriik gikig gorevlile-
rinin gorevleriyle yetkilerinin, sorumluluklar imn yeniden belirlenerek iicret yoniinden 
doyuma kavugturulmalari zorunlu goriilmektedir. 

Ozel Sati j Bifimlerine Ilifkin Oneriler: 

1. Konsinyasyon ile miigterek hesap yoluyla yapi lan digsatimda banka hizmetleri-
nin yalniz Merkez Bankasi gubelerince yiiriitiilmesi uygulamasindan vazgegilmeli, bu igin 
biitiin yetkili bankalarca goriilmesi saglanmahdir . 

2. (Jikig gumruk miidiirliiklerince istenip bolgenin Ticaret Odalar inca diizenlenen 
yabanci plakah sogutmali kamyonlarla digsatim y a p m a iznine iligkin belgelerin digsatim-
cilardan istenmesinden vazgegilmelidir. 

3. Kambiyo Miidiirliiklerine gonderilen taahhi i tnamelerde yer a lmakta olup, bir 
yanlighk sonucu kullanildigi anlagilan "konsinyator" sozciigiiniin "konsinyater" olarak 
degigtirilmesi, birgok yanligliklarla gereksiz yazigmalan onleyecektir. 

4. Qiiriime, bozulma, imha, hal giderlerine iligkin belgelerin Ticaret Atageliklerin-
ce yerinde incelenip onaylanmasimn saglanmasi, digsatimdan elde edilen doviz miktari-
ni art iracaktir . 

5. Alivre satiglara dayanak olan iiriin t ahmin gahgma'arinin gegitli kuruluglarca 
yapi lmasimn onlenmesi, iglemlerin Bagbakanligin genel denet iminde Devlet Istatistik Ens-
titiisii patent i al t inda yapilmasi, alinacak sonuglarin genel niifus sayiminda oldugu gibi 
Bagbakamn onayi ile D l E Bagkaninca kamuoyuna duyurulmasi vurgunculuk olaylanni 
onleyecektir. 

Liman Hizmetlerine Ilifkin Oneriler: 1. L iman hizmetleri giiniin gerekleriyle kogulla-
r ina uygun bir bigimde diizenlenmeli, l iman iggilerinin galigmalanmn igin u z m a m olan 
bir kiginin denet iminde yapilmasi saglanmali, tiim l iman iggileri gagdag anlamdaki yiikle-
me, istif etme, a m b a r l a m a kurallarini ogreten kisa siireli kurslardan gegirilmeli, bu kigi-
lerin her tiirlii davramglarini denetlemek amaciyla l iman igletmesi yetkililerinin takim ga-
hgmasi yaparak gece giindtiz etkin bir bigimde gozetim uygulamalan saglanmahdir . 

2. Mersin l imanindaki yeni vinglerin hizmete alinmasini saglamak igin, mii teahhit 
f i rman in elektrik tesisleri galigmalannin Baymdirlik Bakanligmca ele alinip sonuglandinl-
masi bolge digsatimina hiz kazandiracaktir . 

Banka Ijlemlerine Ilifkin Oneriler: 1. " K " baglikli mektuplar in verilmesinde banka-
l a n n sorumluluklari -enge l d u r u m l a n n neler oldugu, kuvertiiriin gelmig o lmasmdan neyin 
anlagilmasi gerektigi- digsatim tebliginde agik segik olarak belirtilmelidir. 

2. " K " baglikli mektuplar in telgrafla verilmesinde, mevsimle ulagim zorunluluk-
l a n n d a n otiirii teyit mektuplarinin siiresi iginde gelmemesi durumlar inda , yetkili banka-
l a n n gumruk yetkilileri arasinda gifre formiilleri teati edilmesi ya da on giinliik surenin 
uzatilmasi zorunlu goriilmektedir. 

3. Digsatim akreditiflerine iligkin belgelerin d a m g a resmine tabi olup olmayacagi 
ile vergi oraninin agik olarak belirtilmesi, birgok karigikhklari onleyecek, banka iglemle-
r 'n i basitlegtirecektir. 
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4. Dijsatimcilann tescille lisans beyannamelerinin gegerlik siiresinin uzatilmasi 
isteklerinin aynca incelenerek di§satimcilann daha rahat davranmalarina olanak sagla-
yacak bigimde artirilmasi ulusal di§satimin geli§mesine yol agacaktir. 

5. 1567 sayih yasamn di§satima ili§kin hiikmiiniin degigtirilmesi, turn kambiyo or-
giitiiniin (bu arada kambiyo kontrolorlerinin) gorevleriyle yetkilerini, sorumluluklarim 
galijma bigimleriyle birlikte yeniden diizenlemek amaciyla aynntili bir incelemenin yapil-
masi gerekli goriilmektedir. 

6. Di§a satilacak turn maddelerin ekspertiz i§lemlerinin iilkemizde yapilmasimn sag-
lanmasi, diizenlenen ekspertiz raporlarimn yabanci iilkelerde gegerligini saglamak amaciy-
la da uluslararasi siirveyans-denetim birliklerine iiye olma olanaklarinin ara§tirilmasi, 
di§satim dovizlerinde biiyiik olgiide arti§ saglayacaktir. 

7. Di§satim tebh'ginin 43. maddesinin degijtirilip bu maddede belirtilen di$satim 
cetvellerinin ilgili Merkez Bankasi jubelerince aracihk yapan bankalardan istenmemesi 
banka ijlemlerini kolayla§tiracaktir. 

8. Di§satimda aracilik yapan yetkili bankalann i§ durumlan goz oniinde bulundu-
rularak kredi limitlerinin geni§letilip di§satim mevsimlerinde ek krediler aynlmasi, di§-
satimcilann doviz kar§ihgi paralannin odenmesinde kolaylik saglayacaktir. 

9. Dijsatima ilifkin hesap agiklarinin, iki yiiz dolarhk boliimiiniin kapatilmasmda 
araci bankalann yetkili kihnmasi, di§satimcilarin zaman kaybiyla gereksiz i§lemleri on-
leyecektir. 

10. Kisa vadenin, di§satim maddesinin tiiriine gore ticari orf adet goz oniinde bu-
lundurularak belirlenmesi. gergekle§tirilmeyen di§satim bakiyesi igin pejinen getirilmi§ 
olan dovizlerin sati§larinin ah§ kurlan iizerinden yapilmasimn saglanmasi di§satimcilarin 
yakinmalanni onleyecektir. 

11. thracat ta Vergi Iadesi Komisyonu'nun ( IVlK) Maliye ya da Ticaret Bakan-
hgina bagli, siirekli bir kuruluja donujtiiriilmesi, vergi iadesi isteklerinin kar§ilanmasin-
daki gecikmeleri onleyecektir. 

Di^satim Ruhsatnamelerine Ilifkin Oneriler: 1. 3018 sayih yasamn 1, 2, 3. maddeleri 
hiikiimlerinin yiiriirliikten kaldinlmasi, di§satim ruhsatnamesi alma i§lemlerinde uygula-
nan bugiinkii formalitelerin giderilmesi ile di§alim ruhsatnamelerinde oldugu gibi di§sa-
tim ruhsatnamelerinin de bolgenin Ticaret Odalannca verilmesi gerek di§satimin gerek 
di§satimcilarin nitelikge olsun, sayica olsun gelifmesine hizmet edecektir. 

2. 3018 sayili yasamn 8. maddesindeki, di§satim ruhsatnamelerinin her yil vize edil-
mesini ongoren hiikmiin, yillik FOB di§satim bedell toplami 50 bin T L olan digsatimcilar 
kapsam difinda tutulacak bigimde degi§tirilmeli, 492 sayih yasaya ek tarife cetvelindeki 
hiikmiin de buna gore degijtirilerek anilan vize harcinm alinmamasi saglanmahdir. 

3. 3018 sayili yasamn 1, 2, 3, 8, 9. maddelerinin degijtirilmesini gerektiren oneriler 
uygulamaya konuluncaya dek ajagidaki onerilerin yerine getirilmesinde biiyiik yarar vardir: 

(a) Ruhsatnamelerin vize harci ile yenileme harcinm ayni zamana rastladigi durum-
larda, soz konusu harglardan yalniz birinin ahnmasi saglanmahdir. 

(b) Zaman yitimini onlemek, di§satimciyi giig duruma dii§urmemek igin, vize i$-
lemlerinde oldugu gibi yenileme iflemlerinin de Bolge Ticaret Miidiirluklerinde yapilmasi 
saglanmahdir. 
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(c) Ruhsatname yenileme i§lemlerinde, ruhsatname siiresinin bitimine 15 giin kala 
yenileme isteginde bulunulmasi durumunda yenileme i§leminin yapilmasina Ticaret Ba-
kanhginca izin verilmelidir. 

Orgutlenmeyle Ilgili Oneriler: 1. Di§satimci birliklerinin gelecegini kesin bir karara 
baglayabilmek igin, adi gegen kurulu§larda daha aynntili bir inceleme yapilmahdir. 

2. Ticaret Bakanhgi Standardizasyon Mudiirliigii ile turn ta§ra kurulu§lannin yet-
kileriyle gorcvlerinin, gah§malarimn yeniden diizenlenerek giiniin ko§ullarina uydurul-
masi amaciyla genel bir orgiit-yontem ara§tirmasi yapilmahdir. 

3. tGEME'n in tiizel durumunun, kurulu; bigimiyle galijma yontemlerinin yeni-
den ele ahnarak geli§tirme yollannin ara§tirilmasij bunu saglamak iizere de 118 sayili ya-
sanin yiiriirliikten kaldirilarak tiimiiyle yeni bir kurulufun olu§turulmasi zorunlu goriil-
mektedir. 

Hasta-Hastane lli§kileri 

Yine 1967 Kasiminda Hasta-Hastane Ili§kileri konusundaki 
ara§tirmanin yazanagi da Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malari qcrqc-
vesi iginde 20 Kasim 1967 giinii Hiikiimete sunuldu. Bu ara§tirma 
yazanaginm bir ozeti a§agidadir: 

Incelemede, Saglik-Sosyal Yardim Bakanhgi Tedavi Kurumlan Genel Miidiirliigii-
ne bagli devlet hastaneleriyle niimune hastanelerinde hasta-hastane ilijkileriyle ilgili yo-
netsel i§lemler ele ahnmi§, bu alanda iyilejtirme, basitlejtirme, geli§tirme amaciyla oneri-
lerde bulunulmuftur . 

Adi gegen genel miidiirliige bagli 164 hastanenin poliklinikleriyle kliniklerinde 1966 
yihnda 4.854.575 hasta tedavi gormiij, 1.882.508 laboratuvar ya da rontgen muayenesi 
yapilmijtir. Orta lama olarak her be§ ki§iden biri en az yilda bir kez hastahgi dolayisiyla 
bir devlet hastanesine ba§vurmaktadir. Bu sayiya hasta sahipleriyle yakinlan da eklenirse 
inceleme konusunun geni§ bir yur t t a j toplulugunu ilgilendirdigi agikga ortaya gikar. 
Ajagida, boylesine geni§ bir yigini ilgilendiren bir ara§tirmayla varilan sonuglardan bir 
boliimiiniin bir ozeti verilmiftir. 

B a j v u r m a . Gene.likle hastanelerde hastalarla hasta sahiplerinin isteklerini kar-
§ilayacak ba jvurma birimi bulunmamaktadir . Gereksinmeler kar§isinda boyle bir birime 
yer vermi§ bulunan kimi hastanelerde ise, yerlesmedcki uygunsuzluk, gorevli yetersizligi, 
yoneticilerce gereken onemin verilmeyiji gibi nedenlerle bu gorev eksiksiz olarak yerine 
getirilememekte, bundan da §u olumsuz sonuglar dogmaktadir: 

(1) Duyarli durumda bulunan Jiastalar ilk anda goniilgiiglerini yiikseltici bir ilgi 
ya da anlayifla kar§ilanamamakta, (2) ivedi ya da bula§ici hasta ayrimi ilk anda yapila-
mamakta , (3) hangi poliklinige nasil bajvuracagim bilmeyen hasta sikintih soru§turma-
larla gidi§ gelijler yapmakta, dolayisiyla siki§ikliga yol agilmakta, (4) hastane bahgeleriy-
le bekleme yerleri hasta simsarlanyla yankesiciler igin uygun bir ortama donii§mekte, (5) 
hasta sahiplerinin merakli isteklerini karji lama gorevinin hasta kabul memurlugunca yii-
riitiilmesi sonucunda hem bu birimin asii gorevleri aksamakta, hem de istekler uygun 
olarak kar§ilanamamaktadir. 
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Hastanelerde, bafvuruculari olumlu insan ilifkileri iginde karfilamak, hastayla sag-
lik gorevlilerinin en elverifli bir hava iginde karfi karfiya gelmelerini saglamak igin, ifin 
akifi konusunda bilgi vermek, poliklinik muayene sigasina gore hasta sayisini ayarlamak, 
her tiirlii iletifim gorevlerini yerine getirmek, ilk anda ivedi ya da bulafici hasta aynmini 
yapmak, girifle bekleme yerlerinde gerekli guvenlik onlemlerini almak gibi gorevlerle yii-
ktimlii kilinacak bafvurma birimlerinin kurulmasi, bu gorevlerin geregi gibi yiirutiilebil-
mesi igin de en az yardimci saglik gorevlileri yonetiminde yeter sayida gorevliyle giiglen-
dirilmeleri uygun olacaktir. 

Polikl inikle Ilgil i I f l e m l e r 

Kamu Kesiminden Taziyla Gelenler. Memur lann Muayene ve Tedavileri Yonetmeligi 
her memurla ilgili saghk bilgilerinin iflenecegi bir saghk karnesi diizenlenmesini, hastane-
ye gonderileceklerin saghk karnesinin yam sira iki niisha hasta sevk kagidiyla gonderilme-
sini ongormekte, ancak uygulamada kuruluf doktorlanyla hastanelerce buna uyulma-
maktadir. 

Kamu gorevlilerinin saglik denetiminin daha iyi bir bigimde yapilmasi, hastane on-
cesi tibbi gorevlerin a§amah bir bigimde yerine getirilebilmesi igin, daire doktorluklarinm 
daha etkin kilinmasi, saglik karneleri yerine -sosyalizasyon bolgelerindeki saghk ocakla-
rinda yapildigi gibi- her gorevli igin bir saglik fifi diizenlenerek oz ile soy gegmife ilifkin 
saghk bilgilerinin bu fiflere iflenmesi, hastalann hastaneye basit bir yazi yerine ozel bir 
hasta sevk formu ile gonderilmesi gerekmektedir. 

Vcretsiz Ahnacak Hastalar. Hastaneler Talimatnamesi gegerli bir belgeye dayanarak 
yoksullugunu belirten hastalann iicretsiz bakilip sagaltilmalanni ongormektedir. Uygu-
lamada muhtarhklar oteden beri her isteyene fakirlik ilmiihaberi vermekte, hastane yo-
neticileri bu ilmiihaberlere onem vermeyerek gefitli sorularla hastanin yoksulluk duru-
munu ogrenmeye galifmakta, kimini kabul etmeyerek yonetmelik difi davranmak duru-
muna diifmektedirler. 

Ucretli-iicretsiz hasta sorunu sosyalizasyonun yiiriirliige girdigi yerlerde kendiligin-
den ortadan kalkmaktadir. Sosyalizasyon difi yerlerde ise muhtarhklarca verilen fakirlik 
ilmiihaberlerinin dogru belgeler olmadigi gergegi karfisinda, kimin iicretli, kimin iicretsiz 
bakilip sagaltilacagini belirleme yetkisinin tiimiiyle hastane yoneticilerine birakilmasi 
uygun olacaktir. 

Poliklinikte Hasta Muayenesi. Saghk gorevlilerinin poliklinik muayenesinde her hasta 
igin ayirabilecegi siire 3 -5 dakikayi gegmemektedir. Bekleyen hasta kalabaliginin baskisi, 
hastaneye yapilan isteklerin sayica denetlenmemesi, saglik gorevlilerinin yangiinlii gorev-
li oldugu hastanelerde (bunlar gogunluktadir) giinliik galifma siiresinin kisaligi, polikli-
niklerin hasta istek sayisina kofut olarak saghk gorevlileriyle yeterince giiglendirilmemesi, 
yardimci saghk gorevlilerince muayene oncesi hazirliklann geregi gibi yapilmamasi, saglik 
gorevlilerinin kimi yonetsel ifleri kendileri yiiriitmek durumunda birakilmasi hasta mua-
yene suresini kisaltan baflica nedenlerdir. 

En uygun hasta muayene siiresinin 15 dakika oldugu kabul edilirse, bir giinliik tiim 
galifma ile en gok 25-30 hastanin muayene edilebilecegi sonucuna vanlir. Hastaneleri-
mizde giinde bunun iki iig kati hasta muayene edilmesi, saglik goevlilerinin muayene, 
tani, sagaltim sirasmda istenen nitelikte gorev yapmasim engellemekte, hastaneye karfi 
giiven duygusunu azaltmaktadir. 
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Bagvuru birimleri her saglik gorevlisi igin giinliik hasta sayisim 25-30 dolayinda a-
yarlamali, bu sayiyi agan istekler igin randevu yontemine gidilmelidir. 

Saglik gorevlilerinin birtakim yonetim igleriyle ugragmak durumunda birakilmasi, 
hastaya ayirmakla daha yararli bir bigimde kullanilabilecek zamamn boga gitmesine yol 
agmaktadir. Burada soz konusu olan yonetim igleri, hasta kimliginin kaydedilmesi, ront-
gen ya da laboratuvara gonderilecekler igin ilgili formun doldurulup gidecegi yerin an-
latilmasi, obiir poliklinik ya da kliniklerle olan yonetsel iligkilerin izlenmesi, istatistiklerin 
derlenmesi, telefonlann yanitlanmasi gibi ugragilardir. 

Ozellikle uzman saglik gorevlilerinin bu tiir zaman alici siradan iglemlerden kurtaril-
masi igin polikliniklerle kliniklerde hastalarla, saglik gorevlileriyle ilgili yonetsel iglemleri 
yiiriitecek "tibbi sekreterlik" kadrolarimn kurulmasi uygun olacaktir. 

Hastanm saglik bakimmdan (nabiz, tansiyon, soyunma gibi) muayeneye hazir bir 
durumda saglik gorevlilerinin online getirilmesinin hastanelerimizde kural olarak yerleg-
tirilmesi, bu gorevin yardimci saglik gorevlilerince yerine getirilmesi saglanmahdir. 

Yatacak Hastay la Ilgili l $ l emler . Yatacak hasta igin doldurulan hasta kabul 
kagidimn yonetmelige gore nobetgi tabipge imzalanmasi gerekmekteyse de, uygulamada 
bagtabip ya da yetkili kildigi yardimcisinca imzalanarak hasta kabul memurluguna gon-
derilmektedir. 

Ocretli ya da iicretsizligi belirleme yetkisinin hastane bag sorumlusunca kullaml-
masi dolayisiyla yatacak hasta zaten bagtabip ya da yardimcisiyla kargi kargiya geldigin-
den, kabul iglemi boylece daha basit, kesin bir bigimde sonuglanmig olmaktadir. Yonet-
melik bu yolda degigtirilmelidir. 

Hasta kabul memurluklarimn, hasta kabulii ile hastaneden gikig iglemlerinin daha 
basit bir ig akimi ile yiiriitiilmesi igin, hastane binasinda kliniklere olabildigince egit uzak-
likta bir yere. yerlegtirilmesi uygun olacaktir. 

Hasta kabul memurluklari, tutmak zorunda olduklari hasta kabul defteri dolayisiy-
la hasta sahiplerinin hastalanna iligkin merakli isteklerini kargilamak gorevini de yerine 
getirmektedirler. Bu du rum hem soz konusu birimin asli gorevini aksatmakta, hem de 
istekler doyurucu bir bigimde kargilanamamaktadir. Bagvuru biriminin kurulmasi onerisi 
gergeklegtirilirse bu sorun kendiliginden goziilmiig olacaktir. 

Hasta kabul memurlugunda diizenlenen gegitli formlar, gogu kez okunmasi giig bir 
elyazisiyla doldurulmaktadir. l lerde yanliglara yol agilmamasi, bu formlann uzun siirede 
daha diizenli, kullanilabilir durumda saklanabilmesi, gorevin daha kolay yapilmasi :gin 
daktilo ile doldurulmalan uygun olacaktir. 

Qikarilacak Hastay la t lgi l i i$ lemler . Hastaneden gikarilacak hastayla ilgili gi-
derlerin hesaplanmasi igin hasta tabelasi ile tibbi muayene gozlem kagidi doner sermaye 
saymanligma gonderilmekte, saymanlikga formlardaki bilgilere dayamlarak giderler he-
saplanmaktadir. Formlar elle yazildigmdan, ayrica tip terimlerini de igerdiginden, de-
gerlendirme sirasinda zaman zaman hastanm lehinde ya da aleyhinde birtakim yanhghklar 
olmaktadir. Ankara Numune Hastanesinde bu gibi durumlan onlemek igin ilgili klinikge 
hastanm yattigi siirece yapilan her tiirlii tibbi iglemlerle bunlann tiirlerini gosterir b!r form 
diizenlenerek saymanliga gonderilmektedir. Bu yontemin biitiin hastanelerde uygulanmasi 
yerinde olacaktir. 
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O l i i m D u r u m l a r i y l a i lg i l i l § l e m l e r . Oliim haberinin hisim ya da ilgililcrc duyu-
rulmasi i§ini, yerine gore klinik gorevlileri, hasta kabul memur lugu ya da imam yapmak-
tadir. Belirli, siirekli bir bir imin bu gorevle yiikiimlii kihnmamasx sonucu, oliim haberi 
gabucak, uygun bir dille ilgililere duyuru lamamaktad i r . Bu gorevin ba§vuru birimince 
yerine getirilmesi uygun olacaktir. 

Olii gusiilhaneye getirilip teslim edildikten sonra, i m a m m ilgili klinige giderek oliim 
olayinin adli bir ilijkisi ya d a tibbi bir ozelligi olup olmadigim ogrenmesine degin higbir 
i§lem yapi lmamaktadi r . Gereksiz bekletilmeyle gidi§ gelijleri onlemek igin, oliiye ili§tiri-
len oliim kagidina adli ya da tibbi ozellikler de yazilmalidir. 

Ba§ka K o n u l a r . 

Tasalann Geliftirilmesi. Tedavi Kurumla r i Genel Miidiirliigune bagli hastanelerin 
her tiirlii yonetsel, teknik ijlerinin yalniz Hastaneler Tal imatnamesi ile yonetilmesinin gtig-
liigii kar§ismda, adi gegen yonetmelik gozden gegirilerek genel hiikiimleri kapsayacak biT 

gimde yeniden kaleme alinmali, her hastane igin yerel gereksinmelerle ozellikler goz oniin-
de bu lunduru la rak birer i j letme yonetmeligi hazirlanmalidir . 

Formlar. Hastanelerde kullanilan fo rmlann , boy, bigim, kul lamli j yeri ile amag yon-
lerinden genellikle fo rm teknigine uygun olmadiklari g6riilmii§tur. Eldeki formlarla def-
terlerin kul lamlmasmda kolaylik, basitlik, tu tumluluk saglamak amaciyla bir form ara§tir-
masi yapilmali, formlar igin bir sicil dosyasi tu tu lmahdir . 

Arpv. Hastanelerin biiyiik bir gogunlugunda argiv hizmetleri belli bir diizene gore 
yapi lmamaktadir . Bu d u r u m , has tamn saghk gorevlileri oniine her tiirlii hastalik gegmi-
§ini gosteren bilgilerle gikanlmasi gibi saglik gorevlilerinin k a r a n n d a yerindeligi a r t i n p 
hizmetin niteligini yiikseltecek bir yontemin hastanelerimizde yerlejmesine, bu girgilere 
dayanarak bilimsel gali§malar yapilmasina engel olmaktadir . 

Bolgesel gapta hizmet goren biiyiik hastanelerde poliklinik kayitlarinin saklanmasi 
bugiin igin prat ik o lmamakla birlikte, ya tarak tedavi edilenlere ilijkin bilgilerin diizenli 
bir bigimde saklanabilecegi ar§iv birimlerinin kurulmasi bir zorunluluktur . 

Saghk Raporu. Devlet hastanelerine saglik r aporu almak iizere yapilan gok sayida 
ba jvu ru hastanelerin yiikiinii a r t i rmakta , saglik gorevlilerinde z a m a n savurganl igma yol 
agmaktadir . Saglik raporu , yur t tas lardan, gerekli olup olmadigina bakilmaksizm bir ali?-
kanlik olarak istenmektedir. Yasalar t a ranarak gergek bir gereksinme bu lunmayan du-
rumlarda saglik r aporu a lmak zorun lugunun kaldinlmasi , tek hekim r a p o r u n u n yeterli 
oldugu yerlerde saghk raporu istenmemesi konu lan iizerinde bir inceleme yapilmasi ye-
rinde olacaktir. 

Hastanelerde Terle^me Durumu. Has tane olarak kullamlmak igin yapilan b ina l ann son 
zamanla ra dek tek t ip projelere gore yap i lmami j olmasinin yarattigi a y n m l a r yiiziinden 
biitiin hastanelerde birornek bir yerle§me diizeni uygulanamamaktad i r . Ancak, her has-
tane fiziki o lanaklanyla ozelliklerine gore yeniden yerle§meye tabi tu tulurken, i§ akimini 
kolayla§tirmak amaciyla jun lar goz oniinde tutulabi l i r : Doner sermaye saymanligi polik-
liniklere, hasta kabul memur lugu kliniklere e§it uzakhkta olmali, b a j v u r m a birimi giri$ 
yerinde bu lunmah, hastane iginde birimleri gosteren levhalarla yon ifaretleri kullanilmali , 
bir im a d l a n n d a terim birligi saglanmahdir . 

Kamu Gorevlilerinin Saglik Durumu. U m u m i Hifzissihha K a n u n u n u n 180. maddesi , en 
az elli i§gi gah§tiran ozel ki§i ya da kamu yonetimlerini doktor bu lundurmakla yiikumlu 
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kilmaktaysa da, saglik yasalarimizda kamu gorevlilerinin saglik denetimi geregi gibi yapl-
lamamaktadir. Soz konusu 180. maddeye ko§ut olarak, belli sayida gorevli gali§tiran kamu 
kurulu§lannda da saglik giirevlileri bulundurulmasi yasayla zorunlu kihnmahdir. 

Egit im Qabalarimn Etkisi 

Enstitii'niin ba§hca eylem alanlarindan biri de kamu gorevli-
lerinin, ozellikle yoneticilerin egitimiydi. Bu egitim gah§malar mm 
bir boliimii dogrudan dogruya Enstitii'niin kendi yapisi iginde, bir 
boliimii ilgili kurumlarda gergekleftirilirdi. 

Enstitii iginde yiiriitiilen egitim galifmalarimn bafta geleni, 
bir ogretim yili (yaklafik yedi ay) siiren Genel Ogretim-Yetiftirme 
Programiydi. Programin amaci, orta diizeylerde bulunan, ancak 
gorev oncesinde gordiikleri ogrenim, bilgi diizeyi ile kifisel yetenek 
bakimmdan yiiksek yonetim gorevleri igin elverifli bulunan kifileri 
bu sorumlu gorevlere hazirlamakti. Programa yarifma sinaviyla 
yaklafik 40-50 kifi alimrdi. Yiiksek ogrenim gormiif, en az bef 
yildan beri kamu gorevinde galifmakta olan, 45 yafini afmamif 
adaylar bu sinavlara kendi girifimleriyle bafvurur ya da Enstitii'niin 
istegi iizerine kurumlar ilerde yiiksek yonetim diizeylerinde yarar-
lanilabilecek yetenekli gorevlilerini aday gosterebilirlerdi. Ogren-
ciler bu iki tiir adaylar arasindan once yazih bir sinav, sonra bir 
jiiri oniinde goriifme yapilarak segilirdi. 

Enstitii'niin kuruluf yasasinda, tiim kamu kuruluflannda gali-
fanlardan yarifma sinavim kazananlara ogrenim siiresince "izin 
verilir" bigiminde bir hiikiim yer almaktaydi. Kurumlannca aday 
gosterilenler igin izin konusunda bir sorun gikmamakla birlikte, 
kendileri bafvurup sinavda bafari gosteren adaylar kimi durumlar-
da izin almakta giigliik geker, iznin verilmemesi durumunda Danif-
tay'a bafvurarak soz konusu hiikum uyannca lehte karar alarak 
kurumlarimn istegine karfin Enstitu'ye devam hakkini kazanirlardi. 
Bu durum, sinavda en iistiin bafariyi gosterenleri ogrenci olarak 
almakta yaran bulunan Enstitii ile kurumlar - b u arada ozellikle gok 
sayida gorevlisi Enstitii'ye bafvuran Milli Egitim Bakanhgi- arasin-
da siirtiifmelere yol agardi. 

Bu Genel Program difinda yoneticilerin yararlanacaklari kur-
may gorevleri iizerinde de egitim izlenceleri diizenlenirdi. Bunlardan 
en onemlisi, yonetimin yapisi ile galifma yontemlerinde iyileftir-
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mcler yapmakta uygulanacak yontemleri ogretmek amacini giiden 
"Organizasyon ve Metot" kurslanydi. 

Enstitii'niin gah§malan arasinda onemli bir yer tutan bir ba§ka 
egitim tiirii de list diizey yoneticileriyle orta diizey yoneticileri igin 
diizenlenen izlencelerdi. Genel Miidiiriin iig yillik gorev donemi 
iginde, Igi§leri, Saghk, Ula§tuma, Imar-Iskan, Turizm-Tamtma, 
Enerji-Tabii Kaynaklar, Ticaret Bakanhklan, Makine-Kimya En-
diistrisi Kurumu, Hava Kuwetleri , PTT, YSE Genel Miidiirliikleri 
igin toplam on yedi iist diizey yonetim semineri diizenlenmi§ti. Igi§-
leri, Milli Egitim, Tarim, Imar-Iskan, Giimriik-Tekel Bakanhklan 
ile PTT, DSl, Iller Bankasi, Zirai Donatim Kurumu, Emniyet Ge-
nel Miidiirliigii, Emlak Kredi Bankasi, Etibank, Denizcilik Ban-
kasi, Beden Terbiyesi Genel Miidiirliigii igin de aym donem iginde 
yirmi be§ orta diizey yoneticilik semineri diizenlenmi§ti. Bu seminei-
ler ilgili kurulu§lann istegi iizerine o kurumlarda duzenlenir, Ens-
titii egiticileri saglar, seminerlerin orgiitlenmesi sorumlulugunu 
iistlenirdi. Ilgili kurulu§lann olanaklanyla isteklerine gore seminer-
ler ya turn ya da yanm gun iizerinden, kendilerine uygun gelecek 
saatler iginde yapihr, siireleri duruma gore 1-4 hafta arasinda degi-
§irdi. 

Kurumlann iist diizeyle orta diizey yoneticilerini gagda§ yone-
tim bilimi ile uygulamasina uygun olarak egitmek amacmi giiden 
bu seminerlerde yurtta§-yonetim ili§kilerini iyile§tirmek amacini 
giiden kirtasiyecilikle sava§ dii§uncesine agirhk verilir, yetki aktan-
mi gibi orgiit igi yazgizciligi azaltici uygulamalar iizerinde de ozenle 
durulurdu. 

Genel Miidiir, Igi§leri Bakanligi iist diizey yoneticileri igin dii-
zenlenen bir seminerden kisa bir sure sonra, bu seminere katilan, 
Siyasal Bilgiler Okulu'ndan simf arkada§i, Bakanhgin Ozliik l§leri 
Genel Miidiirii Metin Dirimtekin'le sokakta kar§ila§mi§, o da ken-
disine ba§inda bulundugu birimde, bu seminerde i§lenen konularla 
yakindan baglantih olan iyile§tirici birtakim onlemler aldigmdan 
soz etmi§ti. Genel Miidiir, kendisinden ba^kalan igin de bir esin kay-
nagi olabilecegine inandigi bu uygulamalanni yaziya dokmesini 
istemi§, daha sonra bir dergi yazisma d6nii§turdiigii metni "Yone-
tim Seminerlerinin Igi§leri Bakanhgindaki Olumlu Sonuglari" ba§-
ligi altinda Amme Idaresi Biilteni'nin Haziran 1961 sayisinda yayim-
lami§ti. Yazi §uydu: 
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T O D A l E , gegitli bakanliklarla obiir kuruluglarm is teg i iizerine diizenlemekte ol-
dugu "yonet im seminerleri"ni bir siireden beri "kirtasiyecilikle savag" gahgmalannin des-
tekleyici bir pargasina doniigtiirmek igin bilingli gabalar gostermektedir. Bu seminerler-
de, yonetimdeki kirtasiyecilikle o n d a n dogan hastal iklann bag nedeni olan "yetki merkez-
ciligi" konusu iizerinde ozel bir dikkatle duru lmakta , bu egilimle savagmak amaciyla tel-
kinlerle ogiitlemelerde bulunulmaktadi r . 

Bu gabalardan kisa siirede olumlu sonuglar alindigim sevinerek gormekteyiz. Igigleri 
Bakanligi igin 21-29 M a r t 1966 giinleri arasinda diizenlenen Yiiksek Yonetim Semineri, 
yetki ak t anmi ile kirtasiyecilikle savag konusunda gok yararli onlemlerin ahnmasina yol 
agmigtir. 

Agagida agiklanan diizeltici onlemlerin birgok kamu kuruluglari igin degerli bir esin 
kaynagi olacagina inaniyoruz. 

H a f t a l i k T o p l a n t i l a r . Ozliik Igleri Genel Mudiirli igiinde, Genel Miidi irun, Yar-
dimcisinm, §ube Miidiirlerinin katildigi haftalik eggiidiim toplant i lan yapi lmaya bagla-
migtir. 20 Nisan 1966'dan beri her C u m a giinii diizenli olarak yapi lmakta olan bu toplanti-
l a n n amaci gubeler arasinda d a h a etkili bir iletigimle igbirligi saglamak, onemli sorunlara 
goziim yollari a ramak, ortak sorunlarda goriig birligine varmakt i r . Soz konusu toplanti-
lar olumlu sonuglar vermeye d a h a gimdiden baglamigtir. 

Evrak H a v a l e Y o n t e m i . Aym Genel Miidiirliikte evrak havalesi yonteminde de 
koklii degigiklikler yapilmigtir. Eskiden gelen yaz i lann havalesi Genel Miidiir Yardimcisi, 
dahasi dogrudan dogruya Genel Mudi i rce yapi lmakta iken, gimdi biitiin evrak Genel Mii-
diirliik evrak kaleminde gubelere gore ayn lmakta , her gubeye gitmesi gereken yazilar dog-
r u d a n dogruya ilgili gube miidiiriine gonderilmektedir. Yalniz Genel Miidiir Yardimcisi-
nin ya da Genel Miidiiriin bilmesinde yarar goriilen yazilar bu diizeylere ak tan lmaktad i r . 
Boylece evrakm, o igten sorumlu olan masa m e m u r u n a gabucak ulagtirilmasi saglanmakta , 
Genel Miidiirle Yardimcisimn d a h a onemli iglere ayirabilecekleri degerli ig saatlerinin sa-
gilip savrulmasi onlenmektedir . Basit bir inceleme, soz konusu yaz i lann biiyiik bir bolii-
miiniin Genel Miidiir Yardimcismca bile goriilmesine gerek o lmayan giinliik iglerle ilgili 
bu lundugunu gostermigtir. 

H a s t a h k tz in ler i . Ozliik Igleri Genel Mudiirl i igiinde yilda yaklagik 2.000-2.500 
yillik izin iglemi, b u sayinm gok iistiinde saglik izni iglemleri yapi lmaktadir . Genel Mii-
diirliik, hastahk izinlerinde onay iglemlerini kaldirmig, biiyiik olgiide zaman , emek, gider 
tasarrufu saglamigtir. Esk' yonteme gore bir ilgede gahgan bir gorevlinin rahatsizligi do-
layisiy'a aldigi hekim raporu , (a) valilikge bir yaziya baglanarak Bakanliga gonderilir, 
(b) Bakanlikta gegitli kayit agamalar indan gegerek, gereken havaleler de yapilarak Birin-
ci §ube Miidurliigiine gelir, (c) bu konuda gahgan iki masa m e m u r u n d a n birine havale 
edilir, (d) masa memurunca bir onay hazir lanarak sirasiyla masa memuru , §ube §efi, 
§ube Miidiirii, Genel Miidiir Yardimcismca parafe edilip Genel Miidiirce de imzalandik-
diktan sonra onay igin Miistegar Yardimcisina gonderilir, (e) Miistegar Yardimcismca o-
naylanir , (f) onaym ard indan rapora dayamlarak hasta gorevliye izin verildigi valilige 
yazilir, (g) valilikge bu yazi ilgeye gonderilir, (h) merkezde ayrica onaym asil ile ekleri Bi-
rinci §ubece bir yaziyla Ikinci §ubeye gonderilir, (i) bu evrak §ube Miidiiriince sicil kis-
mina havale edilir, (j) sicil k ismmda onayla miistenidati (dayandigi belgeler) ilgili memur -
larca bir kez daha incelenerek sicile iglenirdi. Aslmda bu uzun iglemlere gerek olmadigi 
gibi, eylemli bir d u r u m u n onaylanmasindan bagka bir an lam tagimayan bu iglemler ciddi-
yetten de uzakti. Qiinkii raporla verilen istirahati goktan kullanmig olan bir memura 
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arada uzun bir siire gegtikten sonra "izinlisiniz" demek gibi 50k garip, anlamsiz bir i§ 
yapilmaktaydi. Ilgi gekici olan bir nokta da, bu uzun, masrafli ijlemlerin higbir tiizel 
dayanak ya da zorunluluk olmadan yapilagelmekte olmasiydi. 

Yeni yonteme gore, ilden gelen yazi, rapor, ekleri dogruca ikinci $ubeye gonderil-
mekte, aynca onay alma yoluna gidilmemektedir. 

Tedavi Giderlerinin Odenmes i . Tedavi giderlerinin odenmesi yonteminde de 
iyile§tirme yapilmi§tir. Yilda yakla§ik 2.000-3.000 arasinda degi§en bu odeme ijlemleri 
incelenmi§, birgok gereksiz evrelerin bulundugu, ayrica birgok i§lemlerin de salt bir alijkan-
lik sonucu yapilageldigi, zorunlu gibi gorunen bu islemlerin higbir tiizel dayanagi bulun-
madigi saptanmi§tir. Yapilan incelemenin ortaya koydugu gergek, tedavi giderlerinin o-
denmesinde onay ahnmasma, odenegi merkezde tutarak odemeleri oradan diizenlemeye, 
ta§radan gelecek belgelere gore her ki§i igin ayri ayri odeme yapilmasina ne gerek ne de 
bu konuda bir zorunluluk bulunmadigidir. 

Degijtirilen yonteme gore, illerden gelen hekim raporu ile evrak yukarida hastalik 
izni ijjleminde belirtilen gejitli evrelerden oldugu gibi gegerek ilgeye havale edilmek iizere 
valilige gonderilir, merkezde evrak yine Birinci Jjubece ayri bir yaziyla onayin asli ile ek-
leriyle birlikte Ikinci §ube Miidiirtine yollanir, §ube Miidiiriince bu evrak tahakkuk kis-
mina havale edilir, tahakkuk kismmda ilgili gorevliler onayla miistenidatini bir kez daha 
inceledikten sonra gereken odenek ile, ilgeye gonderilirdi. 

Yeni yontemde, tedavi giderlerinin yerinde, zamamnda odenmesini saglamak iize-
re, ilag bedellerinin belirli zamanlarda toptan faturalara gore yerlerine gonderilmesi, ec-
zanesi bulunan yerlerdeki gorevlilerin belirlenecek bir eczaneden yijntemine gore ilagla-
rim almasi yoluna gidilmi§, bu konuda valiliklere gereken talimat verilmi§tir. 

Bu yontem sayesinde zamandan, emekten, kirtasiyeden onemli tasarruflar saglanmi§, 
merkezden odemenin tedavi goren gorevli bakimmdan dogurdugu sakincalar (cepten ilag 
parasi odeme sikmtisi, gecikme, dahasi diiyuna kalma gibi) onlenmij, merkezde bu ijlerle 
ugragan iki gorevlinin ba§ka i§lerde kullamlmasi saglanmijtir. 

Ba$ka Hazirl iklar. Bakanhkta gorevli i;lemlerinde kirtasiyeciligi azaltici ba;ka 
hazirlik galifmalan da yapilmaktadir: 

1. Valilerin yilhk izni bir yana, tgi§leri Bakanhginca atanan biitiin gorevlilere yilhk 
izin verme yetkisinin valiliklere, ilgede bulunanlann ise kaymakamlara aktanlmasi dii§ii-
niilmektedir. Boylece yonetim birgok gereksiz yazi§malarla i§lemlerden kur tanlmi; olacak-
tir. 

2. Ozliik l?leri Genel Miidiirliigii, §ube Miidiirlerine Bakanligm genel yonetimiy-
le, yoneltisiyle ilgili olmayan teknik konularda imza yetkisi vermeyi dii§iinmektedir. 

• 3. Soz konusu Genel Mudiirliikteki Genel Evrak servisinin ka ldmhp evrak hizmet-
lerinin her jubece kendi olanaklanyla yiirutiilmesini saglamak iizere incelemeler yapil-
maktadir. 

Igifleri Bakanhgi ilgililerinin, ahnmasinda TODAlE 'n in daha 
once duzenledigi iki yiiksek yonetim seminerinin onemli etkisi ol-
dugunu belirttikleri bir ba§ka iyile§tirme onlemi de yabanci iilke-
lerdeki dogum i§lemleriyle evlenme i§lemlerinin basitle§tirilmesiydi. 
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Radyoyla, basin yoluyla kamuoyuna, Niifus I§leri Genel Mudiirlii-
giinun 2 1 / 6 / 1966 giinlii, 2. §b. 72274-461/ 1133-7974 sayih ge-
nelgesiyle de gorevlilere duyurulduguna gore, bundan boyle Turk 
konsolosluklarinin niifus-evlendirme memuru sifatiyla yurt di§in-
daki dogumlarla evlenme i§lemlerini tescil igin ilgili niifus miidiirluk 
ya da memurluklariyla dogrudan dogruya yazi§malari yontemi 
getirilmekteydi. Bu karardan once konsolosluklar, dogumlann tes-
cili ile evlenmelerde -evlenme yonetmeligi uyannca ilgilinin niifusa 
kayitli oldugu yerlerde askiya gikarilarak- ilan formalitesinin yerine 
getirilip olumlu ya da olumsuz kar§ihginin verilmesi igin yazi§mayi 
Di§i§leri Bakanhgi araciligiyla yapmaktaydilar. Bu bakanhga gelen 
yazilar, sirayla, Igi§leri Bakanhgi, Valilik, Kaymakamhk kanalla-
rmdan gegerek ilgili niifus miidiir ya da memurluguna gelmekte, 
yukanya degin yine ayni yoldan dola§arak konsolosluga donmek-
teydi. Araci makamlarda kayitla havaleden ba§ka bir i§lem gorme-
yen yazilar, ancak iig ya da dort kat uzun bir siirede geldigi yere do-
nebilmekte, bu da yakmmalara yol agmaktaydi. 1966 yili ba§indan 
Eyliil 1966 sonuna dek olan dokuz aylik donemde yakla§ik 2.700 
dogum, 2.000 evlenme i§lemi iizerinde yazilma yapildigi goz oniin-
de bulundurulursa, bu kararla gerek yurtta§, gerek yonetim agism-
dan biiyiik bir zaman, emek, kagit, para tasarrufu saglanmi§ oldugu 
ortaya gikiyordu. 

lgi§leri Bakanhgindaki bir ba§ka ilging gah§ma da, Genel Mii-
diirlerle yardimci, dani^ici birimler ba§kanlarinm katilacagi bir 
"Koordinasyon Kurulu"nun olu^turulmasiydi. Ayda bir, gerekirse 
iki kez toplanacak olan bu kurulda ele alinacak sorunlar arasinda 
formalitelerin giderilmesi ile gereksiz kirtasiyecilikle sava§ konulari 
da yer almaktaydi. Ayrica, genel miidurliikler iginde de Kurul 'ca 
ele alinacak konulari incelemek iizere toplantilar yapilip sonuglarin 
kurula getirilmesi ongoriilmekteydi. 

tgi§leri Bakanhginin merkezle ta§ra kurulu§lanna verilmi§ bu-
lunan goievlerin en iyi bigimde goriilmesi, geli§tirilmesi, merkez ku-
rulu§larinm birbirleriyle, ta§ra orgiitiiyle ili§kilerinde kolaylik, bol-
gesel kurulu§larla il yonetimi arasinda i§birligi saglamak genel ama-
cina yonelmi§ bulunan Koordinasyon Kurulu'nun, bir e§gudiim, 
dani§ma, dii§iinsel hazirhk, yonetsel geli^tirme birimi olarak dii§u-
nuldugii anla§ihyordu. Kurul 'un o giine dek tarti§tigi konular ara-
sinda illerle olan yazi§malarda gabukluk saglamak iizere bir "Vali-
ler Biirosu" kurulmasi sorunu da vardi. Ilk toplantismi 8 Temmuz 
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1966 giinii yapan Kurul, lgi§leri Bakaninin, onun bulunmamasl 
durumunda Bakanlik Miiste§arinin ba§kanhginda toplanmaktaydi. 

Yonetim seminerlerinin ozellikle orgiit igi kirtasiyeciligin azal-
tilmasi bakimindan olumlu sonuglar verdigi bir ba§ka kurulu§ Iller 
Bankasiydi. Enstitii'niin 1966 §ubatinda Iller Bankasinda ortakla§a 
diizenledigi iki Orta Diizey Yonetim Seminerinden sonra, merkez 
orgiitunde seminerlerde ele alinan konularla yapilan tarti§malann 
esinledigi belirtilen a§agidaki olumlu geli§melerin ortaya giktigi og-
renildi: 

1. Banka'nin Ticaret §ubesi Miidiirii ile Yardimcilan, yonetim 
seminerlerinde elde ettikleri bilgilerle ogrendikleri yeni gorii§leri, 
yaptiklari giinliik toplantilarla, §eflere, §ef yardimcilan ile obiir go-
revlilere de aktarmi§lardi. 

2. Bolgelerdeki 500 gorevliye yillik izin verme yetkisi tiimiiyle 
Bolge Miidtirlerine aktarilmi§ti. Bu gorevlilerin yalniz ayrili§lariyla 
donii§leri bir yaziyla Personel Miidiirliigiine bildirilecekti. Eskiden, 
§oforlerin, odacilarin izinleri de iginde olmak iizere biitiin izinler 
merkezden verilmekteydi. Bu degi§iklikle, eskiden izin ba§vurusun-
dan sonra yapilan, onay alma, yanit verme gibi i§lemler kalkmi§, 
Personel Miidiirliigii ta§ra gorevlilerinin izni konusunda yilda 2.000 
dolayinda i§lemden kurtanlmi§ olmaktaydi. 

3. Merkezde- de yillik izin verme yetkisinin §ube Miidiirlerine 
aktanhp yalniz ayrili§la donii§ giinlerinin Personel Miidiirliigiine 
bildirilmesi yonteminin getirilmesi igin Genel Miidiirliige oneride 
bulunulmu§tu. O sirada bu yetki Genel Miidiirle Yardimcilannda 
olup, onerinin benimsenmesi durumunda merkezdeki 930 ki§inin 
izin i§leriyle artik iist diizeydekiler ugra§tirilmayacak, Personel Mii-
diirliigii sayisi yilda 2.500'ii bulan onaylama, yanitlama i§lemlerin-
den kurtulacak, ayrica §ube Miidiirlerinin yetkileriyle yetkeleri de 
giiglendirilmi§ olacakti. 

4. Bolge Miidiirlerinin onarim igin harcama yetkileri 1500 TL' 
na gikanlmi§ti. O giine degin on (1985 degerleriyle yakla§ik bin) 
liralik bir onarim igin bile merkezden onay almak gerekmekteydi. 

5. Merkezden giinde 30-40 teknik eleman Ankara di§ma gegici 
gorevle gidip gelmekteydi. Bunlar o giine degin ayrih§larini, vari§-
larim, yer degi§tirmelerini telle, donii§lerini bir yaziyla Personel Mii-
diirliigiine bildirirlerdi. Yonetim, ilgilinin gegici gorev bildirgesini 
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yeterli gorerek biitiin bu i§lemlerc son vermi§, boylece para, siire, 
emek, kirtasiye savurganligi onlenmi§, binlerce gereksiz i§lem orta-
dan kaldirilmi§ti. 

6. Personel Miidiirii eskiden her giin birimine gelen 200 dola-
yinda yaziyi kendisi okur, iizerlerine gerekli yonergeleri yazarak 
havale ederken, seminerdeki tarti§malardan aldigi esinle seminer 
suresince bu i§leri sozlii bir buyrukla alt diizeylere aktarmi§ti. Artik 
Personel Miidiiriinun masasina gelen yazilar, once ilgili masa me-
muruna gitmekte, bu gorevli yetkisi di§inda bulduklanni §efine gon-
dermekte, §ef de yine bu bigimde yazilann bir boliimiinii miidiir 
yardimcilarina aktarmaktaydi. Bu degi§ikligin bir sonucu olarak 
Personel Miidiiriine giinde ancak 3-4 yazi gelmekteydi. Personel 
Miidiirii, ayrica, banka igindeki yazi§malan imza yetkisini de sozlii 
olarak iig yardimcisina aktarmi§ti. Kendisi ancak iist makama giden 
yazilan imzalamaktaydi. Bu karar onu giinde 30-40 ig yazi§mayi 
imzalamaktan kurtarmi§, zaman kazandirmi§, yardimcilanmn ga-
h§ma istegini kamgilami§ti. 

7. Genel Miidiirliigiin merkezle ta§ra orgiitiindeki 1.500 kifi-
nin tezkiyelerini her yil §ube Miidiirleri ile Genel Miidiir ya da 
Yardimcilari doldurmakta, bu ise iist diizeydekileri uzun siire ugra§-
tirmaktaydi. Personel Miidiirliigiince Miidurler Kuruluna yapilip 
benimsenen oneriden sonra tezkiye i§lemlerini o gorevlileri yakindan 
taniyan §ube Mudiirleriyle Yardimcilari yapacak, bu i§ler Genel 
Miidiir'le Yardimcisina gitmeyecekti. Boylece her gorevliyi tani-
masi olanaksiz olan bu yoneticiler gereksiz i§lerle ugra§tinlmayacak, 
§ube miidiirleriyle yardimcilanmn komuta gizgisindeki yerleri ile 
yetkileri giiglendirilmi§ olacakti. 

Aradan birkag ay gegtikten sonra Iller Bankasmda buna benzer 
daha ba§ka degi§iklikler oldugu da ogrenildi. Bu degi§iklikler §unlar-
di: 

1. Bolge Miidiirliikleri biitgelerinin uygulanmasi sirasinda her 
odeme igin Genel Miidiirliikten "onay" alma yontemine son veril-
mi§, Bolge Miidiirlerinin biitge uygulama, harcama yetkileri geni§-
letilmi§ti. Boylece Genel Miidiirliigiin tahakkuk ile odemeye ili§kin 
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Daireleri, Bolge Qali§ma 
Miidiirliikleriyle dolayli, kendi Bolge Mudiirliikleriyle dogrudan 
yaptigi binlerce yazi§maya son verilmi§ olmaktaydi. Boylece, i§ler 
hizlandigi gibi, emek, gereg, siire savurganligi da onlenmi§, ayrica 
yetkileri artan Bolge Miidiirlerinin goniilgiicii de yiikselmi§ti. 
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2. O giine degin atanmalarx Genel Miidiirliikge yapilan siirve-
yanlar, muhasebe, tahakkuk, dosya, muamelat memurlari, daktilo, 
§ofor, bekgi gibi gorevlilerin atama yetkisi Bolge Miidiirliiklerine 
aktarilmi§ti. Bu gorevlilerin toplam sayisi 300 dolayindaydi. Bu yetki 
aktanmiyla ta§ra orgiitiine gah§tiracagi gorevlileri segip hemen i§e 
almak olanagi saglanmi§, 50k sayida gereksiz yazi§ma oitadan kal-
dirilmi§, i§ler hizlanmi§, i§in niteligi yiikseltilmi§ti. 

3. Bolgelerde gah§anlarm gorevle bolgeleri di§inda bir yere 
gonderilmeleri, onceleri Genel Miidiirliigiin onayiyla olurken bu 
yetki de Bolge Miidiiriine aktarilmi§ti. Boylece i§ler hizlanmi§, Bol-
ge Miidiirlerinin komuta gizgisindeki durumlati giiglenmi§ti. 

Ula§tirma Bakanhgi toplulugunu olu§turan Ost Diizey Yone-
ticiler Seminerine katilan P T T Genel Miidiiriiniin istegi iizerine 
bu kurulu§un kendi list diizey yoneticileri igin 1965 yili sonlarinda 
iki hafta siireli bir seminer diizenlenmi§, onu biraz daha alt diizey-
deki yoneticilerin katildigi bir ba§ka seminer izlemi§ti. Bu son semi-
nere katilanlar, Enstitii ilgililerine bir oneeki seminerin olumlu et-
lerini agik olarak gordiiklerini birgok vesilelerle belirtmi5lerdi. Ocak 
1966 ayi iginde onlann da aitindaki orta diizey yoneticileri igin dii-
zenlenen seminerde ayni gozlemlerin egitime katilanlarca agiz bir-
ligi edilmi§cesine, peki§tirilerek yinelenmesi iizerine Enstitii Genel 
Miidiirii bu degi§ikliklerin neler oldugunu ara§tirmak geregini duy-
du. 

Ilgililerin soyledigine gore, "bu kurulu§ta son giinlerde gorulen 
birtakim yontem degi§iklikleriyle daha oneeki seminerlerin konu 
igerikleri arasinda bir ili§ki aramamak olanaksiz" olup " P T T iist 
diizey seminerinden sonra ortaya gikan bu degi§iklikler, orta diizey 
yoneticilerinin oteden beri yakindiklari birtakim aksakliklari orta-
dan kaldirmi!} bulunmaktaydi." Bu degi§iklikler §unlardi: 

1. Satinalma Yonetmeliginde 1 Ocak 1966 giiniinden gegerli 
olmak iizere yapilan bir degi§iklikle yoneticilere daha geni§ satinal-
ma yetkisi taninmi5ti. Bu arada Merkez Miidiirlerinin daha once 
100 (1985 degerleriyle yakla§ik 10.000) liraya dek olan satinalma 
yetkileri 500 liraya, Komisyonlann karari, Ba§miidiiriin onayiyla 
5.000 liraya dek olan yetki 50.000 liraya gikanlmi§ti. 

2. UyguJanmasma daha ba§lanmami§ olmakla birlikte, Ek Mesai 
Yonetmeligindeki bir degi§iklikle, yoneticiler gorevlilere fazla gah§-
ma yaptirmak durumunda kaldiklannda Genel Miidiirliikten onay 
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beklemek gibi, uygulamayi giigle§tiren bir zorunluluktan kurtaril-
mi§lardi. 

3. Istanbul Bolge Miidiirltigiinde yapilan bir degi§iklikle, bu 
bolgedeki miidiirlerin gorevlilere yillik izinlerini kullandirabilmek 
igin daha once Bolge'den izin almak zorunlulugu kaldinlmaktaydi. 
Eski bigime gore, bir gorevlinin izniyle ilgili olarak Ba§miidiirluge 
yazi yazilmakta, alinan yanit iizerine izin verilmekte, iznin sona er-
diginden de ayrica bir yaziyla Ba§miidiirliige bilgi verilerek kayit-
lara i§lenmesi istenmekteydi. Boyle bir uygulamanin gorevli sayisi 
500—600 dolayindaki biiyiik bir Merkez'de yol agtigi onemli toplam-
lara varan emek, kagit savurganhgi giderilmi§, yeni uygulamayla 
boyle bir Merkez igin yilda en az 2.000'i bulan yazi§malar ayda bir 
yaziya indirilmi§ti. 

Yukanda sozii edilenler di§mda da ge§itli kurumlar igin yone-
tim konulanni ele alan on seminer diizenlenmi§, bu seminerlerle de 
benzer sonuglar ahnmaya gali§ilmi§ti. 

Kirtasiyecilikle Sava§ gah§malannda yardimci bir oge olarak 
yararlamlmaya gali§ilan gorevlerden biri de tefti§ goreviydi. Nite-
ligi geregi yonetimin geli§tirilmesi konusunda yoneticinin en etkili 
yardimcilarmdan biri olabilecek Tefti§ Kurallarina, 6 / 5875 sayili 
Kirtasiyecilikle Sava§ Kararnamesi de bu amagla giri§ilecek gah§-
malarda T O D A l E ile i§birligi gorevi vermekteydi. Enstitii, tefti§ 
hizmetlerinin geli^tirilmesi igin birtakim gali§malar yapmi?, tefti§ 
birimlerince bugiine degin yapilmayan, ancak yapilmasinda yarar 
goriilen gorevler arasinda, ba§kalarimn yam sira §unlarin da yer 
almasi gerektigi sonucuna vanlmi5ti: 

1. Yonetsel diizeltimle orgiit-yontem gali§malarmda, uygulama 
birimleriyle, obiir dani§ma birimleriyle birlikte gorev almak. 

2. 1§ olgiimlerinin geli§tirilmesi, i§lemlerin kirtasiyeciligi azal-
tacak bigimde basitle§tirilmesi, basili kagidarla formlarin azaltil-
masi, diizenlenmesi gibi gali§malarda O&M birimleriyle birlikte 
gorev almak, belirlenen olgiinlerin (standart) uygulanmasini izleyip 
denetlemek.3 

Enstitii, miifetti§lere yonetim konusunda diizenli bir gorii§un 
kazandirilmasi, tefti§ hizmetinin daha yapici, daha etkili kilinmasi, 

3 Bu konuda bkz.: "Teftif ve Denedeme Hizmetleri," Amme ldaresi Bulteni (TODA-
l E yaymi) (Haziran 1966), s. 3, "Tefti§ Hizmetlerinde Yeni Gelijmeler," (Ekim 1966), 
s. 3 ^ . (Ikisi de imzasiz olan bu yazilann ilki yazarin kaleminden gikmiftir.) 
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ozellikle miifetti§ligin yonetimle gali§ma yontemlerinin iyile§tiril-
mesinde olumlu etkiler yapacak bir gorev durumuna getirilmesi 
amacini giiden ge§itli egitim gahgmalari yapmi§ti. Bu arada, 19-21 
Nisan 1966 giinleri arasinda bir Tefti§ ve Denetleme Hizmetleri 
Semineri, 25 Nisan-17 Haziran 1966 giinleri arasinda sekiz bakanlik 
ya da kurumdan yirmi miifettifin katildigi Birinci Tefti§ ve Denetleme 
Hizmetleri Kursu, Emlak-Kredi Bankasi Miifetti§leri igin 15 Kasim-10 
Aralik 1966 giinleri arasinda ortakla§a bir kurs diizenlenmi§, T a n m 
Bakanhgi O&M Bagkanliginin 23 Ocak-16 §ubat 1967 giinleri arasin-
da "Tefti§ ve Kontrol Hizmetlerinin O&M Yoluyla Geliftirilmesi" ad-
li bir seminerde yopetim konularinin iigte biri T O D A l E uzmanlann-
ca i§lenmi§, Halk Bankasi igin 12-30 Aralik 1966, P T T igin 23 Ocak-
17 §ubat 1967 giinleri arasinda iki kurs diizenlenmif, bu sonuncuya 
daha ba§ka iktisadi devlet te§ebbiislerinden miifetti§ler de katilmi§-
ti. TODAlE 'ce ayrica, yirmi dort ayn bakanlik ya da kurulu§tan 
39 miifettifle murakip igin 31 Ocak-6 Mart 1967 giinleri arasinda 
ikinci bir Tefti§ ve Denetleme Kursu diizenlenmi§ti. Qe§itli kurum-
lardan miifetti§lerin egitimi konusunda ba§vurularda bulunulmasi 
iizerine Enstitii, bu isteklere olumlu yanit vermeden once ge§itli 
bakanliklarla kurulu§lara bir yazi gondererek bu alandaki egitim 
gereksinmesini belirlemek istemi§, gelen yanitlardan bu kurulu§lann 
ilk a§amada 71, kamu iktisadi kurulu§larimn 139 miifettifin egitil-
mesini istedikleri anla§ilmi§ti. Enstitii, Ziraat Bankasi Genel Mii-
diirliigiinun istegi iizerine, 6 §ubat-30 Mart 1967 giinleri arasinda 
yanm giin iizerinden yedi hafta siiren, 25 miifetti§in katildigi bir kurs 
diizenlemi§ti. Enstitii, 19 Mart-10 Mayis 1967 giinleri arasinda 21 
ki§inin katildigi, toplam ders saati sayisimn yaklafik yarisi yonetimi 
geli§tirme ile kirtasiyecilikle sava§ konusuna ayrilan bir Kurumlar-
arasi Miifetti§ler Kursu diizenlemi§ti. 

Yonetimin geli§tirilmesi, bu arada kirtasiyeciligin azaltilmasi 
konusunda tiize dam§manlanna da gorevler dii§tiigii inancinda olan 
T O D A l E Genel Miidiirii ge§itli yonleriyle geli§tirilmesi gereken 
bu gorevle ilgili dii§iincelerini Biilten'in Ekim 1966 sayisinda "Yo-
netimde Hukuk Mii§avirlerinin Yeri" ba§hkh yazisinda §oyle agik-
lami§ti: 

T O D A l E , son giinlerde Turk kamu yonetiminde tiize danijmanlarimn yeri ile etki-
si konusundaki bir gali§manm on hazirhklarina ba§lami| bulunmaktadir. Bu gali§manin 
amaei, tiize damjmanhgi ugra§inin sorunlarini ortaya koymak, tiize dani§manhgim yone-
timde daha yapici bir ogeye d6nii|tiirme olanaklanni arajtirmaktir. 
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Daha bajlangicinda bulunan bu galijmalar, once tiize dani§manhgi ile ilgili sorun-
lann tartifilacagi bir seminer diizenlenmesini, sonra da tiize dani§manlarinm bu gorevi 
daha iyi yapacak bigimde yeti$tirilmesini saglayacak geli§tirme onlemlerinin ahnmasim 
ongormektedir. 

Ogrenimlerini Hukuk Faktiltelerinde tamamlayan tiize dani§manlari, yoneticinin 
dani§manhk gorevine uygun bir hazirhkla gelmekte midirler? Edindikleri bilgiler, tafidik-
lari tutumlar, deneyleri bu bakimdan yeterli midir? Ashnda yonetimdi izlenecek yonelti-
nin olujturulup ortaya konmasmda. yonetsel etkinliklerin yiiriitiilmesinde yoniticinin 
yardimcisi olmasi gereken tiize dani jmani bu gorevi eksiksiz olarak yerine getirebilmekte 
midir? Yonetimdeki yeri konusundaki anlayi§i nedir? Gerekiyorsa bu anlayi§i nasil, hangi 
yollardan degiftirmelidir? Tiize dam§manlannin yiirutme kademeleriyle olan ili§kilerin-
de ortaya gikan ba§hca sorunlar nelerdir? Bu sorunlann tiize dani fmam ile yonetici agi-
sindan goriinii;u nasildir? 

Tiize dani§manlari, ge§itli gorevleri arasinda, yasa, tiiziik, yonetmelik tasarilari ka-
leme alir ya da bunlari incelerler. Bu gorevi yerine getirmedeki ba§anlanyla etkenlik dii-
zeyleri nedir? Yasalarla obiir diizenleyici metinlerin dili ile yazilij bigimi oteden beri ya-
kinma konusudur. Yonetmeliklerde yer almasi gereken hiikiimlerin yasalara girdigi ya da 
tiiziik konusu yapildigi, degi§en gereksinmeler kar§isinda yonetimin elinin kolunun bag-
landigi durumlar goktur. Tiize dani§manlarimn bu konulardaki teknik etkenliginin arti-
nlmasi yerinde olmaz mi? Tiize dam$manlari igin diizenlenecek bir egitim izlencesinin 
igerigi ne olmalidir? 

Yanitlanmasi istenen sorulardan bir boliimii bunlardir. Bu amagla ilgililerle gorii§-
meler yapilarak somut bir izlencenin ortaya konmasina gali§ilmakta, tiize dani§manlariy.. 
la, onlarla birlikte gali§an yoneticilerle ilijki kurularak goriisjleri ahnmaktadir . Okuyucu-
larimizdan bu gah§ma konusundaki diijiinceleriyle onerilerini bize bildirmek lutfunda 
bulunanlar olursa seviniriz. 

Yeterli bir tiize dani§manlari kadrosunun, yonetimin yonelmi| bulundugu amagla-
n n gergekle§tirilmesinde oldugu gibi yonetimle yonetsel yontemlerin iyile§tirilmesinde de 
yararli bir etki yapacagina igtenlikle inaniyoruz. 

Qe§itli ugra§ilar arasinda bu konunun daha 90k ijlenmesine 
olanak bulunmamakla birlikte, tiize dani§manhgi gorevinin yuka-
nda agiklanan diigiinceler dogrultusunda yonetimde daha etkili 
kilinmasinin bugiin de gerekli oldugu agiktir. 
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YONETiCiNiN QALI§MA ORTAMI 

3. 
Boliim 

Bu boliimde, incelememizin agirhkli konusunu olu§turan Idari 
Dam§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malarinin iginde 
geli§tigi orgiitsel gevrenin, kurulu§un ba§ yoneticisinin baki§ agi-
smdan bir degerlendirmesi yapilacak, bu giri§imlerin, ozellikle Idari 
Dani§ma Merkezi'nin gelecegini etkileyen orgiit igi ko§ullara i§ik 
tutulmaya cah§ilacaktir. 

t)niversiteyle tli§kiler 

T O D A l E kurulu§ yasasinin da bir Universite ogretim iiyesi 
olmasmi ongordiigii Genel Miidiir'iin Ankara Universitesi Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesindeki dersleri, seminerleri siiriiyor, ge§itli Komisyon 
gah§malarina, bu arada Basm-Yaym Yiiksek Okulunda iiyesi ol-
dugu Yonetim Kurulu toplantilarina da diizenli olarak katiliyordu. 
Genel Miidiir, goreve gelmeden once Ingilizceden Tiirkgeye gevir-
meye ba§ladigi, Simon, Smithburg, Thompson adli iig Amerikah 
yazarin ortak yapiti Public Administration adli kitap iizerindeki 
gah§malanni da biitiin gorev siiresi boyunca siirdiirerek sonuglan-
dirmi§ti. Bir ogretim iiyesi olarak yogun sayilabilecek bir ara§tirma 
gabasi igindeydi. Bu arada, Kirtasiyecilikle Sava? gah§malari arasin-
da degerlendirecegi, ikametgah ilmiihaberleri ile dogruluk kagit-
lari, okullara yazilma formalitelerinin basitle§tirilmesi, kayip ilan-
lan iizerindeki ara§tirmalanm sonuglandirmi§, aynca kamu perso-
neli sendikalan iizerinde de geni§ kapsamh bir ara§tirma yapmi§ti. 

Universite ogretim iiyesi olarak Genel Miidiirliige atanmadan 
once yerine getirmeye ba§ladigi gorevlerden biri de, Devlet Planla-
ma Orgiitii iginde kurulmu§ bulunan, bu orgiit Miiste§annin ba§-
kanhgindaki Idareyi ve Idari Metotlan Yeniden Diizenleme Ko-
misyonunda universite temsilciligiydi.1 

1 Bu konuda yazarin imzasiz olarak yayimlanan ajagidaki yazilarina bakiniz: 
"Idareyi Yeniden Diizenleme <Jali§malan," Amme Idaresi Bulteni (sayi 1, Agustos 1965), 
s. 5 - 6 (Sunu§ kesimi); " Idarey i ve Idari Me to t l an Yeniden Diizenleme Qali§malari," 

(sayi 8, Ekim 1966), s. 12; " l l M Y D K Qali$malarini Bitirdi," (sayi 9, Ara-
lik 1966), s. ,1. 
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Biitiin bunlarin di§inda, Turkiye'deki tiim iiniversiteler adina 
yaptigi en yorucu i§, kurucusu oldugu, iiniversiteye ogrenci segmede 
kullanilan Merkezi Sistem'in genel yoneticisi olarak yiiriittiigii ga-
li§malardi. Bu arada iiniversitelerarasi segme sinavinin 1964-65, 
1965-66 ogretim yih uygulamalanni o yonetiyor, smavda kullani-
lacak testleri hazirlatiyor, inceleyip denetliyordu. 

Yakla§ik otuz dolaymdaki kadrosuyla TODAlE, gorevli sayisi 
bakimmdan biiyiik bir kurulu§ degildi. Ba§langigta Genel Miidiir 
uzunca bir siire Enstitii'deki gorevini yarim giin iizerinden siirdiir-
mii§, Genel Miidiir Yardimcismin izinli bulundugu bir sirada i§leri 
kendi gali§ma temposuyla yarim giin ayirarak kolaylikla yiiriitebi-
lecegi sonucuna varmi§ti. 

Genel Miidiir, Fakiiltesiyle olan ili§kileri en ufak bir aksakliga 
yol agmadan yiiriitmeye ozen gosteriyordu. Bunun, bir ogretim 
iiyesi olarak ta§idigi sorumluluk duygusuyla goreve baglihginin di-
§inda bir nedeni daha vardi. Ogretim iiyelerinden bir boliimiiniin 
Fakiilte di§inda bu gibi gorevlere getirilmeleri, kendilerine bu tiir 
gorevler pek onerilmeyen ogretim iiyelerinden kimisinde kiskang-
lik, gekememezlik duygulannin uyanmasina yol agardi. Bu durumun 
ilk orneklerine 27 Mayis 1960 sonrasinda tanik olunmu§tu. O giinler-
de geng dogent ya da asistanlardan, Milli Birlik Komitesi'nin ozel 
ihtisas komisyonlarinda, Yassiada duru§malarinda, yeni kurulan 
Devlet Planlama Orgiitiinde gorevlendirilenler olmu§tu. I§ten gok 
soz iireten kimi ogretim iiyeleri (ki sayilari bir iki ki§iyi gegmiyordu), 
Fakiiltenin gikarlanni savunuyormu§ goriintiisii arkasinda ki§isel 
gekememezliklerinin etkisiyle "di§arda gali§anlar" sorununu zaman 
zaman Profesorler Kuruluna getirerek tarti§ma konusu yaptirmi§-
lardi. Oysa, tiimiiniin gorev duygusu ile iiniversite bakimmdan ta-
§idiklan deger onlardan gok daha yiiksek olan bu ki§iler, zaten gegici 
olan bu gorevleri sona erer ermez Fakiilteye donmii§ ya da istek iize-
rine bu gorevleri yegleyerek iiniversiteden ayrilmi§lardi. Daha sonra, 
1959 yilinda Enstitii'niin kurulu§ yasasinin gikmasi iizerine, dekan-
lik siiresi sona eren Profesor Arik'm Enstitii'niin ba§ina gegerek onu 
bu i§ igin zaten elveri§li olmayan Siyasal Bilgiler Fakiiltesi binasindan 
gikarip ba§ka bir binada yeniden orgiitlemeye ba§lamasi bu ki§iler-
ce "Enstitii'yu Fakiilte'den kagirma" olarak nitelendirilmi§, uzun 
siire bir ge§it kotiileme nedeni olarak kullanilmak istenmi§ti. 
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Hiikiimetle I l i fki ler 

Daha once de belirtildigi gibi, Enstitii'niin Hiikiimetle ili§ki-
leri bir Devlet Bakani araciligiyla ytiriitiiliirdii. lli§ki bigimi olarak, 
yazili sunu§lar di§mda, gerektiginde telefon g6rii§meleri ya da kar-
§ihkh ziyaretler yapihrdi. Ba§bakan Idari Dani§ma Merkezi'nin agi-
h§i dolayisiyla bir kez Enstitii'ye gelmi§, bir kez de Devlet Memur-
lari Kanunuyla ilgili olarak Genel Miidiir'ii evinde aratarak bir te-
lefon gorii§mesi yapmi§ti. 

Genel Miidiir, ba§inda bulundugu orgiitiin gah§malarinda uy-
gulayimsal yone giivenip agirhk verir, yonetkil ki§ilerle arada be-
lirli bir uzaklik bulundurmaya ozen gosterirdi. Orgiitiin gah§malariy-
la ilgili olarak hiikiimeti yonetkil bakimdan tedirgin edebilecek du-
rumlar yaratilmasindan titizlikle kaginir, ancak yonetkil ki§ilerle 
ozel bir yakinhk kurmak da istemezdi. Ulusal diizeydeki onderlerle 
yakm ili§kilerin bilim adaminin derslerinde bile dii§iincelerini ger-
gek inanglan dogrultusunda agiklama ozgiirliigiinii bir olgiide kisit-
layacagina inanirdi. Yillar once iinlii Selguklu devlet adami Nizamiil-
miilk'iin Siyasetname'sini okurken hiikiimdarla bilim adamlanmn 
ili§kileri konusunda birbiriyle geli§en iki ayn gorii§le kar§ila§mi§, 
bu geli§kiyi oldukga dii§iindiiriicii bulmu§tu. Bu gorii§lerden biri iyi 
hiikiimdarm bilim adamlariyla yakin ili§ki iginde bulunup onlardan 
yararlanmasini uygun bir davrani§ olarak onerip yiiceltirken, obiirii 
bilim adaminin toplum iginde yonetkil erki elinde bulunduranlar-
dan uzak durmasim sahk veriyordu. 

Dif i l i fk i ler 

Enstitii'niin uluslararasi nitelikteki di§ ili§kileri yogun sayilabi-
lecek bir diizeydeydi. Tiirkiye, Iran, Pakistan arasindaki Kalkinma 
Igin Bolgesel T§birligi (RCD) Orgiitii Kamu Yonetimi Grubu'nun 
Pakistan'in Islamabad kentinde yapilan toplantisina, Paris'te topla-
nan Uluslararasi Yonetim Bilimleri Enstitiisii kurultayina, Avrupa 
I§birligi-Kalkinma Orgiitii OECD'nin Ispanya'nin Alcala de He-
nares kentinde personel egitimi konusunda diizenledigi uluslararasi 
seminere, Paris'te yonetim konulanyla ilgili bir OECD toplantisina, 
Uluslararasi Yonetim Bilimleri Enstitiisii'niin Kopenhag'da yapi-
lan Yuvarlak Masa toplantisina katilma, bu alandaki gali§malara 
ornek olarak gosterilebilirdi. 
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Kamu yonetimi konulanyla ilgilenen birgok yabanci bilim 
adamlariyla uygulamacilar, kimi kez tek tek, kimi kez toplu olarak 
bilgi almak igin Enstitii'yii gormeye gelir, Enstitii'niin Genel 
Miidiirii de yurt di§i gezilerinden yararlanarak yabanci iilkelerdeki 
benzer kurulu§larda incelemeler yapardi. Enstitii'niin ba§i olarak 
Genel Miidiir'iin yabanci iilkelerin Ankara'daki temsilcileriyle de 
ili§kileri olurdu. 

Enstitii'niin dogrudan dogruya yurtta§a hizmet gotiiren bir ku-
rulu§ olmamasi, kurmay gorevi yapan biitiin kurulu§lar gibi Hiikii-
met goziinde onu daha az onemli gosteren bir ozellikti. Kurum, 
yasama destegi, biitge gibi konular dolayisiyla TBMM ile, Hiikii-
metle, Maliye Bakanligiyla uyumlu ili§kiler iginde bulunmak du-
rumundaydi. Obiir kamulan ise, kendilerine hizmet gotiirdiigii 
merkezi yonetim kurulu§larim, yerel yonetimleri, kamu ikdsadi ku-
rulu§larini kapsayan tiim kamu yonetimiydi. Bu yayinda agirlikh 
olarak iizerinde durulan tdari Dani§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle 
Sava§ gah§malan ise kurumun dogrudan dogruya yurtta§a seslenen 
eylemleriydi. 

Yabanci Uzmanlar 

TODAlE, gahfmaya ba§ladigi 1952 yilinda etkinliklerini siir-
diirebilmek igin, tiimii Birle§mi§ Milletler Orgiitiince i§e alinmi§ 
yabanci teknik yardim uzmanlarmdan geni§ olgiide yararlanmi§ti. 
Bu gereksinme, yazann Genel Miidiirliik doneminde bigimlenen 
bir tutum degi§ikligi sonucu tiimiiyle ortadan kalkmi§, son Birle§mi§ 
Milletler Uzmani da 1967 yili ba§lannda iilkesine d6nmu§tii. Ba§-
langigtan o giine degin Enstitu'de toplam yirmi sekiz yabanci uz-
man gorev yapmi§, bunlann yirmi altisi Birle§mi§ Milletler Teknik 
Yardim Programindan, biri Tiirk-Fransiz Kamu Yonetimi Teknik 
Yardimla§ma Programindan, biri Amerikan Birle§ik Devletleri AID 
yardimindan saglanmi§ti. Birle§mi§ Milletlerden gelen yirmi alti 
uzmanin yedisi Amerikah, altisi Ingiliz, iigii Kanada'li, ikisi Fran-
siz, ikisi Isvegli, ikisi Hollandali, biri Isvigreli, biri Belgikah, biri 
Yeni Zelandah, biri Avusturyaliydi. Enstitii'niin kurulu§ yasasinin 
giktigi 1959 yilindan once Isvegli Gunnar Heckscher, Amerikah 
Marshall E. Dimock'la Lynton K. Caldwell, Ingiliz George Evans-
Vaughan, Amerikah Laurence L. Barber Siyasal Bilgiler Fakiiltesi 
Dekanlanyla birlikte E§yonetmen olarak gorev yapmi§lardi. 
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Genel Miidiir, teknik yardim yoneltisinde koklii bir degifiklik 
yapmi§, egitim igin yurt di§ma adam gonderilmesine daha biiyiik 
bir agirlik vermi§ti. Birle§mi§ Milletler'le 1952'den bu yana aralik-
siz siiren uzman gonderme bigimindeki teknik yardim ili§kisinde, 
Enstitii'niin bu orgiitten 1967'den sonra yalniz burs isteyip uzman 
istememesi sonucu biiyiik bir degifiklik olmu§tu. 

Genel Miidiir goreve ba§ladiginda Enstitii'de biri Birle§mi§ 
Milletler'den, biri ikili anla§ma uyannca Fransa'dan gelme, biri ise 
AID baglantih olmak iizere iig yabanci uzman vardi. Bunlarin ara-
likh olarak iigiiniin de iilkelerine donmesi iizerine 1967 §ubatinda 
Enstitii'de higbir yabanci uzman kalmami§ti. 

Gerek Enstitii'de, gerek Universite'de yabanci uzmanlar konu-
sunda edinilen deneyler, iilkemize gelen bu uzmanlarin -a ra lannda 
aynmlar bulunmakla birlikte- yeterince yararli olamadiklanni gos-
teriyordu. Tiirkge bilmemeleri egitim gah§malannda ileti§im giig-
lukleri yaratiyor, Tiirkiye'nin kendine ozgii ko§ullarina yabanci ol-
malari, iginde gali§acaklari ortam konusunda bir olgiide bilgi edin-
dikten sonra da siirelerinin sona ermesi yararliliklanni geni§ olgiide 
kisitliyordu. Bu yiizden, kesin bir zorunluluk olmadikga yurt di§in-
dan teknik yardim uzmani getirilmeyip di§anya egitilmek iizere 
adam gondermek daha uygun bir segenek olarak goriiniiyor-
du. 

Ankara'daki Amerikan Uluslararasi Kalkinma Orgiitii AID'-
nin Enstitii'de bir uzmani vardi. Genel Miidiir goreve gelmeden 
once bu kifinin hangi alanin uzmani oldugunu pek anlayamami§, 
onu bir ge§it yabanci gozlemci, Enstitii ile AID arasinda bir ge§it 
baglanti gorevlisi olarak algilami§ti. Eski Genel Miidiir'iin gorev 
doneminde bu ki§i AID'de dilmag olarak Amerikah uzmanlarin ko-
nu§malarim Tiirkgeye geviren Tiirk gorevlilerden birinin yonetim 
konusunda yazdigi bir kitabin Enstitii'ce bastinlmasi igin iist iiste 
giri§imlerde bulunmu§, bu satirlann bu metni inceleyen yazan onu 
yayimlanabilir nitelikte bulmayarak istemin geri gevrilmesinde et-
kili olmu§tu. Genel Miidiir olarak goreve ba§ladiktan sonra da, ki§i-
sel ili§kilerinde higbir sorunla kar§ila§madigi bu ki§inin i§levinin ne 
oldugunu anlamakta giigliik gekmi§ti. 

Genel Miidiir, iiniversitelerarasi giri§ sinavlari genel yoneticisi 
olarak gorev yaptigi donemde, bu gah§malan daha diizenli bir bi-
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gimde yiiriitebilmek Igin AID'den ek bir fon saglamak geregini duy-
mu§, bu amagla birtakim giri§imlerde bulunmu§tu. Ba§bakanlikta 
bir yetkili AID'nin bu yardimi "uzman verme" ko§ulu yerine geti-
rilmeden saglamaya yana§mayacagi konusunda Genel Miidiir'ii 
uyarmi§, o ise uzmana gerek olmadigi, saglanacak akgal destegin 
yeterli olacagi kar§ihgim vermi§ti. O donemdeki uygulamaya gore, 
TiirJc Hiikiimeti Birle§ik Amerika'dan alinan yardimin Tiirk lirasi 
olarak kar§ihgim Merkez Bankasinda agilan bir hesaba (kar§ilik 
fonuna) yatinr, bu paranin iilke iginde kullamlmasi ise Amerikah-
lann onayiyla olurdu. Onlar da bu fonlan kendilerine uygun gelen 
bir bigimde harcarlardi. Yabancilara kendi ig i§lerimiz iizerinde 
etkili olabilme olanagi saglayan bu uygulamanin sakincasi ortaday-
di. Genel Miidiir, o giiniin parasiyla 106 bin TL tutan bu fonu sag-
lamak igin Enstitii'deki Amerikali araciligiyla AID ile, aynca Maliye 
Bakanligiyla gerekli gorii§meleri yaptiktan sonra yazili olarak istekte 
bulunmu§, ancak olumlu bir sonug alamami§ti. O arada Vietnam'-
da bir goreve atanan Amerikali uzman Tiirkiye'den aynlmi§, AID 
onun yerine Enstitu'ye bir ba§ka Amerikaliyi vermek istemi§ti. Bu 
ki§inin yararh olup olmayacagi bir yana, egitim igin daha once yurt 
di§ina gonderilmi§ birkag gorevlinin geri donmek iizere oldugu o 
giinlerde Enstitii'de kendisine ayrilacak bir oda bile yoktu. Duru-
mun AID ilgililerine dostga anlatilmasi iizerine, bir zenci olan bu 
uzman Maliye Bakanhgina yerle§tirilerek orada yillarca kal-
mi§ti. 

Yabanci uzmanlann ki§iyi tedirgin eden bir yam da varhklari-
nin bile bizim kendi i§lerimizi yiiriitemedigimiz igin yabancilarin 
desteginden yararlanmak durumunda oldugumuz izlenimini ver-
mekte olmasiydi. Oysa boyle bir durum kesinlikle soz konusu degil-
di. Yabanci uzman bulundurmanin bir ba§ka sakincasi da Batili-
lann ba§anlan her i§in §erefini onlarin varligina baglamalariydi. 
Kisa adiyla MEHTAP Raporu diye bilinen Merkezi Hiikiimet Te§-
kilati Ara§tirma Projesi raporu gok sayida Tiirk'iin bilgileriyle deney-
lerinin ortak bir iiriinii olmakla birlikte, yabancilar, bu i§in §erefini 
adeta Proje Yonetim Kurulunda iiye olan Birle§mi§ Milletler uz-
mani bir Ingilize maledivermi§lerdi. Kisacasi, i§in ulusal duygulari 
inciten bir yam oldugu da ku§kusuzdu. Bununla birlikte Genel Mii-
diir Amerikalilarla iyi ili§kiler siirdiirmeye ozen gostermi§, uzman Ver-
me isteklerini geri gevirirken bile gerektiginde kendilerinden yarar-
lanma yoluna gidecekleri konusunda giiven verici, dostga sozler 
soylemi§ti. 
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Bir Sayginlik Bunalimi 

Enstitii'niin yonetiminde kar§ila§ilan en biiyiik giigliikler gorev-
lilerle ilgiliydi. Genel Miidiir, iig yilhk gorev siiresi iginde iyi yeti§-
mi§, iistiin nitelikli, gorev duygusu yiiksek bir gorevliler kadrosunun 
ozlemini gekmi§ti. Gorevliler arasinda bilgi, beceri, goreve baglilik 
bakimmdan ayrimlar bulunmakla birlikte, iglerinden birgogu yakin 
gozetime gereksinme gostermekteydi. Genel Miidiir, goreve ba§la-
diktan kisa bir sure sonra, boyle kiigiik oylumlu bir orgiitte sorun-
larin en iist diizeye kolaylikla gikmakta oldugunu, bu yiizden ba§ 
yoneticinin teknik beceri bakimmdan en az astlarinin diizeyinde 
bulunmasi gerektigini anlamakta gecikmemi§ti. Bir defasinda RCD 
iilkeleri arasinda duzenlenecek yerel yonetim seminerinin kendisi-
nin olu§turdugu izlencesini Ingilizceye gevirmesini e§i Amerikali 
olan bir Ogretim-Ara§tirma Uzmanindan istemi§, geviri metni eli-
ne geldiginde i§i tiimiiyle yeni ba§tan kendisi yapmak geregini duy-
mu§tu. Bu yiizden kimi i§lerde yarigiinlii olarak iiniversite ogretim 
iiyelerinden yararlanmak durumunda kalmakta, ancak gali§anla-
rin goniilgiicii iizerinde yapabilecegi olumsuz etkileri goz oniinde 
bulundurarak bu yola pek seyrek gitmekteydi. 

Enstitii'niin gorevli sorunlan en yogun bigimde, kurumun asil 
meslek gorevlileri olmasi gereken Ogretim-Ara§tirma Uzmanlariy-
la ilgiliydi. Bu gorevliler yiiksek ogrenim gormii§ adaylar arasindan 
bir jiirinin uygulayacagi yarifma sinavi sonunda Asistan olarak go-
reve alinirlardi. Yasa, Enstitii'de be§ yil ba§anyla Asistanlik yapan-
lar arasindan doktoralarini da ba§anyla verenlerin be§ ki§ilik bir 
jiirice gali§tigi alanda yeterligini kamtlayanlarin Ogretim-Ara§-
tirma uzmani olarak atanmalarini ongoriiyordu. Yasa, bu olagan 
yontemin yam sira, Enstitii di§indan, yayinlan ya da kamu yoneti-
mi alamndaki gah§malanyla tamnmi§ kimselerin yine bir jiirice se-
gilerek Ogretim-Ara§tirma Uzmani olarak atanmalarma da olanak 
sagliyordu. Aralarindan higbirinin doktora gali§masi bulunmadigi 
igin, eldeki uzmanlarin tiimii, yasanin bu hiikmii zorlanarak ikinci 
yoldan bu goreve atanmi§lardi. Bu kural di§i uygulama, Enstitii'niin 
kurulu§ donemi igin biraz da kagimlmaz goriilmii§tii. 

Genel Miidiir goreve ba§ladiginda bu uzmanlarin sayisi on do-
layindaydi. Bunlardan dordii Siyasal Bilgiler Fakiiltesi giki§hydi. 
Biri ordudan ayrildiktan sonra Hukuk Fakiiltesini bitirmi§ti. Ikisi 
ise ordu kokenli ki§ilerdi. Siyasal Bilgiler Fakiiltesi giki§lilarin iigii 
daha once kaymakamhk, vali yardimcihgi gibi gorevlerde bulun-
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mu;}, dorduncusu Devlet Su l§lerinde §ube Miidiirliigii yapmi§ti. 
Bu uzmanlar, ozellikle Siyasal Bilgilerle Hukuk Fakiiltesini bitiren-
ler, yasanin kendilerine sagladigi konumdan ho§nut degillerdi. Ge-
nel Miidiir, Enstitii'yle baglantisinin eskiligi yiiziinden onlarin bu 
ho§nutsuzluklarini bilmekteydi. Bu uzmanlar Enstitii yasasimn gik-
tigi 1959 yihndan ba§layarak kendi durumlanni iyile§tirecek yeni 
yasa tasarilari hazirlarlardi. Onlarin bu konudaki hummali gah§-
malan uzaktan biraz da giiliimsemeyle izlenir, dikkatler yillar boyu 
ortaya konan degi§ik tasarilarin, hig degi§meyen, "halen Enstitu'-
de ogretim ve ara§tirma uzmani olarak gah§anlara dogent unvaniy-
la haklannin taninmasini" ongoren ek gegici birinci maddesine ge-
kilirdi. 

Bir iiniversite ogretim iiyesi olan Genel Miidiir, bir yasa mad-
desiyle ki§ilere "Oniversiteye ozgii bir san olan dogentligin verile-
meyecegine, bu sanin Universiteler Yasasmda ongoriilen evrelerden 
gegilerek elde edilmesi gerektigine inaniyordu. Bu yolda gaba gos-
teren uzmanlar, konuyu kendisine agip, isterse bu sorunu gozebile-
cegine olan inanglanm da belirterek, yardimini istemi§ler, o da 
kendilerine olagan yollardan yardimci olmaktan zevk duyacagi 
kar§iligim vermi§ti. Once onlara doktora gah§malanna ba§lamala-
nni onererek bu gali§malarin gerektirecegi giderlerle tez baski gi-
derlerinin Enstitii'ce kar§ilanabilecegini, dogentlik tezi a§amasin-
da da benzer desteklerin saglanabilecegini soylemi§ti. Ancak bu uz-
manlar igindeki etkili bir gogunluk bu giig, biraz da uzun yoldan 
gitme konusunda isteksiz goriiniiyordu. 

Idari Dani§ma Merkezi'nin etkin bir bigimde gali§maya ba§la-
digi, Kirtasiyecilikle Sava§ gah§malannin ivme kazandigi 1967 yili 
sonlannda, Genel Miidiir'iin bu goreve atanmasindan onceki do-
nemdeki davram§lariyla eylemleri dolayisiyla "cunta" olarak ad-
landirilan be§ ki§ilik kiimenin iiyeleri bu konudaki giri§imlerini yo-
gunla§tirdilar. "Cunta"nm birgok durumlarda onderi ya da sdzciisii 
gibi davranan iiyesi, ordudan aynldiktan sonra Hukuk Fakiiltesini 
bitirmi§ olan ki§iydi. Ya§ga, deneyce obiir iiyelerin gogundan daha 
ilerde olan bu ki§i (kisaca A olarak anilacaktir) yasa hazirhgi 
gali§malanmn da itici giicii, genellikle yazmam durumundaydi. 
Genel Miidiir'le Enstitu'de yillar oncesine inen bir tanifikligi, bun-
dan kaynaklanan bir ileti§im kolayhgi vardi. Ikinci iiye, Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi giki§h, Igi§leri Bakanligmdan ayrilmadan once 
kaymakamlik, vali yardimcihgi gibi gorevlerde bulunmu§, Genel 
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Miidiir'le ili§kilerinde saygili, ancak kendisini taniyanlann "biraz 
dengesiz" olarak nitelendirdikleri, buna kar§ilik tutkulu, akademik 
tiirde gali§maya belki birgoklarmdan biraz daha yatkin bir kigiydi. 
Bundan sonra B olarak anilacak olan bu ki§i, anla§ildigina gore 
daha onceki Genel Miidiir'iin gorev donemindeki olaylarda ba§ rolii 
oynami§, kendini co§kularina kaptirdiginda saldirganla§an davra-
ni§lariyla dikkati gekmi§, Genel Miidiir'ii istifaya o zorlami§ti. O 
giinlerde soylendigine gore, eski Genel Miidiir bu olaylar sonrasm-
da kendisini egitim igin bir yil siireyle Birle§ik Amerika'ya gonder-
mi§, bu ise Enstitii iginde sozii gegenin "oniine atilmi§ bir kemik" 
olarak nitelendirilmi§ti. Kiimenin iigiincii iiyesi Genel Miidiirun 
Siyasal Bilgiler Okulundan simf arkada§iydi. Bundan sonra C 
olarak anilacak olan bu ki§i, parlak olmayan bir ogrencilik donemin-
den sonra kamu kurulu§larindan birinde orta diizey yoneticilik go-
revlerinde bulunmu§, oradan da Enstitii'ye gegmi§ti. Kiimenin ya§-
ga obiirlerinden biraz daha geng olan iki iiyesi - Q ile D - ise Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi giki§li olup, onlar da Enstitii'ye "miilki idare"den 
gelmi5lerdi. 

Bu be§ ki§inin, Enstitii'ye Akademi samni verecek yeni bir ku-
rulu§ yasasi iizerinde gali§tiklari 1967 yilinda ordu kokenli olan obiir 
iki uzmanla bir ge§it gati§ma igine girdikleri anla§iliyordu. Siyasal 
Bilgiler, Hukuk gibi toplumsal bilimler alaninda ogenimi olmayan 
bu ki§ilere yasayla dogentlik saninin verilmesinin a§iri olgiide yadir-
ganacagim dii§unen "cunta" iiyeleri, belki biraz da giri§ecekleri 
eylemlerde izleyecekleri anla§ilan yolu begenmedikleri igin kendi-
lerine katilmayan bu ki§ileri kiigiimseyip di§lami§lardi. O giinlerde 
bir ornegini Genel Miidiir'e verdikleri yasa tasansinda kendilerine 
(Enstitii'niin ugra§i alam ile ilgili bir Fakiilteyi bitirip de bu yasa-
nin yiiriirliige girdigi tarihte TODAlE 'de en az dort yil ogretim ve 
ara§tirma uzmani olarak gorev yapanlara) dogentlik sanini layik 
goriirken, tasanlannda "bu ogrenim niteligini ta§imamakla birlik-
te bu yasanin yiiriirliige girdigi taiihte TODAlE 'de en az dort yiJ-
dir ogretim ve ara§tirma uzmani olarak gorev yapanlara ogretim 
gorevlisi unvan ve hakkinin verilecegi" yolunda bir hiikme yer ver-
mi§lerdi. 

Genel Miidiir, uzman arkada§lar arasindaki tedirginlikleri Yo-
netim Kurulu'nun bilgisine sunmu§, onlar da kendisinden yiiriirluk-
teki kurulu§ yasasinda bu tedirginlikleri giderebilecek birtakim de-
gi§iklikler yapilmasim saglayacak bir oneri getirmesini istemi§lerdi. 
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Uzmanlar arasindaki bu ig siirtii§meler 1967 Eyluliinde ciddi bir 
a§amaya ula§mi§ olmali ki "cunta" iiyeleri Ekim ba§inda Enstitii'de 
biitiin 6gretim-ara§tirma uzmanlannin katilmalari istenen, Ogre-
tim-Yeti§tirme §ubesi Miidiiriinun ba§kanhgindaki bir toplantiya 
obiir ordu kokenli iki ki§iyle aym masaya oturamayacaklari gerek-
gesiyle gelmemi§lerdi. Bu iki ki§i, ogrenim durumlan ne olursa ol-
sun, gorevlerini ellerinden geldigince iyi yapmaya gali§an, orgiit 
iginde "iyi bir asker" gibi davranmalanyla obiirlerinden ayrilan 
iyi niyetli ki§ilerdi. Genel Miidiir Enstitii iginde bu tiir bir pargalan-
maya izin vermeyecegini, cunta taktiklerine meydani bo§ birak-
mayacagini belli etmekten gekinmemi§ti. 

Genel Miidiir, bu ilging geli§meleri, olaylann, yapilan gorii§-
melerin ardindan diizenli olarak yaziya dokmii§tu. Bu yazilann ilki 
§oyleydi: 

2 Ekim 1967 Pazartesi giinii Enstitii'deki biitiin Ogretim Ara§tirma-Uzmanlannm 
gagrildigi toplantiya E ile F'yle (Ordu kokenli iki uzman) aym masaya oturamayacak-
lari gerekgesiyle gelmek istemeyen A, B, C, Q3, D ogleden sonra toplu olarak odama geldiler. 
Kendilerine 7163 sayili yasada yapilmasi ongoriilen degi§iklikle ilgili olarak iglerinden 
bir boliimiiniin hazirladiklan taslagi inceledigimi, birgok bakimlardan sakincah gordii-
giimii, bu arada Uzmanlara bir yasa maddesiyle Dogent sani verilmesinin kabul edileme-
yecegini soyledim. Daha sonra Yonetim Kurulunun direktifi iizerine hazirladigim kisa 
tasanyi agikladim. 

Ilk sozii alan A, kendi hazirladiklan tasarimn on yildan beri yapilan gali§ma-
lann bir muhassalasi oldugunu, bunun Yonetim Kurulundan gegirilmeden Hiiktimete 
sunulmasmi istediklerini soyledi. Gerekge olarak da kendi tasanlanyla Yonetim Kurulu ' -
nun kaldinlmakta oldugunu, dolayisiyla bu konuda gikarlari bulundugunu sozlerine 
ekledi. Soylediklerinden tasariyi oldugu gibi benimsetmek istedikleri anlami giki-
yordu. 

Sonra B soz aldi. Yonetim Kurulundaki yonetim temsilcilerinin universite tem-
silcilerinin etkisi altinda kimseler olduklanm, universite temsilcilerinin ise burayi " a rpahk" 
olarak kullandiklanm soyledi. Kati , sivri birtakim anlatimlarla kendi tasanlanni sa-
vundu. 

Son olarak konu§an (J (ki tatilden once Derleme-Yayin §ubesi Miidiirlugii gore-
vinden gekilmek durumunda kalmigti) soz alarak konunun onemli oldugunu, bu arada 
"bunahm iginde bulunan kimselerin neler yapacaginin bilinemeyecegini" soyledi. 

Sonra onlar konujurken aldigim notlardan konu iizerinde gereken yamtlan verdim. 
Son olarak da (J'nin sozlerindeki " tehdi t" havasim begenmedigimi, kamu kurulu§la-
n n d a bu gibi yontemlerle i? yapilamayacagmi soyledim. Obiirleri irkildiler. Yanda§-
lanni yiireklendirmek isteyen bir onder gibi hemen sijz alan A "biz kararhyiz" 
dedi. 

Saatin 17.00 olmasi dolayisiyla toplantiya son verdim. 
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Genel Miidiir'le goru§meye gelenlerin sozlerinde gergege de, 
durumun gereklerine de uymayan birtakim yanli§lar vardi. Once, 
Genel Miidiir'iin Enstitii'niin yasal bir organi olan, kendisinin ba§-
kanlik ettigi en yiiksek yonelti belirleme kurulu§unu atlayarak bir-
kag gorevlinin kendi agilarmdan hazirladiklari bir tasari taslagini 
dogrudan dogruya Hiikiimete sunmasi dii§uniilemezdi. Ikinci olarak, 
Yonetim Kurulu iiyelerinin o giinkii diizenin korunmasinda her-
hangi bir gikarlari soz konusu degildi. Qiinkii bu i§ igin en ufak bir 
kar§ilik almiyorlar, daha gali§ma giiniiniin yorgunlugunu iizerlerin-
den bile atmadan toplantilara gelip gecenin gee saatlerine dek gali-
§iyorlardi. Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta gibi bir zamanlar Bakanlik go-
revinde bulunmu§ bir ki§i ba§ta olmak iizere iiniversite temsilcisi iiye-
lerin yonetimden gelenler iizerinde bir olgiide etkili olduklan yadsi-
namamakla birlikte, Enstitii'niin Universite ogretim iiyeleri igin bir 
arpalik oldugu g6rii§ii de tiimiiyle yanli§ti. Sayilari birkagi gegmeyen 
universite ogretim iiyelerine oldukga sinirli bir odemede bulunulu-
yordu. Yasanin Universite ogretim iiyesi olmasini zorunlu kildigi 
Genel Miidiir ayligini Universiteden aliyor, kendisine Genel Miidiir-
liik gorevi kar§iligi olarak odenen 514 lira 75 kuru§ o giiniin parasiy-
la bile bir anlam ta§imiyor, o giinlerde bir vesileyle kullandigi bir 
deyi§le, maddi kar§ihk olarak Enstitii binasimn be§inci katina tirman-
manin zahmetine bile degmiyordu. 

Ara§tirma §ubesi Miidiirii de olan A yukarida sozii edilen 
toplantidan iki giin sonra yeniden Genel Miidiir'e gelerek hafta so-
nunda Pakistan'da yapilacak RCD Kamu Yonetimi Seminerine 
gidecegi igin Kirtasiyecilikle Savasjla ilgili ara^tirma projelerinin 
durumu konusunda bilgi verdi. Daha sonra sozii Enstitii kurulug ya-
sasinda yapilmasi soz konusu degi§iklige getirerek hazirladiklari 
tasarinin gegmesi igin gerekirse "Yonetim Kuruluyla da miicadele 
edeceklerini," direnmenin ge§itli yollari bulundugunu, i | yapmaya-
rak miicadele edeceklerini soyledi. Genel Miidiir, kaygiyla, ibretle 
dinledigi bu sozlere kar§ilik vermedi. 

Yapilmak istenen boylece agik olarak ortaya gikmi§ oluyordu. As-
linda Genel Miidiiriin bu ki§ilerle olan ili§kilerinde herhangi bir sorunu 
yoktu. Ancak §imdi ki§isel birtakim amaglarim gergekle§tirebilmek igin 
oyun gevirmeye, yasaya da, kamu yonetiminin ciddiyetine de ters 
dii§en davrani§larda bulunmaya ba§liyorlardi. Boylece, giiglii ki§isel 
gikarlarin soz konusu oldugu yerlerde insan ili§kilerini olumlu bir 
gizgi iizerinde siirdiirmenin olanaksizhgi bir kez daha ortaya gikiyordu. 
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Enstitii igindeki bu kiime, i§ yapmayarak istediklerini elde et-
me sava§immda Idari Dam§ma Merkezi ile Kirtasiyecilikle Sava§ 
gah§malarini onemli bir engel olarak gormeye o donemde ba§la-
lami§ olsalar gerektir. Gergekten de, bu iki projenin gerek kamuoyun-
da gerek TBMM'de uyandirdigi olumlu yankilar, Enstitu'de ba§ka 
higbir §ey yapilmasa bile bu kuruma yeterli sayginhkla destegi sag-
layabilecek gekicilikte goriiniiyordu. 

Enstitii Ogretim-Ara§tirma Uzmanlanndan B, 27 Eyliil 1967 
giinii ozel olarak gorii§mek istedigini ig telefonla bildirerek Genel 
Miidiiriin odasma geldi. Enstitii'deki i§lcmlerde birtakim yolsuz-
luklar bulundugunu soyleyerek bunlari tig noktada topladi: 

1. Enstitii'deki teksirler Uzmanlara dagitilmamaktadir. Bu ko-
nuda emir verilmi§tir. 

2. Enstitii'niin Genel Ogretim-Yeti§tirme Programi yetkili or-
ganlardan gegmemi§tir. 

3. Ogretim §ubesi Miidiiriine yapilan odemede usulsiizliik var-
dir. 

Genel Miidiir kendisine birinci maddedeki iddiayi soru§tura-
cagini, ancak boyle bir §eye ihtimal vermedigini, ikinci maddedeki 
iddianin yanli§ oldugunu soyledi. Ugiincii maddedeki iddianin da 
yanh§ oldugunu, di§ardan gelen dogent statiisiindeki §ube miidiir-
lerine, bu gorevin kurulu§ yasasinda bir kadrosu bulunmadigi igin, 
uygun bir formiille iicret odenmekte oldugu kar§iligim verdi. 

Daha sonra B, burada oteden beri usulsiizliikler yapildigini, 
bunlarla Genel Miidiir Yardimcisi ile Genel Sekreter Vekilinin 
ilgisi oldugunu, Genel Miidiir Yardimciligi ile §ube Miidiirliigii 
gorevlerinin rotasyon yoluyla el degi§tirmesinin daha isabetli ola-
cagini soyledi. Genel Miidiir, kar§ihk olarak, kendisinden onceki 
Genel Miidiiriin gorev donemiyle ilgili birgok dedikodular bulun-
dugunu, goreve ba§ladiktan sonra kendisinin elinde bulundugu soy-
lenen altmi§ kiisur maddelik bir usulsiiz i§ler listesini kendisinden 
istedigini, ancak vermedigini soyledi. O da "Hayir, istemediniz; 
belki bir ba§kasi araciligiyla istemi§tiniz; isteseydiniz verirdim" 
kar§iligini verdi. Oysa Genel Miidiir bu listeyi bir arahk kendisinden 
bizzat istemi§, o ise "yirtip attim" diyerek vermemi§ti. 

Gergekten de Genel Miidiir, goreve ba§ladiktan sonra bu konu 
iizerine egilmi§, Enstitii'deki biitiin i§lemleri soz konusu listeyi esas 
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alarak Maliye Miifetti§lerine inceletmeyi dii§iinmii§tii. Ancak za-
manla, altmi§ kiisur maddelik listenin diizenleyicisi oldugu soylenen 
B'nin ilerde §antaj vesilesi olarak kullanabilecegi birtakim bilgileri 
toplayip bir yana not etmeyi ah§kanhk edinmi§ bir kimse oldugu 
sonucuna varmi§, ba§kalan da kendisine aym yonde beyanlarda 
bulunmu§lardi. 

Genel Miidiir daha sonra yukarida birinci maddede sozii edilen 
iddiayi Genel Miidiir Yardimcisiyla, Teksir Memuruyla goru§iip 
soru§turdugunda boyle bir durumun kesinlikle soz konusu olmadigi 
kar§ihgini almi§ti. 

B'nin Genel Miidiir Yardimciligiyla §ube Miidiirliiklerinin 
sirayla el degi§tirmesi yolundaki dii§iincesi Enstitii'deki saygmlik 
sorunlanna i§ik tutmasi bakimmdan ilgingti. 

Genel Miidiir, Enstitii Uzmanlanndaki saygmlik kaygilanm 
ilgincj bir bigimde ortaya koyan bir ba§ka olayla daha once de kar-
§ila§mi§, bu olayi bir ba§ka yerde §oyle anlatmi§ti :2 

Orgiitiin Ogretim-Aragtirma Uzmani sanini tagiyan on dolayinda ugragman gorev-
lisi vardi. Dogrudan dogruya kurumun bag yoneticisine bagli bulunan boliim bagkanlari, 
yonetim kurulunca, bu gorevliler arasindan birer yillik donemler igin segilirdi. Gorece 
yeni bir kurulug olan orgiitiin ogretim-aragtirma uzmani sani verilmig gorevlilerinden bir-
kagi, gerek bitirdikleri yiiksek ogretim kurumlan gerek olagan bir siirede elde edebilecekleri 
bilimsel sanlar bakimmdan obiirlerine gore daha elverigsiz bir durumdaydilar. O giinler-
de, aragtirma, inceleme amaciyla yaklagik bir yil yurt diginda kaldiktan sonra yurda do-
nen bu durumdaki bir uzman, kurumun yoneticisine gelerek "oda sorununa" bir goziim 
bulunmasinin uygun olacagim soyledi. Bu uzmanin yurt diginda bulundugu sirada gore-
ve baglayan yoneticinin bildigine gore kurumda "oda sorunu" yoktu. Bu uzmanin da yurt 
digina gitmeden once oturmakta oldugu eski odasmda oturmasi beklenirdi. Yonetici, bu 
konuda sikinti iginde oldugunu sezdigi bu kigiden konuyu inceleyip somut onerilerle gel-
mesini istedi. Uzmanin oda dagitiminda benimsenmesini onerdigi ilkelerden biri, bu ko-
nuda galiganlara egemen oldugu genellikle bilinen egilimlere de ters diigmekteydi: Bo-
liim bagkani gorevi yapan uzmanlara obiirlerine gore daha kiigiik odalar verilmeliydi. 
Boylece boliim bagkam olmayanlarm bu eksikligi kendilerine daha genig oylumlu odalar 
verilerek giderilmig, arada bir denge saglanmig olacakti. 

Genel Miidiir, bu goreve segildikten sonra, eski Genel Miidiiriin 
sayriligi sirasinda yasa geregi o goreve vekalet etmekte olan Genel 
Miidiir Yardimcisinin odasina girdiginde masanin yenilenmi§, bii-

2 Cemal Mihgioglu, Tdnetimde Insan llifkileri, (AU SBF, 1979) (Ders Notlan) , 
s. 144. 
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tun duvarlarin lambri kaplanmi§ oldugunu gormu§, Enstitii biit$e-
sinden dnemlice bir paranin harcanmi§ olmasini gerektiren bu gor-
kemli goriiniim kar§isinda etkilendigini gizlememi§ti. Bunun iizerine 
Genel Miidiir Yardimcisi Genel Miidiir odasmin da dogal olarak 
yenileneceginden soz etmi§, ancak Genel Miidiir odayi da, eski 
makam masasini da iig yil siireyle bu tiirden en ufak bir degi§ik-
lige gerek gdrmeden oldugu gibi kullanmi§ti. En azindan o yillarda 
Tiirk toplumunda yiiksek bir saygmligi olan universite profesorliigii 
sanini ta§imasaydi, ayrica yonetimin bu tiir sorunlanna ozellikle 
egilen bir alamn uzmam olmasaydi, belki o da ba§ka birtakim iist 
diizey kamu gorevlileri gibi, odasma Yardimcismmkinden daha 
gorkemli bir goriiniim kazandirilmadan igeriye adimim bile atmazdi. 

Tutkulu bir ki§i olan B, bir ba§ka vesileyle Genel Miidiire 
Enstitii'de ortaya gikan durumun onun Simon, Smithburg, Thomp-
son adli yazarlardan yaptigi Kamu Yonetimi adh geviride anlati-
lan duruma benzedigini soyleyerek -ku§kusuz- a§agidaki paragraf-
lara yollamada bulunmu§tu:3 

Yonetimin kiime davrani§ina egemen olma konusunda yararlanabilecegi son bir yol, 
dogal onderlerin bulunup denetim altina almmasidir. Dogal onder bigimsel orgiit diize-
ninin di§indaysa genellikle "ortahgi kari§tiran" bir ki§i olarak goriiliir. Boyle bir kimse, 
orgiitten gelen etkilere kar§i duran bir kiime direnifinin gekirdegi gorevini yapabilir; on-
derlik istekleri ile buyrukguluk, soz gegiricilik nitelikleri giigliiyse, bilingli olarak ya da 
sezmeden kiimenin yonetime kar§i olan direni§ini yonetmesine olanak saglayacak sornn-
lar ortaya gikarabilir. Kendi yeteneginin gok altinda bir gorevde bulunan yetenekli bir 
kimse, salt bunalim yiiziinden, giiciinu kendi galijma kiimesindeki tedirginlikleri kijkirt-
mak igin kullanabilir. Bu gibi kimseler, gogu kez, gergekte kendi iilevleri olduguna inan-
diklari bigimsel orgiit onderligini ele gegirmek igin bozgunculuga yoneltecekleri bolekle-
lerin kuruculan olurlar. Uyamk bir yonetim, gogu kez bu boliicii egilimleri, dogal onder-
leri kendi yapisi igine alarak, onlari agikga taniyarak denetim al tmda tutup kullana-
bilir. Onderleri elde edilince, olujmaya ba§layan devrimler genellikle kendiliginden goker. 

Orgiitun komuta gizgisindeki gorev yerlerinin sayisi kisitli olduguna gore, dogal 
onder sorunu hep yiikseltilme yoluyla goziilemez. Kimi kez yatay yer degi§tirmeler bir go-
ziim yolu olabilir. Suglu (orgiitiin tiimii agisindan suglu) bir ki$i az sakmcah olabilecegi 
bir goreve getirilebilir ya da yeri sakmcah olmaya olanak bulmayacak olgiide sik degi§tiri-
lir. Biitiin kentlerin kolluk orgiitlerinde, ozekte oyun gevirdigi ya da kolluk yoneticisi kar-
;ismda bir gekince yarattigi sezinlenen kolluk yuzba§ilannm di§ karakollara verilmesi sey-
rek gorulen bir uygulama degildir. Tersine, kurumun genel yoneltisine kar§i giiglu bir 
yerel direnme yaratan bir ta§ra birimi bajkani, orgiitiin ozek kesimine ahnarak daha ya-
kindan goz altinda bulundurulup orada yeni baghhklar gelijtirmesi saglanmaya gali^ilabilir. 

3 Ahnti, soz konusu yapitm 1985 yilinda gikan son baskismdan yapilmijtir: 
Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, Victor A. Thompson, Kamu Yonetimi (<Je-

viri: Cemal Mihgioglu) (At) Siyasal Bilgiler Fakiiltesi yayin No. 547), s. 102-103. 
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Enstitii'deki duruma birgok bakimdan uygun dii§en bu anla-
timlara yollamada bulunulmasi, adi gegen ki§i igin hem bir itiraf, 
hem de bu ko§ullarda yerine getirilmesi olanaksiz bir oneri anlami-
ni ta§iyordu. 

Genel Miidiir, "cunta" iiyelerinin daha sonra bir giin kendisini 
gormeye geli§leri konusunda §unlari yazmi§ti: 

Ekim 1967'nin ugiincii haftasi iginde bir giin B, C, Q ile D toplu olarak bana 
geldiler. Pakistan'daki R C D K a m u Yonetimi Seminerine gitmij oldugu igin A ara-
l annda yoktu. 2 Ekim giinku ziyaretlerinde dikkati geken gergin, tehditkar goriiniim-
Ieri yoktu. Ustelik kimilerinin giiliimseyerek selam verdikleri bile dikkati gekiyordu. Yine 
de heyecanli bir halleri vardi. Konu yine yasa tasansiydi. G ile Q gegen toplantida 
bir yanh$ anla§ma oldugunu ifade eden sozler soylediler. Kendilerine yasa degi§ikligi ko-
nusundaki diijuncemi soyledim. Bana dort be? giin kadar once verdikleri, daha onceki 
tasanlardan kimi noktalarda ayn olan metni okudugumu -kolay, rahat okudugumu- , 
benim diijiincelerime uygun dii§memekle birlikte kendi iginde bir mantigi bulundugunu, 
arkada§lann bir boliimiiniin bu konu iizerindeki a§in buldugum duyarl iklanmn beni et-
kiledigini, bu tasari taslagini hazirlayan arkada§lann herhangi bir resmi sifati bulunma-
makla birlikte, tasanyi alternatif bir oneri olarak Yonetim Kuruluna gotiirecegimi, ken-
dilerinin de bu arada Yonetim Kurulu uyeleriyle ili§ki kurarak goriiflerini agiklamalan-
nin yerinde olacagim, durumu biitiin agikligiyla kendilerine anlatmalanni, ozellikle itiraz-
lara yol agabilecek hiikiimler iizerindeki goriiflerini almalanni, tasanlanna inandmci bir 
gerekge yazmalanni soyledim. Daha sonra yasa yapmanin bilinen yollan bulundugunu, 
zorla, Meclis'lere bomba atarak yasa gikanlamayacagini soyledim. Bu sozlerim onlan uy-
garca yontemlere yoneltmek amacini giidiiyordu. Konu§mamin bir yerinde tasan lanm 
Yonetim Kuruluna kendi gorii§ agilarmdan agiklamaya gali|acagimi, kendileri gibi bir 
Ogretim-Ara§tirma Uzmani olan Genel Miidiir Yardimcismm da orada bulunacagini, 
gerektiginde kendi aralarmdan birinin de Kurul 'ca gaginlip bilgi alinabilecegini soyledim. 
Genel Miidiir Yardimcisiyla ilgili sozleri soylerken araya giren B " O bizden degildir. 
Gerekirse kendisini elimine edebiliriz" dedi. Bu da kiimenin zor kullanma, tehdit yolun-
dan daha vazgegmedigini gosteriyordu. 

Genel Miidiir, bu saygmhk sava§imiyla ilgili bir ba§ka deneyini 
de §oyle yaziya dokmii§tii: 

Ekim 1968 ayinin son haftasi iginde bir giin ig telefonla A'yi arayip Bui ten igin 
bir hafta kadar once verec'gini soyledigi yaziyi istedim. "Ben o yaziyi vermeyeyim" kar-
jihgim verdi. "Neden? Yazdigimzi begenmediniz mi?" diye sormam iizerine "Hayir, ama 
vermeyeyim" dedi. Bunu, adi gegenin Enstitii gahjmalanni baltalama eylemleri gergeve-
sinde goriip algiladim. 

"Yonetimin Yeniden Diizenlenmesi" konusundaki bu yaziyi Biilten igin bundan 
birkag ay once verecekti. Ancak kendisine be? daktilo sayfasi dolaymda olmasini soyledi-
gim halde telefon ederek bunun iki kati uzunlukta oldugunu bildirmisti. Bunun iizerine 
kendisine Biilten'in o sayisinda bu kadar yer bulunmadigini, yaziyi ilerde tdareyi ve Idari 
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Metotlari Yeniden Diizenleme Komisyonu 'nun gelijtirip Hiikiimete sundugu "l lkeler"i 
yayimlayacagimiz sayiya koymamn daha uygun olacagini soyledim. Soz konusu Ilkeler'i 
yayimlamak iizere Devlet Bakammn onayini almi§, basimevinde dizgisi de bir sure once 
biten b u yaziyi 15. sayiya koymayi tasarlami§tim. Red cevabini verd ;gi giinden bir haf ta 
kadar once yine telefonda kendisine yaziya son bigimini vermesini soylemij, "peki" kai-51-
hgini almi§tim. Bu d u r u m kar$isinda Bulten'in igeriginde degi§iklik yapip " l lkeler" i 
yayimlamadim. A'nin vermek istemedigi yaziyi, vaktin gecikmi§ olmasi dolayisiyla ba$-
kasina yazdirmak olanagini da bulamadim. Gelecek sayiya kendim yazacagim. 

Genel Miidiir, bu dizinin bir pargasi oldugunda ku§ku bulun-
mayan bir ba§ka olayi da §oyle yaziya d6kmii§tii: 

18 Kasim 1967 giiniine rastladigim ammsadigim bir Cumartesi giinii saat t am 13.00'-
te Ogretim-Ara§tirma Uzmani C odama gelerek yasa tasansi sorununu konu§acagini 
soyledi. Bu ziyareti bir sinif arkada§i olarak, tumuyle kendi giri§imiyle yaptigini sozlerine 
ekledi. 

Daha sonra Yonetim Kuru luna tek tasan gotiirmemi istedi. iki ayri tasan goturiir-
sem bundan Genel Miidiir ' i in kendi tasarilarinin karjisinda oldugu anlami gikacagini 
soyledi. Iki tasarimn tumuyle ayn goriijlere dayandiklan igin bagda§tinlmalarmin giig 
oldugu, belki Yonetim Kuru lunun uygun bir goziim bulabilecegi, ha t ta tasanlardan hig-
birini t am olarak benimsemeyebilecegi karfiligini verdim. 

Sozlerini siirdtiren C, bu sorun yiiziinden olay gikabilecegini, birisinin (B'yi kas-
tediyordu) "kafayi gekip gelebilecegini" soyledi. Kendisine biitiin bunlar in yararsiz 
tehditler oldugu, bu §ekilde deviet i§i yapilamayacagi, devlet dairesine sarho§ gelmenin 
sug oldugu, boyle bir d u r u m ortaya gikarsa yasal yapt inmlar i uygulamakta duraksama-
yacagim karjihgini verdim. 

Yiiziinde istedigini yaptiramamig o lmanm bunahmi ile gerginligi agikga goriiliiyor-
du. "Miiessese yikilacak," " j imdi ihbarlar mihbarlar ba§layacak" dedi.4 Kendisine 
sorunlarin olagan yontemlere uygun olarak goziilecegini, her §eyin yolunda yiiriiyecegini 
soyledim. Aynldi . 

Genel Miidiir'iin gergekten Siyasal Bilgiler Okulu'ndan sinif 
arkada§i olan C, bunlarin di§mda da birtakim sozler soylemi§, bu 
arada onerdikleri, kendilerine bir girpida dogentlik sanini sagla-
yacagim umduklari yasa tasarisim desteklemesini direnerek istemi§, 
ayrica, on be§ yil sonra belki bu yasadan yararlanacaklardan hig-
birinin buralarda olmayacagindan soz etmi§ti. Genel Miidiir eski 
okul arkada§ina kendisinin de iginde bulunur goriindiigii giri§imle 
davrani§larin anlamsizhgina dikkati gekip yasa gikararak bilimsel 

4 Daha sonra Genel Miidiir 'e ula§an bilgilere gore, cuntanin etkih iiyelerinden 
biri, i§lemlerde ihbar konusu yapilabilecik duzensiz'ikleri ara§tirdiklarmi, ancak bulama-
diklarini soylemi§ti. 
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sanlar kazanmanin olanaksizliginin yaninda anlamsiz da oldugunu 
soylemi§ti. Ayrica, arkada§ina, kendisi igin burada Genel Miidiir! iik 
yapmanin bir ozveri oldugunu, ki§inin bir i§i maddi kar§ilik ya da 
manevi doyum sagladigi igin yapacagini, bu i§te sozii edilmeye de-
ger maddi bir kar§iligin bulunmadigini, ba§lica doyum kaynagi olan 
yararli bir i§ ba§arma duygusunun da bu geki§me ortaminda bir an-
lam ta§imayacagini, bu durumda o davram§lara ba§vuranlan yaz-
gilanyla ba§ba§a birakmaktan gekinmeyecegini soyledi. 

Aradan 50k gegmeden, Genel Miidiir Yardimcisi yukaridaki 
konu§nnayi yapan C ile ilgili bir haber iletti. Genel Miidiir bu konu-
da da §unlari yazdi: 

Enstitii'niin dig iilkelerle olan iligkileriyle (burs, serainer, teknik yardim gibi) gorev-
lendirdigim C, 9 Kasim 1967 giinlii bir havale notuyla kendisine gonderdigim bir ya-
ziyi, 28 Kasim 1967 giinlii bir notla, aligilmig uygulamaya aykin olarak Genel Mudiir Yar-
dimcisina iade etmig. Gerekge olarak da konunun (AID Teknik Yardim Programi) "dog-
rudan dogruya Egitim §ubesini ilgilendirmesini" gostermig. Bundan bagka G, Genel 
Miidiir Yardimcisinin yine kendisine havale ettigi C E N T O teknik yardim burslariyla il-
gili bir yaziyi, aym bigimde "Egitim §ubesini ilgilendirdigi" gerekgesiyle ge»i gevirmig. 

Bu durumu Genel Miidiir Yardimcisinin bildirmesi iizerine ogrendim. Bu davra-
mgi Enstitu gahgmalarim kostekleme gabalarimn bir pargasi olarak degerlendirdim. 
Qiinkii C aym konulardaki iglemleri daha once yapmig, duraksadigi durumlarda Genel 
Miidiir Yardimcisiyla degil benimle goriigmiigtii. 

Genel Miidiir'iin ogrencilik doneminden tanidigi C, higbir 
ozelligi olmayan, soniik, yetenekleri sinirh bir ki§iydi. Dogentlik §oy-
le dursun, simf arkada§lari iiniversite asistanhgma ba§vuracagini 
duysalar giilerlerdi. Biirokraside de herhangi segkin bir goreve gele-
memi§, ancak siradan bir §ube miidurliigii gorevini yiiklenebilmi§ti. 
Genel Miidiir, Enstitii'de §ube Miidiirleri segimi yapilirken de ken-
disini aday gosterme yoluna gitmemi§ti. 

Enstitu Genel Miidiir Yardimcisi, Genel Miidiir'iin 1 Aralik 
1967 giinlii bir yazisma verdigi 5/ 12/ 1967 giinlii yanitta, B'nin 
Ekim ayi ba§lannda bir giin C, D, Q, A ile birlikte odasina 
girerek kendisiyle konu§tugunu, bu arada adi gegenin "biz Genel 
Miidiirii §u ya da bu bigimde, tehditle ya da herhangi bir bigim-
de uzakla§tinrsak sen Genel Mudiir Vekili olarak bu tasanyi Yo-
netim Kuruluna gotiirmeden Hiikiimete verir misin?" anlaminda 
sozler soyledigini yazmi§ti. Genel Miidiir Yardimcisi bu sozleri Ge-
nel Miidiire daha once sozlii olarak da aktarmi§, bu arada C'nin 
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de B'yi dogrular bir bigimde "hakli, ba§ka yol kalmadi" bigimin-
de konu§tugunu soyleihi§ti. 

Genel Miidiir, 9 Aralik 1967 Cumartesi giinii, bir oneeki gii-
niin ak§ami yapilan Yonetim Kurulu toplantismda Ogretim-Yeti§-
tirme §ubeli Miidiirliigiine yeniden segilen Dogent T'ye durumu 
bildirmek iizere telefon etti. Bu arada birkag giin once SEKA'dan 
TODAlE'ce bir Yonetim Semineri diizenlenmesiyle ilgili olarak ge-
len yazili istek iizerine Ogretim-Ara§tirma Uzmanlariyla, konuyu, 
yapilacak i§b6liimiinii gorii§mek iizere yaptigi gagriya A, B, C, Q 
ile D'nin katilmayacaklan yolunda yanitlar verilmesi olayini dosya-
ya girmek iizere yazili olarak bildirmesini istedi. Bu arada mes-
lekda§i, yukarida anilan ki§ilerin kendisinden Ogretim-Yeti§tirme 
§ubesi Miidiirlugiinden istifa etmesini istediklerini soyledi. 

"Cunta" iiyelerinin bu tiir davrani§lanyla daha sonra da kar§i-
la§ildi. Bu kiimenin iiyeleri, yasayla dogent olma sava§immm di§inda 
da birtakim olaylar yaratiyorlardi. Bunlardan birini Genel Miidiir 
§oyle saptami§ti: 

2 §ubat 1968 Cuma giinii saat 12.10'da merdivenden inerken iigiincii kattan bir 
bagri§ma duydum. Ilk gordiigiim C, sahanhkta "Bu adamlar bizimle alay ediyorlar" 
diyordu. A§agidan hizla gikip kapiya dogru yiiriiyen B, "Boyle yalak adami i§ ba§i-
na getirirlerse. . . " dedi. O sirada sahanhkta (J belirdi. C, "kag kere borca girdik" 
diye bir tiimce kullandiktan sonra beni gordii. O sirada Enstitii'niin Muhasebecisi merdi-
venden gikti. C ile geri gelen B kendisiyle tart i jmaya ba§ladilar. C "Dani j tay 'dan 
karar getiriyoruz, iig giin once hazirhk yap diye haber birakiyoruz, yapilmiyor' i bi-
giminde konujtu. Muhasebeci kendilerine sorunun hukuki yoniinden soz ederek Enstitii'-
niin avukatiyla konu§tugunu soyledi. B ile C "kanun sarih" diyerek madde numa-
ralari andilar. O sirada merdivenden inmekte olan Idari Dani jma Merkezi gorevlileri 
basamaklarda durmu$ agiz kavgasim izliyorlardi. Merdivenden ajagiya dogru inmekte 
olan B yukariya dogru donerek, "senin kanun ogrenmeye ihtiyacin var" diye bagirip 
aym anlamda birkag soz daha soyledi. 

Konu daha once bana yansimami§ti. C, "Cemal Bey bu meseleyi sizinle gorii}-
memiz lazim" dedi. "Olur , buyurun goru§elim" deyip merdivenlerden indim. 

"Cunta"nin eylemleri siiriip giderken, onlarin di§ladiklan Ordu 
kokenli iki Ogretim-Ara§tirma Uzmanmdan biri Genel Miidiir' e 
gelerek B'nin kapilanni dinlemekte oldugundan yakinmi§, dengesiz 
davram§lari olan bu ki§inin, vaktiyle vali yardimcisi olarak gorev 
yaptigi bir giiney ilimizdeki barlarda yararlandigi avantalardan 
oviinerek soz eden bir ki§i oldugunu soylemi§ti. 
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Genel Miidiir, igerdekilerin kurulug yasasim degigtirme, bu arada 
bir ek gegici madde ile kendilerine dogentlik sani saglama giri§imle-
rinden Enstitii ile Hiikiimet arasindaki ili§kileri yiiriiten Devlet 
Bakam Seyfi Oztiirk'e de soz etmi§, Bakan boyle bir giri§ime kesin-
likle kar§i olduklarini bildirmigti. Genel Miidiir konuyu Yonetim 
Kurulunun etkili iiyesi Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta'ya da agmi§, 
onun bu giri§ime kargi tepkisi daha da sert olmugtu. 

"Cunta" iiyelerinin gali§malari engelleme giri§imleri yukanda 
anlatilanlarla simrli kalmami§, bu arada Egitim §ubesi Miidiiriine, 
diizenlenecek bir semineri giig kullanarak engelleyecekleri tehdidin-
de de bulunmu§lardi. 

Mantiga, sagduyuya, tiizeye, devlet yonetiminin ciddiyetine 
ters dii§en bu davraniglar kar§ismda Genel Miidiir, gorev siiresinin 
bitiminden sonra bu tur girkinliklerden uzak bulunan iiniversiteye 
donmenin daha uygun olacagmi dii§undii. Biiyiik orgiitlerde degi-
§ik yerlere atamalar yaparak bu tiir gikar kiimelerini dagitip etkisiz 
kilmak kolaydi. Ancak, Enstitii gibi kiigiik gapta bir orgiitte boyle 
bir onlemin ahnmasi olanaksizdi. Kazan kaldincilar tegkilat emrine 
alma yoluyla da gorevden uzaklagtirilabilirlerdi, ancak durumlari-
na belki de en uygun dii§ecek bu koklii onlemin ahnmasi Hiikiimet-
le 50k yakin, siki iligkileri bulunan bir Genel Miidiiriin daha kolay 
ba§vurabilecegi bir yoldu.5 Genel Miidiir boyle bir hava iginde 
gorev yapmanin kendisi bakimmdan bir anlam ta§imayacagi so-
nucuna ulagmis bulunuyordu. Ancak, gorev donemi sona erinceye 
dek cunta iiyelerine yasa di§i davram§lanyla ilgili olarak soru ag-
mak, sorugturmalar baglatmak, gerektiginde -gok etkili olmasa bile-
disiplin onlemleri uygulamak gibi yollara bagvurmayi yeterli gordii. 
Ancak bu arada gorevini hig aynlmayacakmi§ gibi yiiriitmeye de 
kararliydi. Bu arada kurulug yasasinda yapilacak degi§iklik ba§ta ol-
mak iizere, Enstitii'niin ig sorunlanyla ilgili olarak Yonetim Kurulu 
iiyelerinin birgoguyla goriigmeler yapmayi siirdiirdii. 

5 Genel Miidiir, "cun ta" iiyelerinden bir boliimuniin "te§kilat emrine a lma" yo-
luyla gorevden uzakla§tirilmalari igin Bajbakanlik servisleriyle de ili§ki kurarak gereken 
hazirhklari yaptirmi§, ancak kaleme alman karar taslaklarmi i§leme koyma yoluna gitme-
mi§ti. Bu gerekgeli karar taslaklarindan biri, ornek olarak Ek 4'te sunulmu§tur. Son bigi-
mini oradaki bir hukukgunun verdigi bu metinde dil yoniinden herhangi bir degijiklik 
yapdmami§tir. 

Bu karar taslaginda yazilanlarla burada anlatilanlann, yonetim ogrencilerine bi-
gimsel orgiit - dogal orgiit gati§masi konusunda Tiirkiye'nin yonetim gergeginden diijiin-
diiriicii, garpici bir ornek sagladigi ku§kusuzdur. 
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"Cunta" uyeleri, ayrica, egemenlikleri altinda bulunan TO-
DAlE Memurlari Sendikasi'm da kendi amaglari dogrultusunda 
kullaniyorlardi. Iglerinden higbirinin aday gosterilmedigi §ube 
Miidurleri segimini konu edinen imzasiz, tarihsiz bir sendika bildi-
risi §oyle ba§hyordu: " T O D A l E Genel Miidiiruniin daveti iizerine, 
Yonetim Kurulu'nun, 8/ 12/ 1967 Cuma giinii yaptigi toplantida 
giindeminde bulunan §ube miidiirleri konusunu da ele alarak karara 
bagladigini ogrenmi§ bulunmaktayiz. Bu segimlerin yapiliijinda muh-
terem yonetim kurulu iiyelerinin bilgi ve imkanlari iginde, Enstitii 
menfaatlerini en iyi §ekilde kollamaya ve korumaya gali§tigi her 
tiirlii tarti§mamn di§indadir." Ayni bildiride daha sonra §oyle de-
niyordu: "Enstitii'niin ge§itli problemleri vardir. Bugun bunlar bir-
birine eklenerek bir kordiigiim haline gelmi§tir ve siir'atle goziim yolu 
beklemektedir. Enstitii yonetimi kendisine intikal ettirilen bu prob-
lem ve §ikayetler kar§isinda olumlu bir tutum iginde gorunmemek-
te, aksine, zorlayici, devamli olarak sug ve suglu arayan, cezalandir-
mak igin firsat kollayan, hadiselerin iizerine giden, a§iri derecede 
otoriter bir davram§ta israr etmektedir." 

Tiimii gergekleri saptiran, gerek dayandiklan mantik, gerek 
tiizel gegerlilikleri bakimindan sakat olan bu bildiriler "Sendika 
Yonetim Kurulu" adina gikanlmakta, bu arada Genel Miidiire de 
-ku§kusuz eline gegmesinden emin olmak igin- iki ayri zarf iginde 
gonderilmekteydi. 

Hazirladiklari kurulu§ yasasi tasarisini Yonetim Kurulundan 
gegirmeden Hiikiimete sunmasi igin ge§itli taktikler geviren "cunta," 
1 0 / 2 / 1968 giinlii bir bildiride §unlan yazmi§ti: "Sendikamiz tara-
fmdan hazirlanan ve bir siire once muhterem yonetim kurulu iiye-
lerine sunulan bildirilerde Enstitii yonetimi ile mensuplan arasin-
daki derin anla§mazhgin sebepleri ve giderilme gareleri iizerindeki 
gorii§ ve tekliflerimizi aynntih bir §ekilde agiklami§ ve Enstitii'ye 
verilecek yon ve ig ili§kiler meselesinin her §eyden once ele alinmasi 
ve goziilmesi gereken bir on mesele oldugunu belirtmi§tik. Aradan 
oldukga uzun bir siire gegmi§ olmasina ragmen bu konularda yone-
timin tutumunda olumlu higbir geli§menin olmadigim iiziilerek gor-
mekteyiz. Problem ortadadir. Ihtilafin temel sebepleri olan Enstitii 
te§kilat kanunu ve ig ili§kiler konusu hala Yonetim Kuruluna gotii-
riilmemi§tir. Yonetim Kuruluna davet edilip dinlenmemizle ilgili 
olarak Ba§kanhgimz (Genel Miidiir denmek isteniyor) araciligiyla 
yaptigimiz talep Yonetim Kurulunun kararina sunulmami§tir." 
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Bu olaylar, Genel Miidiir'ii, hem bu konularda uzmanla§an bir 
bilim adami, hem de yonetim uygulayicisi olarak gorevli sorunlari 
iizerinde uzun uzun du§iindiirmii§tii. 

En azindan o giin cuntamn onderleri durumunda bulunan iki 
iiye (B ile A) daha onceki Genel Miidiirun doneminde bir giin 
Kizilay'la Saglik Bakanligi arasinda kendisiyle kar§ila§mi§, Genel 
Miidiirliik onerisinde bulunmu§lar, o da ciddiyetten uzak olan 
bu tutumu yadirgami§, soylenen sozleri duymazhktan gelmi§ti. De-
gi§ik ko§ullar altinda Genel Miidiirliige segildikten sonra da bu ki§i-
lerle ili§kilerinde en ufak bir piiriiz olmami§ti. Yiiksek ogrenimini 
aym okulda daha sonra tamamlami§ olmasina kar§m Genel Miidiir'-
den bir ya§ biiyiik olan B, kendisiyle olan ili§kilerinde bir kay-
makamin valisiyle konu§tugu gibi saygiyla konu§ur, onun hiikiimet 
katinda Enstitii'yle ilgili olarak her istedigini yaptirabilecegine olan 
giivenini agikga belli etmekten gekinmezdi. Bir defasinda Genel 
Mudiir, B'nin Enstitii binasinm oniinde duran ozel arabasma 
kar§i gosterdigi ozel ilgiyi yiiz yiize ili§kilerde dalkavukga bir tutu-
mun bir belirtisi olarak degerlendirmi§ti. Bugiin Enstitu igindeki, 
yukanda niteligi sergilenmeye gali§ilan eylemlerin ortasinda, belki 
de ba§inda bulunan ki§i buydu. 

Cuntayi olu§turan ki§ilerin tiimii egitilmi§ olduklari asil meslek-
lerden geng ya§larda aynlmi§, belki bu mesleklere uyum saglaya-
mami^, yeterince ba§arili olamami§, ya da ba§kent ya§aminm rahat-
hgim yeglemi§ kimselerdi. Obiir kamu kurulu§lanndaki benzerle-
riyle kar§ila§tinldiklannda bir boliimii belki nitelikge daha iistiin 
olan bu ki§ilerin, iiniversiteye benzer i§levleri olan T O D A l E gibi 
bir kurulu§un gerektirdigi nitelikleri eksiksiz olarak ta§idiklari soy-
lenemezdi. Oyle olsaydi zaten iiniversite kadrolannda gorev alir-
lardi. TODAlE'n in resmi yayin organi niteligindeki Amme Idaresi 
Biilteni igin Genel Miidiir ba§kalari gibi onlardan da yazilar ister, 
kimi kez de onlarin kendiliklerinden yazi getirdikleri olurdu. Genel 
Miidiir bu yazilan yayina hazirlamak iizere gozden gegirme i§ini 
kendisi yapar, yazilan insan yiiziine gikabilecek duruma getirebil-
mek igin gogu kez geceleri evinde diizeltir, bu arada kizgmhkla ka-
n§ik bunalimh dakikalar gegirirdi. Bir defasinda B'nin getirdigi 
bir yaziyi kirmizi kalemle diizeltmi§, metin ba§indan sonuna dek 
bir gelincik tarlasiria donmii§tii. Genel Miidiir, sonradan adi gegenin 
dosyada kalmasi gereken bu diizeltilmi§ metni alip yok ettigini og-
renmi§ti. Ilgelerde belirli bir surenin iistiinde kaymakamhk yapmi§ 
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ki§ilerin astlarimn saygiyla dinlediklcri andar anlatan bir kimlik ya-
pisi kazandiklari, bu gibi ki§ilere ko§um tutturmanin giig oldugu 
yine Genel Miidiir'iin vardigi sonuglar arasindaydi. 

5 Aralik 1967 Sail giinii bir aralik Devlet Bakaninin Ozel Kalem 
Miidiirii Genel Mudiire telefon edip ertesi gun saat 10.00'da Millet 
Meclisi Milli Egitim Komisyonunda 7163 sayili Enstitii kurulu? 
yasasinin 15. maddesinin degi§tirilmesi konusunun gorii§iilecegini, 
toplantiya bir temsilci gonderilmesi gerektigini soyledi. Bu degi§ik-
likten daha once de soz edilir, ancak Enstitii'ye ogrenci olarak gire-
bilmeyi Bakanlann mutlak onayina baglamak amacim giiden, do-
layisiyla Enstitii'niin yetenekli ogrenciler alma olanagini geni§ olgii-
de kisitlama tehlikesi ta§iyan bu giri§im Enstitii gevrelerinde tepkiy-
le kar§ilanirdi. Genel Miidiir, Bakan'la bir telefon goru§mesi yapip 
Enstitii'niin bilgisi di§inda boyle bir giri§imde bulunulmasi kar§i-
sindaki tepkisini dile getirdi. Devlet Bakani, "Kizma, Milli Egitim 
Bakani mazlum arkada§tir. Geri aldinr, seni hakim kilanz" kar§i-
ligini verdi. 

Sorun yeni degildi. Enstitii ogrencilerinin gogunun geldigi 
Milli Egitim Bakanhgi, Enstitii'ye yazilma hakkim kazanan kimi 
gorevlilerine izin verme egiliminde degildi. Bu ogrencilerden bir 
boliimiiniin sol egilimli olduklan yolunda birtakim sozler de duyulu-
yordu. Oysa Genel Miidiir yillar oncesinden beri Enstitii giri§ si-
navlarinda gorev almi§, bu sinavlarda niteligi ne olursa olsun en ufak 
bir yanlihgin bile soz konusu olmadigim iyi bilen bir ki§iydi. Bu ko-
nuyla ilgili olarak Genel Miidiir'iin kulagma gelen son ornek §uydu: 
Bakanhk, Enstitii'ye devam eden bir ogretmenin durumuyla ilgili 
olarak tedirginlik duyuyordu. Bu ki§i ta§rada gorevliyken bulundugu 
yerde Tiirkiye Partisi'nin orgiitlenmesinde etkili olmu§ biri ol-
makla suglamyordu. Sonradan Bakanhkga Ankara'ya atanmi§, bu 
arada Enstitii'niin giri§ sinavini kazanmis, iistelik iistiin bir ba§an 
gostererek diploma almi§ti. Bu adayin Enstitii'ye giri§inde kimse 
ba§ka adaylar gibi onun gegmisjiyle de ilgilenmemi§, aday, yonetim 
konularinda egitim saglayan bir kuruma alinacak nitelikte buluna-
rak ba§arih sayilmi§ti. Milli Egitim Bakanhgimn tutumu bu gibi 
anla§ilmasi gii<j nedenlere dayaniyordu. Daha dogrusu Enstitii 
belki de turn yonlerini bilmedigi bu gibi durumlari anlamakta giig-
liik gekiyordu. Enstitii'yii bitirenleri list ya da orta yonetim diizey-
lerine atamak gibi bir zorunluluk bulunmadigi igin bu konudaki du-
yarhklari anlamak daha da giigtii. 
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Genel Miidiir Milli Egitim Komisyonunda ne tiir sorularla kar-
§ila§abilecegini onceden kestirebildigi igin, gorevlilerden, §imdiye 
dek Milli Egitim Bakanligindan kendi giri§imiyle ba§vuranlarla Ba-
kanhgin aday gosterdigi ki§ilerin sayisiyla bunlarin giri§teki ba§ari 
oranlanna ilifkin bilgileri gikarmalarini istedi. Bakanhgin ilerde 
yonetimin list diizeylerinde gorev alabilecek nitelikte goriip aday 
gosterdigi kifilerden o giine degin Enstitii girif sinavim kazanan bir 
tek ki§i bile gikmamifti. 

Genel Miidiir, Devlet Bakaninin istegi iizerine, 6 Aralik 1967 
Qar§amba giinii Millet Meclisine Bakanin arabasiyla, onunla bir-
likte gitti. Milli Egitim Komisyonunda girifimin Devlet Bakaninin 
da iiyesi oldugu Bakanlar Kurulundan geldigi, tasannm altinda o-
nun da imzasi bulundugu ortaya gikti. Bakan -Genel Miidiirii bi-
raz hayrete diifiirerek- diinkii telefon goriifmesinde soylediklerin-
den gok farkli konuftu. Genel Miidiir gerekli agiklamalarda bulundu. 
Bu arada Bakanhgin onerdigi ogrenci adaylanndan yillardan beri 
bir tek kifinin bile sinavda ba§anh olamadigmi, oteden beri Ensti-
tii'ye devam hakkini kazanan Bakanhk mensuplarindan zaman za-
man bu Bakanhgin yeteneksizleri tutup kayirdigi yolunda yakin-
malar dinlediklerini soyledi. Ba§inda Milli Egitim Bakamyla Devlet 
Bakaninin oturdugu dikdortgen bigimindeki masamn uzun kenari-
mn kar§i ucunda bulunan Genel Miidiiriin sagindaki -biiyuk bir 
olasilikla muhalefetteki CHP'nin bir iiyesi olan- bir milletvekili "Sayin 
Genel Miidiir tam zevkime gore konu§tu" diyerek Devlet Bakamyla 
istemeyerek kar§i kar§iya gelen Genel Miidiir'iin bu ters dii§u§iinii 
biisbiitiin belirginle§tirdi. Sonunda tasan komisyonda benimsendi.6 

Daha sonra Devlet Bakani Genel Miidiir'ii yine arabasiyla makami-
na gotiirdii. Bakan, herhalde pek diiriistge olmayan tutumu yiiziin-
den biraz mahcuptu. Genel Miidiir Komisyon'da kendisiyle kar§i 
kar§iya gelmekten duydugu iiziintiiyii dile getirip tasannin altinda 
onun da imzasinin bulundugunu hatirlattiginda, Bakan, toplantiya 
gelirken bunun farkmda olmadigi, kendilerine elden birgok §eyler 
imzalatildigi kar§ihgini verdi. Bu arada devlet otoritesinin ayakta 
tutulmasi gereginden soz etti. 

6 Komisyondan gegen bu degijiklik tasarisi, belki biraz da buradaki tart i jmalarm 
etkisiyle yasala^mamistir. Sinavda basarih olan adaylarin kurumlanndan izin almasina 
ili?kin eski uygulama bugiin de siirmektedir. 
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5 Ocak 1968 Cuma akgami Devlet Bakam Genel Miidiir'iin 
evine telefon etti. Enstitii'de segim bulunup bulunmadigini, Genel 
Miidiir segiminin zamanim, ardindan da Yonetim Kurulu'ndan 
ho§nut olup olmadigim sordu. "Kimler var?" dedi. Genel Miidiir 
Universite ile yonetimden temsilciler bulundugu kar§iligini vererek 
Universiteden gelen iiyelerin adlanm siraladi. Bakan daha sonra, 
"Yonetimde, 'Egitim'de kim var?" diye sordu. Egitim §ubesi Mii-
diirii olan dogentin adim veren Genel Miidiir'e soz konusu ki§inin 
"renginin belli oldugunu" soyleyip Enstitii'de gorevli olmasindan 
ho§nut olmadigim gosteren beyanlarda bulundu. Soz konusu dogent 
Enstitii'niin ilk kurulug yillanndan ba§layarak orada gorev almi§, 
birkag yabanci dili iyi bilen, ansal nitelikleri yiiksek bir bilim adamiy-
di. Kendisini Enstitii'ye o almami§ti. O sirada ders de okutmayan 
bu dogentten Ogretim-Yeti§tirme §ubesi Miidiirii olarak yararla-
nabilecegini diigiinerek Yonetim Kuruluna onerip segilmesini sag-
lamigti. Universitede ogretim iiyesi oldugu igin Enstitii'ye gerek du-
yuldukga ugrar, kendisine verilen i§leri en iyi bigimde sonuglandirir-
di. "Cunta" iiyelerinin, kendileri gibi Ogretim-Ara§tirma Uzmani 
olan iki arkada§lanyla aym masaya oturmayacaklan igin boykot 
ettikleri toplanti bu dogentin bagkanhginda yapilacakti. Daha sonra 
cuntanin kendisinden istifa etmesini istedikleri §ube Miidiirii de oydu. 

Bu telefon goriigmesi sirasinda obiir telefondan Bagbakamn 
aradigini soyleyen Devlet Bakam, grip gegirmekte olan Genel Mii-
diir'e "bir iki giin sonra, iyilegmenizi miiteakip gorii§elim" dedi. 
Goriigme sirasinda segimleri sormasimn nedeni olarak da, yilba§i 
dolayisiyla "yardimci olmak" iizere bir program yapmakta olmala-
rini gosterdi. 

Genel Miidiir, T R T ile Anadolu Ajansi igin 1 §ubat 1968 Per-
§embe giinii Idari Dani§ma Merkezi'nin birinci yildoniimii dolayi-
siyla bir bildiri hazirladi. 

Yukandan beri sozii edilen orgiit igi geki§meler konusunda hig-
bir bilgisi olmayan Idari Danigma Merkezi gorevlileri, merdiven-
lerden inip gikarken Enstitii gorevlilerinden bir boliimiiniin kendi-
lerine hig de dostga olmayan gozlerle bakmakta olduklanndan ya-
kindilar. 

(^ah§malari aksatmadan yiiriitmeye gali§an Genel Miidiir, Ens-
titii sorunlanyla ilgili olarak Yonetim Kurulu iiyeleriyle olsun Devlet 
Bakamyla olsun birgok gorii§meler yapti. 12 Nisan 1968 Cuma giinii 
yapilan Yonetim Kurulu toplantismda bu goreve yeniden aday ol-
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madigini bir kez daha agiklayan Genel Miidiir, Enstitii'niin sorun-
lariyla ilgili gorii§lerini de dile getirdikten sonra gorevden aynldi. 

Genel Miidiir gorevden ayrildigi sirada Idari Dani§ma Merkezi 
kendisinden beklenen gorevi ba§anyla yerine getirmekteydi. 

Kirtasiyecilikle Sava§ gali§malari da, Genel Miidiir'iin bekledi-
gi yogunluk ya da etkinlikte olmamakla birlikte, surmekteydi. Ge-
nel Miidiir'iin degerlendirinesine gore Hiikiimet sunulan yazanak-
lari gereken titizlikle izlemiyor, bunlara sanki kendi kendine uygu-
lanabilecek belgeler goziiyle bakiyordu. Devlet Bakanligi araciligiy-
la Ba§bakanliga sunulan yazanaklar Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesine gidiyor, orada o sirada durumu elverifli olan herhangi bir 
raportore havale ediliyordu. Genel Miidiiriin tiim Kirtasiyecilikle 
Savkf yazanaklarinin aym ki§inin elinden gegmesini saglama giri-
§imleri de sonugsuz kalmi§ti. Devlet Bakani bu yazilari Ba§bakanh-
ga sunan bir araci gorevi yapiyor, Hiikiimet iginde. de, Ba§bakan-
lik Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinde de bu konuyla gorevli, 
sorumlu bir ki§i bulunmuyordu. 

Genel Miidiir bu konuda bir izleme-degerlendirme gali§masi 
yapmayi dii§iinmii§, ancak obiir i§lerden buna firsat bulamami§ti. 
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SONRAKi GELiSMELER 

4. 
Boliim 

Yazar, 1968 Nisaninda yukanda yogun ugra§ilarinin bir oykti-
sii de sunulmu? olan T O D A l E Genel Miidurlugu gorevinden ayril-
diktan sonra, Ege kiyilannda gegirdigi yaz dinlencesinden Ankara'-
ya dondugunde, masasinda bir NATO gezisine katilmasim isteyen 
bir gagri yazisi buldu. Katilmayi pek du§unmedigi igin yanitlamakta 
da ivecenlik gostermedigi bu gagri, Ankara'daki Amerikan kurulu§-
lanndan birinden telefon eden bir gorevlice sozlii olarak da yinelen-
di. Yazar, boyle bir geziye daha once katildigini ogrendigi, T O D A l E ' 
de Ogretim-Yeti§tirme §ubesi Miidiirii olarak birlikte gali§tigi do-
gent meslekda§ina da sorup onun kendisine katilmasim salik verme-
si iizerine gagnya olumlu yanit verdi. Geziye birgok kentin belediye 
ba§kanlannin yam sira birkag gazeteci ile iiniversite profesorii gag-
rilmi§ti. Geziye, Ankara'daki AID'de gevirmen-dilmag olarak gall-
o n bir Tiirk de bir ge§it ev sahibi gibi katilmaktaydi. Bu Tiirk'iin 
yine AID'de gorevli olan e§i, yazann TODAlE'ye Genel Mudiir 
olmasindan gok once, o zamanlar kurulu§ a§amasinda bulunan Dev-
let Personel Dairesi gorevlileri igin "personel yonetimi" konusunda 
diizenledigi bir egitim izlencesinde verdigi ders notlanm daktilo et-
mi§, boylece aileyle aralannda bir tani§ikhk dogmu§tu. Geziye kati-
lanlann Briiksel'de bulunduklari sirada, bir ak^am yemegi sonrasin-
da toplu olarak gezinirken yazarin yanma gelen bu ki§i, ona Genel 
Miidiirliik doneminin degi§ik bir agidan gozlemcisi olmu§ bir kimse 
izlenimini vererek, sevgi dolu bir igtenlikle "Amerikalilar size gok 
kizar, ama gok da saygi duyarlardi" demi§ti. 

Yazar, Genel Miidiirliik doneminin sonlarina dogru, adi daha 
sonralari Sri Lanka'ya donii§en Seylan'dan anlamini bir tiirlii gika-
ramadigi bir mektup almi§ti. Hindistan, Pakistan gibi iilkelere ozgii 
kirli gri renkte, terli insanlarin elinden gegtigi agikga goriilen kiigiik 
boy bir zarf iginde gelen mektupta kendisine di§ ticarette i§ ortakligi 
onerisinde bulunuluyordu. Diinyamn bu bolgesiyle tek ili§kisi, 1964 
yihnda yine AID'nin giri§imiyle Pakistan'in Lahore kentinde dii-
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zenlenen bir RCD seminerine katilmi§ olmasiydi. Bir ogretim iiyesi 
olan kendisi bir yana, yakin hisimlari arasinda bile ticaretle ugra§an 
kimse bulunmadigi igin, kirik dokiik bir Ingilizceyle yazilmi§ bulu-
nan bu mektuba bir anlam verememi§, ancak birilerinin kendisinin 
maddi gikarlara dii§kiinluk diizeyim denemeye gali§tigi yolunda bir 
duyguya kapilmaktan kendini alamami§ti. 

Genel Miidiir'iin bu gorevden ayrilip Universiteye donmesin-
den sonra T O D A l E Genel Miidiirliigiine bir Siyasi Tarih Profesoru 
segildi. O sirada iktidara yakinligi da bulunan bu Genel Miidiiriin 
kisa bir sure sonra istifasi iizerine goreve yine aym Universiteden bir 
Maliye Profesoru getirildi. Daha da kisa bir sure sonra o da gorev-
den ayrilinca, yerine, iigiincii Genel Miidiir olarak bir Yonetim Hu-
kuku Profesorii atandi. 

Yazar, gorevden aynldiktan sonra TODAlE'deki geli§meleri 
yakindan izlemedi. Bununla birlikte Ankara'da arasira kar§ila§tigi 
Idari Dani§ma Merkezi gorevlileri, kendisine, Merkez'in ihmal 
edildiginden, gali§malannin baltalandigmdan, kendilerine kar§i kotii 
davranildigindan yakindilar. Bu yakinmalann, Genel Miidiir Yar-
dimcihgi, §ube Miidiirliigii gorevlerine getirildigi anla§ilan yukari-
da sozii edilen "cunta" iiyelerinin tutumlariyla davrani§larindan 
kaynaklandigi anla§iliyordu. Bir gikar kiimesi orgiit iginde iktidara 
gelmi§, birkag yil sonra da kurumla ilgisi daha gok makam arabasi-
nin kullanilmasiyla sinirli kalan yoneticinin tutumu sonucu yoneti-
me tiimiiyle el koymu§lardi. 

Yazar, Genel Miidiirliikten ayrildiktan uzunca bir sure sonra 
"cunta" iiyelerinden birini, ba§inda Amerikahlarin giydikleri tiir-
den bir kalpak oldugu halde Cinnah Caddesi iizerinde uzaktan gor-
mii§, Yeni Diinya havasi ta§iyan kilik kiyafetinin eringli g6riinii§iin-
den, cuntanin yurt di§ina gitme gibi orgiitsel odiillerden de comert-
ge yararlanma olanagim elde etmi§ oldugu sonucunu gikarmi§ti. 

Yazar, Idari Dani§ma Merkezi'nin 1972 yili Kasiminda ilerde 
daha uygun bir bigimde yeniden kurulmak iizere kapatildigini og-
renmi§, bunun, kurum iginde tiimiiyle etkili duruma gelen cunta 
iiyelerinin o zamanlar giri§tikleri sayginhk sava§iminda engelleyici 
bir oge olarak algiladiklari Merkez'den bir ge§it og alma giri§imi 
oldugu konusunda en ufak bir ku§ku bile duymami§ti. Yazar, 14 
Ocak 1982 giinii kar§ila§tigi, TODAlE ' nin Ordu kokenli Ogretim-
Ara§tirma Uzmanlanndan birinden, Merkez'in kapatilmasiyla il-
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gili yazimn bir ornegini kendisine getirmesini istemig, ancak ertesi 
giin Universiteye ugrayan bu eski galigma arkadagi kendisine Mer-
kez'le ilgili dosyalan argivde arattigini, aradan gegen siire iginde 
Enstitii'niin yeni bir binaya tagmmasi sirasindaki karigikliklar yii-
ziinden olacak bulamadiklanni, aramayi siirdiireceklerini, bu ko-
nuda yonetime gerekirse daha sonra bagvuracagini soyledi. Yazar, 
1985 yilinda, kendisinden sonraki dordiincii Genel Miidiiriin goreve 
atanmasindan sonra bu yaziyi elde etmek igin ikinci bir girigimde 
bulunduysa da, eski bir ogrencisi olan yeni Genel Miidiir de -yakin-
dan ilgilenmesine kargin- bu yaziyi bulduramadi. 

Ancak, Enstitii yonetimi yazara, uzerinde tarih ya da yazar adi 
bulunmayan "Idari Damgma Merkezi Hakkinda Rapor" baglikh, 
daktiloyla yazilmig bir belgeyi ulagtirdi. Girig'inde Merkez'in "yirmi 
iki aydan beri faaliyette" oldugundan soz edildigine gore 1968 Kasi-
minda yazilmig olmasi gereken yazanagin Merkez'in Miidiiriince 
kaleme alindigi anlagilmaktaydi. Sorunlara Merkez'in dogrudan 
dogruya bagmda bulunan kiginin bakig agisindan egilen bu yazana-
gin Ek 5'te sunulmasinda yarar goriilmiigtiir. Yazarm Genel Mii-
diirliikten ayrilmasmdan yaklagik sekiz ay sonra hazirlandigi anlagilan 
yazanakta deginilen sorunlarin onemli bir boliimii o zaman kendisinin 
bilgisine sunulmamig olduguna gore, bunlardan en azindan bir bo-
liimiiniin onun yoklugunda ortaya gikmig ya da belirginlegmig oldugu 
izlenimi edinilmektedir. 

T O D A l E yonetimince Enstitii'niin Kamusal Iligkiler'le ilgili 
bir ogretim gorevlisinin elinde bulundugu soylenerek yazara ulag-
tinlan ikinci beige ise "Idari Danigma Hizmetlerinin Geligtirilmesi 
Hakkinda Not" bagligini tagimaktaydi. Uzerinde hazirlayanm adi 
bulunmamakla birlikte yukanda oykiisii verilen orgiit igi gatigma-
larla direnmelerin onde gelen iki simasi olan B ile A'nin yazmig ol-
masi gerektigi soylenen bu belgeye de Ek 6'da yer verilmigtir. 

Yazi metninden 1970 Martindan sonra hazirlandigi anlagilan 
bu yazanagi inceleyecek, bu yayinda yazilanlan tartigma konusu 
yapacak yonetim bilimi ya da kamusal iligkiler ogrencileri, bilimsel, 
yansiz goriinme gabasi arkasinda, yazarlarm Merkez'e kargi olan on-
yargili tutumlanni gormekte gecikmeyeceklerdir. Bir ornegini elde 
edemedigimiz, Merkez'in kapatilmasina iligkin yazimn bu yazanak-
ta anlatimini bulan gerekgelere dayandinldigini, belki de ilgili ma-
kamlara onun egliginde gonderildigini diigiinmek bir kehanet olma-
sa gerektir. 
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Idari Dani§ma Merkezi'ne daha sonraki yillarda yapilan bir yol-
lama, 1971 yilinda yayimlanan "Idarenin Yeniden Diizenlenmesi- II-
keler ve Oneriler" ba§hkli Idari Reform Dani§ma Kurulu Raporun-
da (s. 74) yer almifti. Bu yollama, "§imdiki durumunda Tiirkiye ve 
Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisti biinyesinde faaliyette bulunan 
'Idari Dam§ma Merkezi,' yakin gorev ilifkisi goz oniinde tutularak, 
Devlet Enformasyon Te§kilatina baglanmahdir" bigimindeydi. 

Yazann uzaktan izleyebildigine gore, kendisinin Genel Miidiir-
liikten ayrilmasindan sonra, Kirtasiyecilikle Sava§ gahfmalari da 
tavsamif, daha once ele alinan konularla ilgili yazanaklar gittikge 
uzayan arahklarla Hiikiimete sunulduktan sonra kirtasiyecilikle 
sava§tan soz edilmez olmuftu. 

Bir yasa maddesiyle dogentlik sani elde etme savafimindan so-
nug ahnamamif, yitirilen degerli yillardan sonra "cunta" iiyelerinin 
gogu Universitede doktora gali§malarina hiz vermiflerdi. Akademik 
egilimi belki de en diifiik diizeyde olan C'nin saglik durumu bo-
zulmu§, yazar, bir gun ailesiyle birlikte Atatiirk Orman Qiftligin-
den Tarim Bakanligi yoniinde arabayla donerken kendilerini ara-
basmdan selamlayan C'yi -a§in olgiide zayiflami§ olmasi yiiziin-
den- tanimakta giigliik gekmi§ti. Aradan gok gegmeden, aile diizeni 
de derinden sarsilmif bulunan bu eski sinif arkada§inin ya§ama goz-
lerini yumdugunu iiziilerek ogrendi. Cuntanin obiir iiyelerinden 
bir ikisi, yazarin jiirilerinde yer almamasi igin gerekenlere ricada 
bulunup bunu da saglayarak doktora gali§malarirn tamamladilar. 

Bunlardan doktorasmi ilk elde eden, en tutkulusu olan B, 
o sirada yarigiin iizerinden Yonetim Teknikleri Dani§mani olarak 
gorev yaptigi Milli Prodiiktivite Merkezi'nde eski Genel Miidiiriinii 
arayip 29 Kasim 1978 Qar§amba giinu ziyarete geldi. Gorii§mede be-
lirli bir konu yoktu, ancak yazar adi gegenin dogentlik gali§malarina 
ba§lamak iizere oldugunu sezinledi. 7 §ubat 1979 Qar§amba giinii 
bir kez daha telefon etti. Daha sonra 7 Kasim 1979 Qar§amba giinii 
yine telefonla arayip Birle§mi§ Milletler'in yaptiracagi tarimla ilgi-
li bir ara§tirma projesinden soz etti. Ertesi gun Siyasal Bilgiler Fakiil-
tesine gelip bu konuda sozlu olarak bilgi verdi. Yazar, onun her 
bakimdan (bu arada ku§kusuz akgal yonden) gekici oldugu izlenimi-
ni yaratmaya gali§tigi bu projeye ilifkin, somutluktan uzak, biraz 
kink dokiik sozlerini higbir yorumda bulunmadan, anlayifla dinle-
di. Yazar, daha sonra cunta iiyelerinden Q'nin bir Orta Dogu iilkesinde 
i§ yapan bir f irmada gorev alarak Enstitii'den aynldigmi duydu. 
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12 Eyliil 1980'de Ordu'nun yonetime butiiniiyle el koymasin-
dan sonra, yazardan da Milli Giivenlik Konseyi Genel Sekreterligi'n-
de yapdmakta olan gah§malara katilmasi istendi. Yazarin TBMM'-
de yiiriitiilen bu gali§malar sirasinda, Kamuoyu 01u§turma Ihti-
sas Komisyonu Ba§kanhginin istegi iizerine sundugu 9 Kasim 1980 
giinlii "Tiirk Kamu Yonetiminde 'Kamusal Ili§kiler' Gorevinin Or-
giitlenmesiyle Ilgili Dii§iinceler" ba§likli yazanaginin sonunda §oyle 
deniyordu: 

Kamusal lligkiler alamyla ozeksel diizeyde ilgili iig konu iizerinde daha dujiinul-
mesini oneriyoruz: 

1. "Halkin kamu kurulujlariyla ilgili sorulanni cevaplandirmak, 15 sahibi yurt taj-
lan ilgili kurumlara yoneltmek ve yurta§larin soz konusu kurumlarla ilgil' ba§vurularini 
kolaylajtiracak bilgileri telefon aracihgiyla saglamak" amaciyla kurulup 1 §ubat 1967 
giinii <jah§maya ba§layan, ancak ilgisizlik yiiziinden Kasim 1972'de kapanan tdari 
Dantfma Merkezi'nin yeniden kurulmasi. 

2. Hiikiimet programinda da yer alan, kirtasiyeciligin ortadan kaldinlmasi amacma 
donuk gah;malann bir Kamusal lli;kiler gorevi olarak ele ahmp orgiitlendirilmesi. 

3. Ilki X I X . yiizyilda Isveg'te kurulan, ozellikle 1960'lardan sonra gejitli iilkelere 
yayilan, bu arada Sovyetler Birligi'nde bile benzerleri kurulan "Ombudsman" kurumunun 
" K a m u Denetgisi" gibi bir adla Tiirkiye'de de kurulmasi konusunun giindeme alinmasi. 

Yazar, 1 Aralik 1980 Pazartesi giinkii Komisyon toplantisinda 
Ba5kan'a Idari Dani§ma Merkezi'nin yeniden kurulmasi konusun-
dan, kirtasiyecilikle sava§in oneminden, bir Ombudsman (Kamu 
Denetgisi) kurulmasi sorunundan soz etti. 

Komisyon'un 12 Aralik 1980 Cuma giinkii toplantisinda, Bal-
kan, yazara Idari Dam§ma Merkezi'yle ilgili raporunu da bekle-
diklerini soyledi. Yazar, kendisinden boyle bir rapor yazmasimn agik 
olarak istenmedigi, kendisinin gegen toplantida boyle bir oneride 
bulunmasi iizerine ba§kanin konuyu onun istegine biraktigi izleni-
mini edindigi kar§iligim verdi. Ba§kana yonelttigi, konuyu iist diize-
ye yansitip yansitmadigi sorusuna "evet" kar§ihgim aldi. Komisyon 
Ba§kam ayrica, TODAIE'de yazarin ogrencisi olmu§, daha sonra 
Anadolu Ajansi Genel Miidiirliigiinde bulunmu§ emekli bir kurmay 
subayin bu konuda gorevlendirildigini soyledi. Bu ki§i, 1960 yilinda 
Enstitii'de kurmay binba§i riitbesiyle ogrencilik yapan Bekir Tiinay 
olmahydi. Boylece konunun iist diizeylerce ciddi olarak ele alindi-
gini ogrenen yazar Idari Dani§ma Merkezi'nin yeniden kurulmasiy-
la ilgili yazanagim 13-21 Aralik 1980 giinleri arasinda hazirladi. 
19 Aralik 1980 Cuma giinii Komisyon Ba§kaniyla bir telefon gorii§-
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mesi yapan yazar, gegen hafta sonundan beri yazanak iizerinde ga-
li§tigini, hafta sonunda tiimiinii daktilo etmi§ olacagini, birini yolla-
yip aldirabileceklerini soyledi. O da yazanagi birlikte okumalarim 
yegledigi, kendisi de gelirse daha iyi olacagi kar§iligini verdi. Komis-
yon Ba§kani, kendisinin Milli Giivenlik Konseyi'ne bir "andig"1 

yazacagini, soz konusu yazanagi da ona ekleyecegini, Konsey'in 
benimseyecegini sandigini sozlerine ekledi. Pazartesi giinii ogleden 
sonra bulu§mayi kararla§tirdilar. Yazar, 22 Aralik 1980 Pazartesi 
giinii saat 14.00'te TBMM'ye giderek yazanagi Komisyon Ba§kaniy-
la birlikte okudu. Ba§kan, gok ilging buldugu, gok begendigi yazana-
gi iki giin iginde bir andigla Milli Giivenlik Konseyine sunacagini 
soyledi. Anla§ildigina gore M G K Genel Sekreterligi diizeyinde 
olumlu bir gorii§ birligine vanlmi§ bulunuyordu. Komisyon Ba§ka-
ni, onerinin "Konsey'in destegini kazanacagmi da kuwetle tahmin 
ettigini" soyledi. Merkez'in bu kez bir yasayla kurulmasinin dii§ii-
niildiigii anla§iliyordu. Yazar, Komisyon Ba§kam'mn "kurulu§unda 
size gorev verilirse kabul eder misiniz?" sorusuna olumlu kar§ihk verdi. 

Komisyon Ba§kanini 25 §ubat 1981 (^ar^amba giinii Milli Gii-
venlik Konseyi Genel Sekreterligi'nde arayip bir telefon gorii§mesi 
yapan yazar, Idari Dani§ma Merkezi'yle ilgili oneriyi Konsey'e yeni 
sunduklanni, Ankara, Istanbul, Izmir di§inda Adana, Erzurum, Di-
yarbakir k'entlerinde de kurulmasim onerdiklerini, Komisyon Ba§-
kanmin andigta yazardan da soz ettigini, Konsey "evet" der demez 
tasanyi hazirlayacaklanni, Merkez'in Devlet Enformasyon Merkezi'-
ne bagli olacagini ogrendi. Yazar, yorumda bulunmadan dinledigi 
bu agiklamalan, ozellikle yasayla alti yerde birden Idari Dani§ma 
Merkezleri kurulacagi haberini gergekgilikten uzak buldu. Kendi-
sinden saglamaya hazir oldugunu soyledigi yardim ya da gorii§ is-
tenmemi§, 1981 §ubati iginde kolayca kurulabilecegini dii§iindiigu 
Merkez'in kurulmasi gecikmi§ti. Yazar, Ankara Universitesi Basin-
Yayin Yiiksek Okulu'nda okutmakta oldugu Kamusal Ili§kiler der-

1 Yazar, bu konuda daha sonra yaptiklari bir gorii§me sirasinda Komisyon Ba§ka-
nina "andig" sozciigiiniin anlamini sormug, "bilmedigi" kargihgini almasi iizerine, Ordu-
da Atatiirk doneminde kullanima giren bu sozciigiin "muhtira, memorandum" anlamma 
geldigini soylemigti. Yazar, Tiirk Dil Kurumu 'nun kigiliginde dil devrimine saldiranlann 
yogun bir gaba iginde bulunduklari o giinlerde askerlerin dil konusundaki goriiglerini og-
renmeye gali§mi§, bu arada sonradan general olan bir kurmay albay kendisine "dilde oz-
meye kar§i olmadiklanm, yalniz milli marga 'ulusal diittiiru' denmesi gibi davraniglara 
kargi olduklanni" soylemigti. Dil tutucularimn Tiirkgenin ozlegmesini onlemek igin uydur-
duklan boylesine giiliing, kaba bir yalanm eiddiye alinabilecegini aklinin ucundan bile 
gegirmeyen yazar, bu yanit kargisinda ne diyecegini bilememigti. 
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sinde yonetimin kamusal iligkileri bakimmdan biiyiik on em tagiyan 
Idari Danigma Merkezi'nden de soz etmig, ogrenciler boylesine ya-
rarli bir kurumun neden kapatildigma bir tiirlii akil erdirememig-
ler, yeniden kurulmasi yoluna nigin gidilmedigi konusunda kendisi-
ne sorular yoneltmiglerdi. 

27 Kasim 1981 Cuma giinii, Milli Giivenlik Konseyi Genel 
Sekreterliginde o sirada gahgmalari sona ermig bulunan Komisyo-
nun Bagkanini arayarak durumu soran yazar, konunun Yiiriitme 
Orgamyla Iligkiler Dairesi'ne aktarildigini, Hiikiimetten bu konuda 
biitiin kuruluglara bir genelge yollandigi yolunda bir yanit aldikla-
n m ogrendi. Yazarin bu geligmelerin "konunun uyutuldugu" anla-
mina geldigini soylemesi iizerine kendisi de bu izlenimi dogrular ni-
nitelikte sozler soyledi; bununla birlikte, konunun arkasmi birak-
madiklanni sozlerine ekledi. Bu arada kendisini Milli Giivenlik 
Konseyi Genel Koordinatorii Amiral Igik Biren'le goriigtiirebilece-
gini soylediyse de yazar boyle bir goriigmeye artik gerek gormedi. 
Yazarin konunun basina yansimasimn kendileri agismdan bir sakin-
casi olup olmadigim sormasi iizerine, "tersine, bizi destekler" kargi-
ligim verdi.2 

Merkez'in yeniden kurulmasi yolunda bu tiir girigimlerde bu-
lunan yazar, kendisinde yillar ,6nce TODAlE 'de Genel Mudiir-
liik yaptigi donemin amlanni canlandiran daha bagka ugragilann 
da igindeydi. Bu arada uzun yillar etkinligini siirdiiren T O D A l E 
"cunta"sinin etkili iiyelerinden, belki de Idari Danigma Merkezi'-
nin kapatilmasinda kullanilan yazanagin ortak yazari B'nin or-
giitsel etkinlik konusunu ele alan dogentlik tezini inceleyecek uni-
versitelerarasi jiiride gorevlendirilmigti. Yaz dinlencesi sirasinda, 21 
Agustos 1981 giinii Didim'de okumaya bagladigi tezle ilgili raporu-
nu 21 Ekim giinii son bigimiyle yazdi. Adaym uzunca bir siireden 
bcri oliimciil bir sayriligin pengesinde oldugunu, tedavi gordiigii-
nii, bu amagla sik sik Birlegik Amerika'ya gidip geldigini, sayriligin 
son donemlerde sigrama yaptigini duyuyordu. Tezle ilgili jiirinin 
23 Ekim 1981 giinii Orta Dogu Teknik Universitesi Idari Ilimler 
Fakiiltesinde yaptigi toplantida, yeterlikle ilgili olagan tartigmalarm 
yapilmasina gerek bile goriilmeden, yaklagan aci sonun yarattigi 

2 Merkez'in yeniden kurulmasma ili§kin yazanagin tiim metni igin bkz.: 
Cemal Mihgioglu, "Yurtta§in Yonetimle Ilgili Sorulannm Yamtlanmasi," Ankara 

Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi (Cilt X X X V I I , Sayi 1-2, Ocak-Haziran 1983), 
s. 93-113. 
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iiziintu havasi iginde tezin oybirligiyle kabul edilmesine karar veril-
di. Adayin dogentlik kollokyumu 9 Kasim 1981 giinii yine Orta 
Dogu Teknik Universitesinde yapildi. Ogleden sonra da deneme 
dersi vardi. B gok hastaydi. Kimyasal tedavinin etkisiyle biitiin 
saglari dokulmii§tu. Kiigiik bir dersligi dolduran ogrencilerin kara-
sinda "yetki devri" konusundaki dersi verirken sik sik derin soluk 
aliyor, obiir jiiri iiyeleri gibi en on sirada oturan yazar yiiziine sii-
rekli olarak bakamiyor, baki§lanm sik sik yere indirmek zorunda 
kaliyordu. Kollokyuma girerken rahmetli Profesor Tahsin Bekir 
Balta'mn son giinlerini animsatan aday, ellilerinde yetmiflerini ya-
§ayan bir ya§h goriiniimii almi§ti. Kendisine universite dogentligi 
sam bu acikli, yiirekler acisi ko§ullar altinda verildi. Sinavdan sonra 
kente birlikte doniildii. Ertesi gun yazarin odasina ugrayan, adayin 
ogrencilik doneminden arkada§i, ayrica TODAlE'deki ig geki§meler 
sirasmda Yonetim Kurulu iiyeligi yapan bir jiiri iiyesi, adayin onun 
iistiin insanhk niteliklerinden ovgiiyle soz ettigini soyledi. Aradan 
gok gegmeden, durumu agirla§an B'nin ya§ama gozlerini yumdu-
gu ogrenildi. 

Yazarin, Milli Giivenlik Konseyi Genel Sekreterligi Kamuoyu 
01u§turma Ihtisas Komisyonu Ba§kanhgma sundugu 9 Kasim 1980 
giinlii "Tiirk Kamu Yonetiminde 'Kamusal Ili§kiler' Gorevinin 
Orgiitlenmesiyle Ilgili Dii§iinceler" ba§likli yazanakta one siirdiigii 
ug oneriden birincisi olan Idari Dam§ma Merkezi'nin yeniden ku-
rulmasiyla ilgili olarak yapilan gali§malar konusunda yukanda ge-
rekli agiklamalarda bulunulmu§tur. Yazanaktaki ikinci oneri, Hiikii-
met programinda da yer alan,3 kirtasiyeciligin ortadan kaldiril-

3 Biilent Ulusu bajkanhgindaki Hiikiimetin programinda kirtasiyecilik konusuna 
}6yle deginiliyordu: 

. . . . " T i i r k kamu yonetimi tefkilati biitiiniiyle gozden gegirilecek; uzun reorgani-
zasyon gahgmalarma gidilmeden kisa siirede pratik diizenlemeler yapilacaktir. 

Olkemizde sozii edilen biitiin yonetim bozukluklarina ilave olarak, kamu hizmetle-
rinin goriilmesindeki onemli bir aksama da, gereksiz biirokrasi, kirtasiyecilik ve idari i§-
lemlerdeki a§in formalitelerden dogmaktadir. Bu yuzden, her giin binlerce i§lem sebebiyle, 
idareye muhatap olan va tandaj biiyiik sikmtilara girmekte; en basit kayit, ruhsat ve beige 
gikarma gibi ijlemler giinlerce devam etmekte: resmi belgeler dosyalar dolusu yigilmakta-
dir. Kirtasiyecilik, rugvet ve yolsuzluklann da esas kaynagmi tegkil etmektedir. 

Ekonomik programlann uygulanmasi gereksiz formaliteler yiiziinden gecikmekte, 
milyonlarca i§ giinii ve tonlarca kagit israf edilmektedir. Tiirk idaresi kirtasiyeciligin so-
nunda, kendini yiyip bitiren bir fasit daire igine dii§iiriilmii§tiir. 

En kisa zamanda, kamu hizmetlerinin goriilmesindeki aksamalar giderilecek, basit, 
sade ve pratik yontemler geli§tirilerek uygulamaya konulacaktir." 
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masi amacina doniik gali§malarin bir kamusal ili§kiler gorevi olarak 
ele ahnip orgiitlendirilmesi" bicimindeydi. 

Milli Giivenlik Konseyi yonetimi doneminde, Biilent Ulusu'-
nun Ba§bakanhgi sirasinda bu alanda giri§ilen gah§malar konusunda, 
yazar, 1983 yilinda bir ba§ka yerde4 §unlari yazmi§ti: 

1982 Mayisinin ortalarinda basinda gikan "biirokrasiye karji sava§"in bajladigi, 
bu konuyla Ba§bakan Yardimcisi Turgut Ozal'in5 gorevlendirildigi yolundaki yazilarda 
ele alinacak konulari okudugumda bizim o yillardaki giri§imimizin oldugu gibi yeniden 
giindeme getirilmekte oldugunu diijiindum. Sozii edilen konular bile, ornegin bu arada 
arnlan "ihracat formalitelerinin basitlejtirilmesi," bizim inceletip iizerinde yazanaklar 
sundugumuz sorun alanlariydi. 

Daha sonra, Hiirriyet gazetesinin 2 Mayis 1983 giinlii sayisimn iigiincii sayfasinda, 
iri puntolarla dizilmi§ "Vatanda§tan Ikametgah ve lyi Hal Kagidi Istenmeyecek" ba§-
likh bir yazi gikti. Bu bafligin iistunde daha kiigiik harflerle "Kirtasiyeciligin Onlenmesin-
de Yeni Adim," altmda ise " K a n u n htikmiindeki kararname tasansi Bakanlar Kurulu 'na 
gonderildi. Ikametgah tespitinde vatanda§m sozlii bildirimi gegerli sayilacak" tiimceleri 
yer aliyordu. Yazida, tiimiiyle benim bajlattigim kirtasiyecilikle sava5 gali§malarindan, 
ozellikle de yukarida 50. sirada sozii edilen "Ikametgah Ilmiihaberleri ve Dogruluk Ka-
gitlari Uzerinde Bir Ara§tirma" ba5likh yayindan kaynaklandig' apagik olan bu girijim 
den §oyle soz ediliyordu: 

ANKARA (Hiirriyet) . Kirtasiyeciligin onlenmesi igin hazirlanan bir dizi kanun 
hiikmiindeki kararname taslaklanndan birisi de koy ve mahalle muhtarlarinca verilen 
"ikametgah ilmiihaberi" ve "iyi hal kagidi"mn vatanda§lardan istenmemesini ongoriiyor. 

(Tiirkiye ve) Orta Dogu Amme Idaresi Enstitusu'nde idari usullerin geli§tirilmesi ve "Kir-
tasiyecilikle Sava§ Grubu"nca hazirlanan bu konudaki kanun hiikmiinde kararname ta-
sarisi Bakanlar Kurulu 'na gonderildi. 

Evlenme, trafik, resmi ve ozel ijyerlerinde i§c girme, ifyeri agma, komiir karnesi alma, 
okul ve kurslara kayit ve nakil i§lemleri gibi i§Ierde vatanda$lardan "ikametgih ilmiihaberi" 
isteniyor. Muhtarlarca verilen bu belgenin kaldirilmasma ili§kin hazirlanan tasannin 
genel gerekgesinde "istenilmesinde ve verilmesinde hifbir hukuki dayanagt olmayan ikametgdh il-
miihaberi her isteyene geli$igiizel verilmektedir" deniliyor. 

K a m u kurum ve kurulu§lannda i§e gireceklerden, igyeri agacaklardan, okul ve kurs-
lara kaydolacak ogrencilerden istenen ve muhtarlarca diizenlenen "iyi hal kdgidi"nm da kal-
dinlmasi amaglaniyor. Bu belgelerin istenmesinde de yasal dayanak olmadigi gerekgede 
belirtildi. 

Tasan maddeleri §oyle: 

1. Ikametgah ilmiihaberi ve iyi hal kagidmin biitiin kamu kurum ve kurulu§lari, 
t a n m sati§ kooperatiflerince istenmesine ve bunlann muhtarliklar tarafmdan diizenlenme-
sine son verilmijtir. 

4 Cemal Mihgioglu, adi gegen Ozkaynakga- Bir Deneme, s. 46-47. 
5 Yazarin T O D A t E Genel Miidiirii olarak "kirtasiyecilikte sava§" gahjmalarim bajla-

tip uygulamaya koydugu donemde Turgut Ozal Devlet Planlama Te§kilati Miiste§ariydi. 
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2. Ikametgah tespitinde ilgililerin sozlii ya da yazdi bildirimleri esas ahnir. 

Suleyraan Demirel'in bajbakanligmda uygulama alanina konamayan bu olumlu 
?ah§manin, aradan on alti yili a§kin bir sure gegtikten sonra, Biilend Ulusu'nun ba§ba-
kanhgi doneminde -yasa giicundeki kararnamenin sagladigi kolayliktan da yararlanila-
r a k - uygulanmasim goniilden diliyorum. 

Yazarin sundugu yazanakta yer alan iigiincii oneri ise, "Om-
budsman" kurumuyla ilgiliydi. Yazarin, bu konudaki onerisinin 
etkisi konusunda herhangi bir bilgisi yoktur. Bununla birlikte, 12 
Eyliil 1980 sonrasi donemde kurulan, iistelik 1982 Anayasasinin 
Cumhurbagkanimn yetkileriyle ilgili maddesinde de adi gegen "Dev-
let Denetleme Kurulu"nun, gok kisa olarak yaptigi bu oneriden esin-
lenen, ancak Ombudsman'la higbir iligkisi bulunmayan bir kuru-
lug olabilecegi yolunda giiglii bir kugku duymugtur. 

Yazarin burada sundugu oykiiyle baglantih bir bagka geligme 
de gu oldu: Yasayla dogent olma savagimmin onderlerinden, belki 
Idari Danigma Merkezi'nin kapatilmasina yol agan raporun ortak 
yazan A, aradan on sekiz yil gegtikten sonra olagan yollardan 
dogent olmak igin iiniversiteye bagvurmugtu. Uyeleri arasinda eski 
Genel Miidiir'iin de bulundugu universitelerarasi dogentlik jiirisi-
nin 22 Kasim 1984 giinkii toplantisindan bir giin once, bir ogretim 
iiyesi arkadagi, adaym "o konuda Hoca hakliymig" iletisini getirdi. 
Beg kigilik cuntanin iki iiyesi arada gegen yillar iginde olmiig, biri 
ayrilip Orta Dogu iilkelerinde ig yapan bir ortakhkta gorev almig, 
biri 12 Eyliil sonrasi donemde politikaya atilmigti. Olagan yollardan 
dogent olan iki iiyeden gorevde kalan sonuncusu, soylendigine gore, 
kurumun degigen ortami iginde, cuntanin bagkalarini diglayan bencil, 
tekelci, sevimsiz davraniglannin uyandirdigi olumsuz duygularla gevrili 
olarak yalnizhgiyla bagbaga kalmigti. 

Kirtasiyecilikle Savag konusu, 12 Eyliil 1980'den sonra, "bii-
rokrasiyle savag" adi altinda Tiirk kamuoyunda yeniden giincellik 
kazandi. Biilend Ulusu Hiikiimetinde Bagbakan Yardimcisiyken 
sonradan aynlan Turgut Ozal'in kurdugu Anavatan Partisi'in prog-
raminda, segim bildirgesinde, daha sonra da Hiikiimet prograrmn-
da6 biirokrasiyle savag, kamuoyunda yankilar uyandiran agirlikh 

6 Turgut Ozal ba^kanhgindaki Hiikiimetin 19 Aralik 1983 giinii T B M M ' d e oku-
nan programinda bu konuya goyle deginiliyordu: 

"Devlet hizmetlerinin a§in formaliteler ve teferruat ke§meke§inden kurtanlmasi zo-
runludur. Bu amagla, biirokratik i§lemin en fazla ve gereksiz oldugu alanlardan ba§lamak 
iizere, konular tasnif edilerek, i§lemleri asgariye indirecek biittin tedbirler ahnacak; kanun, 
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bir konu olarak goriindii. Yazara ula§an bilgilere gore, Ba§bakan-
likta biirokratik engellerin giderilmesi gali§malari yapilirken onun 
Genel Miidiirliik doneminde TODAlE 'de yiiriitiilen Kirtasiyeci-
likle Sava§ gali§malarinin yazanaklan da getirtilmi§ti. Turgut Ozal 
Hiikiimetinin bu konudaki uygulamalannin burada ele alinan kir-
tasiyecilikle sava§ gali§malariyla baglantisi, bu a§amada eski ara§tir-
malann sonuglarmdan ne olgiide yararlanildigi, aradaki yontem-
bilimsel ayrimlann ne oldugu ise ilerde ba§kalarinm inceleyip deger-
lendirmesi daha uygun olacak konulardir. 

Son olarak, Ba§bakanhk Te§kilati Hakkmda Kanun Hiikmiin-
de Kararnamenin Degi§tirilerek Kabulii Hakkindaki 3056 sayili 
yasanin (kabulii: 10/ 10/ 1984, Resmi Gazete: 18550) Halkla Hi§-
kiler Dairesi Ba§kanligimn gorevlerini sayan 28. maddesinin c fikra-
smda "kamu gorevleri ile ilgili olarak vatanda§lara idari dam§ma 
hizmeri yapmak, bu konularda Ba§bakanliga bagli kurulu§lar ve ba-
kanliklararasi koordinasyonu saglamak"tan da soz edilmektedir. 
Bu satirlann yazildigi sirada (16 Agustos 1985) soz konusu yasanin 
uygulanmasi yolunda heniiz somut bir adim ati)mi§ olmamakla bir-
likte, yukaridaki hiikiim, Idari Dani§ma Merkezi'nin yeniden kurul-
masiyla ilgili olarak gosterilen gabalann tiimiiyle sonugsuz kalmami5 
oldugu izlenimini uyandirmakta, Merkez'in uzak olmayan bir gele-
cekte Ba§bakanhk Halkla Ili§kiler Dairesi Ba§kanhgina bagli olarak 
yeniden kurulabilecegi yolunda umut verici bir belirti niteligi ta§i-
maktadir. 

tuzuk, kararname, yonetmelik ve tebliglerde gerekli degijiklikler yapilacaktir. Boylece 
devlet hizmetlerinin miiessiriyeti artacagi gibi, vatandaglanmiz rahatlayacak, ekonomik 
geligmeye katki saglanacaktir. 

Resmi makamlara miiracaatta istenen biitiin bilgi ve belgelerin gozden gegirilerek 
azaltilmasi ve bazilarimn kaldinlmasi kagmilmaz hale gelmijtir. Memurlanmizin tayin, 
terfi ve emeklilik iglemleri ile saglik, giimriik, tapu, noter, ehliyet alma, vergi yatirma ve 
benzeri hizmetlerdeki iglerin basitlegtirilmesi igin biitiin tedbirler alinacaktir. 

Devlet idaresinde, tedbirden vazgegilemez. Ancak, vatandaglarimiza daha bagtan 
giipheyle, guvensizlikle muamele edilmesinin bugiine kadar formaliteler yigmagindan, 
tedirginlikten, zaman ve kaynak israfindan bagka kazang saglamadigini teslim etmeliyiz. 
Herkes aksi goriiliinceye kadar beyaninda haklidir, dogrudur. Vatandagin devletine daha 
fazla giiven duymasi igin once devletin vatandaga itimat etmesi gerektigine inaniyoruz. 
Devlet kapisi vatandag igin korkulu, iirkeklikle bagvurulacak bir duvar degil, rahatlikla, 
guvenle girilen bir yer olmalidir." 
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E K 1 

K I R T A S I Y E C I L I K L E SAVA§ I L E 
i D A R l D A N I § M A M E R K E Z l N E l L l § K l N K A R A R N A M E T A S A R I S I 

Sayin Refet Sezgin Ankara , 15 Arahk 1965 

Devlet Bakani 

D a h a once goriijtiigiimuz gibi, hiikiimet p rograminda yer alan "Kirtasiyecilikle 
Sava§" konusunda Enstitiimiiziin gorevlendirilmesi hakkmda bir ka ra rname tasarisi, yine 
Enstitiimiize bagli olarak kurulmasi ongoriilen " Ida r i Danigma Merkezi"ne ilijkin ikinci 
bir ka ra rname tasarisi ile gerekgesi ilijikte iki niisha olarak sunulmugtur. 

Saygilarimla arzederim. 

Genel Miidiir 

Prof. Dr. Cemal M I H g i O G L U 

K A R A R N A M E 

(Tasan) 

Yonet imde gereksiz ve uzun formaliteleri o r tadan kaldirarak yur t taf in dev-
letle olan iligkilerini kolaylagtirmak iizere girijilecek "Kirtasiyecilikle Sava§" 
programini oncelikle ve siiratle uygulama alanina koymak, bu konuda gerek-
li a r a j t i rma lan yaparak hiikiimete onerilerde bu lunmak iizere Tiirkiye ve O r t a 
Dogu A m m e Idaresi Enstitiisu gorevlendirilmigtir. 

Biitiin k a m u kurulu ; lan , Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii'niin 
bu amagla girigecegi aragtirmalari kolaylagtirmak igin gerekli bilgileri verir 
ve her tiirlii igbirligini saglarlar. 

Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii 'niin bu gali jmalar dolayisiy-
la gereksinme duyacagi hukuki danigma hizmetleri ile yiirurliikteki yasa lann 
taranmasi ve yeni yasa metinlerinin geligtirilmesi gibi igler Bagbakanhk Ka -
nunla r ve Kara r l a r Tetkik Dairesi 'nce yerine getirilir. 

Qegitli bakanhklar la obiir kamu kuruluglannin Teftig Kuru l l an , Tetkik K u -
rul lan, Hukuk Damgmanliklari ve Organizasyon ve Metot birimleriyle benze-

Madde 1. 

Madde 2. 

Madde 3. 

Madde 4. 
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ri hizmetler goren obiir kuruluglar programla ilgili hazirhk gahgmalarmda, 
incelemelerin yapilmasinda ve gerekli diizeltici onlemlerin hazir lanmasinda 
Tiirkiye ve Or t a Dogu A m m e Idaresi Enstitusii ile yakindan igbirligi ederler. 

Madde 5. Kirtasiyecilikle sava§ programimn gerektirdigi giderler, bu amag igin ayri-
lacak ozel bir aragtirma fonundan kar j i lamr. 

Madde 6. Kirtasiyecilikle Savag gahgmalari ile Idareyi ve Idar i Metot lar i Yeniden Dii-
zenleme Komisyonu gahgmalari arasindaki baglanti , Tiirkiye ve O r t a Dogu 
A m m e Idaresi Enstitiisii'niin adi gegen Komisyondaki temsilcisi araciligiyla 
saglamr. 

K A R A R N A M E 

(Tasan) 

Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii Genel Miidiirliigiine bagli 
olarak bir "Idari Danigma Merkez i" kurulmugtur. 

Merkez' in gorevleri gunlardir: 

K a m u n u n yonetsel kurumlar ve iglemlerle ilgili sorulanni yani t lamak, ig sahip-
lerini ilgili kurumlara yoneltmek ve yurt taglann yonetime iligkin bagvurula-
n n i kolaylagtiracak bilgileri telefon araciligiyla saglamak. 
Yonetimin kamuyla olan iligkilerinin kolaylagtinlmasim, yonetsel iglemlerde 
formalitelerin basitlegtirilmesini ve kirtasiyeciligin azaltilmasini saglayacak 
bilgilerin toplanmasina, ilgili kurumlara iletilmesine ve gerekli diizeltici onlem-
lerin alinmasina aracilik etmek. 

Merkez ' in her tiirlii giderleri, T O D A l E biitgesine bu amagla konacak odenek-
ten kargilamr. 

Merkez' in gorevlileri agagidakilerden olugur : 

Qegitli bakanhklar la obiir kamu kuruluglan gorevlileri a rasmdan gereksin-
melere gore gorevlendirilecek ve ayliklarim k u r u m l a n n d a n almaya devam 
edecek memurlar . 

T O D A l E biitgesine konacak odenek gergevesi iginde ozel olarak hizmete ali-
nacak gorevliler. 

Merkez ' in gahgma yontemleri bir yonetmelikle duzenlenir.* 

Madde 1. 

Madde 2. 

a. 

b. 

Madde 3. 

Madde 4. 

a. 

b. 

Madde 5. 

* Bu ka ra rname taslaklanyla birlikte sunulup, gerek igerik gerek anla t im bakimin-
dan Biilten'in §uba t 1966 sayisinda yayimlanan "Bir 'Idari Danigma Merkezi ' Kuru lmah-
d i r " baghkli yaziyla biiyiik benzerlik gosteren gerekge, Bagbakanhk K a n u n l a r ve Kara r -
lar Tetkik Dairesi ilgililerinin yazara soylediklerine gore bir ka ra rname taslagina eglik et-
tigini gordiikleri ilk gerekgeydi. Bir bagka anlat imla, kararnameler in gerekgeli olarak su-
nulmasi iilkemizde aligilmig bir uygulama degildi. Ancak Genel Miidiir, bu konuda bir 
gerekgeyi yararli gormiigtii. 
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E K 2 

" K I R T A S I Y E C I L I K L E SAVA§" ILE " I D A R I DANI§MA M E R K E Z I ' 
H A K K I N D A K A R A R N A M E 

Karar Sayisi: 6 / 5875 

1 - lli§ik "1 sayili Esaslar" dairesinde yapilacak i§birligi ile, idarede liizumsuz ve 
uzun formaliteleri bertaraf ederek vatanda§in Devletle olan temaslarini kolayla§tirmak 
amaciyla giri§ilecek "kirtasiyecilikle sava§" programini oncelikle ve ivedilik'e uygulama 
alanina koymak ve bu konuda gerekli ara§tirmalari yaparak Hiikiimete tekliflerde bulun-
mak iizere, Tiirkiye ve Or ta Dogu Amme Idaresi Enstitiisu'niin gorevlendirilmesi; 

2 - Ili§ik "2 sayili Esasiar" gergevesinde faaliyette bulunmak iizere, Tiirkiye ve Or ta 
Dogu Amme tdaresi Enstitiisii Genel Mudurliigii biinyesinde bir " Idar i Dani jma Mer-
kezi" kurulmasi; 

Devlet Bakanliginin 3/ 1/ 1966 tarihli ve 9 sayili teklifi iizerine, Bakanlar Kurulunca 
26/ 1/ 1966 tarihinde kararla§tirilmi§tir. 

C U M H U R B A § K A N I V. 

t .§ . ATASAGUN 

Bajbakan Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam 

S. D E M l R E L G. B l L G E H A N R. SEZGlN K . O C A K 

Devlet Bakam Adalet Bakam Milli Sav. Bakam Igijleri Bakam 

A.F. ALl§AN H. D l N Q E R A. T O P A L O G L U F. S t )KAN 

Di§i§Ieri Bakam Maliye Bakam Milli Egitim Bakam 

I.S. QAGLAYANGtL I. G t JRSAN O. D E N G l Z 

Bayindirhk Bakam 

E. E R D t N g 

Ticaret Bakam 

M. Z E R E N 

Sag. ve Sos. Y. Bakam 

E. S O M U N O G L U 

Gum. ve Tek. Bakam 

I. T E K l N 

T a n m Bakam Ula§tirma Bakam Qali§ma Bakam 

B. DAGDAS S. O Z T t j R K A.N. E R D E M 

Sanayi Bakam 

M. T U R G U T 

Ener. ve Tabii Kay. Bakam 

I. D E R l N E R 
Turizm ve Tani tma Bakam 

N. K U R § A T 

tmar ve tsk&n Bakam Koy I§leri Bakam 

H. M E N T E § E O G L U S.O. AVCI 
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1 sayili Esaslar 

" K I R T A S t Y E C l L l K L E S A V A § " T A l § B l R L l G l ESASLARI 

1. Biitiin kamu kurumlar i , Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii 'niin 
"kirtasiyecilikle sava§" amaciyla girigecegi ara§tirmalari kolayla§tirmak igin gerekli bilgi-
leri verir ve her tiirlii ijbirligini yapar lar . 

2. Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii 'niin bu gali§malar dolayisiyla 
ihtiyag duyacagi hukuki isti§are hizmetleriyle mevcut mevzuat in taranmasi ve yeni mev-
zuat metinlerinin gelijtirilmesi gibi ijler ilgili Bakanliklarca ve gerektiginde Ba§bakanlik 
K a n u n l a r ve Ka ra r l a r Tetkik Dairesi araciligi ile yerine getirilir. 

3. Qejitli Bakanliklarla diger k a m u kuruluglarinin Tefti§ K u r u l l a n , Tetkik Kuru l -
l a n , H u k u k Miijavirlikleri, Organizasyon ve Meto t servisleri ile benzeri hizmetler goren 
diger kuru lu j la r p rogramla ilgili hazirlik g a h j m a l a n n d a , incelemelerin yapilmasinda ve 
gerekli diizeltici tedbirlerin haz i r lanmasmda Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Ensti-
tiisii ile yakinen igbirligi ederler. 

4. Kirtasiyecilikle sava§ p rogramimn gerektirecegi giderler, bu amagla ayn lacak 
ozel bir a r a j t i rma fonundan kargilanir. 

5. Kirtasiyecilikle savag galigmalari ile Idareyi ve Idar i Me to t l an Yeniden Diizen-
leme Komisyonu galigmalari arasindaki ir t ibat , Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi 
Enstitiisii 'niin adi gegen Komisyondaki temsilcisi araciligi ile saglanir. 

6. Bu esaslan Tiirkiye ve O r t a Dogu A m m e Idaresi Enstitiisii uygular. 

2 sayili Esaslar 

" i D A R l D A N I § M A M E R K E Z I " Q A L I § M A E S A S L A R I 

GSrev: 

1. Merkezin gorevleri §unlardir: 

a) Halkin kamu kurumlany la ilgili soru lanm cevaplandirmak, i$ sahibi vatanda§-
l a n ilgili kurumlara yoneltmek ve v a t a n d a j l a n n soz konusu kurumlar la ilgili miiracaat-
larini kolaylagtiracak bilgileri telefon araciligi ile saglamak, 

b) Idarenin halkla olan iligkilerinin kolaylagtirilmasina, idari i§lemlerde formali-
telerin basitle§tirilmesine ve bu suretle kirtasiyeciligin azaltilmasim saglayacak bilgilerin 
toplanmasina, bu bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesine ve gerekli diizeltme tedbirlerinin 
ahnmasina aracihk etmek. 

Giderler: 

2. Merkezin her tiirlii giderleri bu maksatla Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi 
Enstitiisii biitgesine konulacak odeneklerden kar§ilamr. 

Perspnel: 

3. Merkezin ihtiyaci olan personel agagida gosterilen gekilde saglanir: 

a) Merkezin istegi iizerine ihtiyaca yeter sayida Bakanliklar ve diger kamu kuru-
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lu§lari personelinden, ayliklan ile sair ozliik haklari bagli olduklari kurulu§larca saglan-
mak iizere ayrilacak memurlar. 

b) Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitusu biitgelerine konacak odenekler 
gergevesinde ozel olarak merkez hizmetine alinacak personel. 

£ahjma usulii: 

4. Merkezin kurulu? amacimn gerektirdigi sair gali§ma usulleri ile Merkezce liizum 
goriilecek personele verilmesi gerekli tazminat veya fazla mesai licretlerinin §ekil ve §art-
lari ile miktari Bakanlar Kurulunca yuriirliige konulacak bir yonetmelikle belirtilir.* 
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EK 3 

M E R K E Z I O R G A N l Z A S Y O N VE M E T O T A R A § T I R M A L A R I 
H A K K I N D A K A R A R N A M E 

Karar Sayisi: 6/ 7498 

Kirtasiyecilikle savaj konusunda giri§ilecek ara§tirmalarla kamu kurulu§larinin or-
tak problemleri iizerinde yapilacak organizasyon ve metot incelemesiyle ilgili ili§ik "Mer-
kezi Organizasyon ve Metot Qali§malarinda t$birligi Esaslan"nin yiiriirliige konulmasi, 
Devlet Bakanliginm 2/ 12/ 1966 tarihli ve 6582 sayili yazisi iizerine, Bakanlar Kurulunca 
3 / 11 1967 tarihinde kararla$tirilmi§tir. 

Bajbakan 

S. D E M t R E L 

Devlet Bakani 

R. S E Z G l N 

Adalet Bakani 

H. DINGER 

Maliye Bakani 

C. B lLGEHAN 

Milli Sav. Bakani 

A. T O P A L O G L U 

Milli Egit. Bakani 

O. D E N G l Z 

Sag. ve Sos. Y. Bakani 

E. S O M U N O G L U 

Ula§tirma Bakani 

S. O Z T O R K 

(Jalijma Bakani 

A.N. E R D E M 

Devlet Bakani 

K. O C A K 

tgifleri Bakani 

F. SO KAN 

Bayindir. Bak. 

E. E R D l N Q 

Gum. ve Tek. Bakani 

I. T E K t N 

Sanayi Bakani 

M. T U R G U T 

Turizm ve Tani tma Bakani 

N. K O R § A D 

I mar ve Iskan Bakani 

H. M E N T E § E O G L U 

C U M H U R B A S K A N I 

C. SUNAY 

Devlet Bakani 

A.F. ALt§AN 

Di§i5leri Bakani 

I.S. QAGLAYANGlL 

Ticaret Bakani 

S.T. M U F T t ) O G L U 

T a n m Bakam 

B. DAGDAS 

En. ve Ta . Kay. Bakam 

I. D E R l N E R 

Koy Igleri Bakani 

S.O. AVCI 

Merkezi Organizasyon ve Metot Qal i§malarinda Ifjbirligi Esas lari 

Madde 1 — Biitiin kamu kurulu§lan, (a) 16 §ubat 1966 giin ve 12228 sayili Resmi 
Gazete'de yayimlanan 6 / 5875 sayih Bakanlar Kurulu Karari uyannca giri§ilecek "Kir-
tasiyecilikle Sava§" galigmalarinda, (b) K a m u kurulu§larini birlikte ilgilendiren organi-
zasyon ve metot konulari iizerinde yapilacak aragtirmalarda hizmetlerinden yararlanil-
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mak iizere, Tiirkiye ve Or ta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii tarafindan ismen istenilecek 
personeli adi gegen Enstitii emrine verirler. 

Madde 2 — Bu amagla gorevlendirileeek personel, ayliklari ile sair ozliik haklarim 
bagli olduklan kuruluflardan almaya devam ederler ve haklanna hig bir §ekilde halel 
gelmez. 

Madde 3 — Merkezi Organizasyon ve Metot Tejkilatinda gorevlendirileeek per-
sonele odenecek tazminatin miktari ve §ekli Turkiye ve Or ta Dogu Amme tdaresi Ensti-
tiisii Genel Miidiirliigiince kararla§tinhr. 

Madde 4 — Genel idareye dahil kurulu§larla mahalli idareler ve Iktisadi Devlet 
Te§ekkulleri., l 'nci maddede belirtilen ara§tirmalarin yapilmasmda Turkiye ve Or ta Dogu 
Amme tdaresi Enstitusiiyle her hususta i§birligi yapar ve gerekli bilgileri verirler. 

Madde 5 — Soz konusu ara§tirmalann gerektirdigi her tiirlii giderler Tiirkiye ve 
Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii biitgesine konacak odeneklerden kar§ilamr. 

Madde 6 — Bu esaslan Turkiye ve Orta Dogu Amme tdaresi Enstitiisii uygular.* 
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E K 4 

T E § K l L A T E M R t N E A L M A K A R A R O R N E G I 

Tiirkiye ve Or t a Dogu A m m e Idaresi Enstitusii 22 Aralik 1967 
Yonetim Kuru lu Bagkanligina 

6435 sayili, Bagli Bulunduklan Tejki la t Emr ine Alinmak Suretiyle Vazifeden Uzak-
lagtirilacaklar Hakk inda K a n u n ' u n 1. maddesinin verdigi yetkiye dayanarak Genel Mii-
diirliikge tegkilat emrine ahnan Enstitii Ogretim ve Aragtirma Miitehasssislanndan X 
hakkindaki bu k a r a n n , y u k a n d a sozii gegen m a d d e hiikmii icabi, tayinindeki usule gore 
Yonet im K u r u l u ' n u n tasvibinden gegmesi gerektiginden, 7163 sayili Enstitii kurulu? kanu-
n u n u n Yonetim K u r u l u ' n u n gorevlerini sayan 6. maddesinin c fikrasi u y a n n c a gereginin 
yapilmasim saygi lanmla rica ederim. 

Genel Miidiir 

K A R A R 

Normal gorevleri a rasmda bu lunan konularda amirleri t a ra f indan verilen sozlii 
ve yazili emirleri yerine getirmemesi; 

Enstitii 'niin yi l lardan beri yapmakta oldugu ve diger k a m u kuruluglarinm talebi 
iizerine onceden p rograma baglanmig seminer gahgmalarina kati lmayi reddetmek ve iistc-
lik bu seminerler diizenlendigi takdirde seminerin yapildigi yere gidip fiili miidahalelerde 
bulunarak hadise gikarmak suretiyle bu gahgmalari engelleyecegini beyan etmesi; 

K a n u n tasarilarinin hangi m a k a m ve merciler ta raf indan diizenlenecegi hukuk dii-
zenimizde agik olarak belli edilmig ve Enstitii k a n u n u n d a yapilacak degigiklikler hakkin-
d a Ida re Heyet i 'nce Genel Miidiirliige direktif verilmig iken, kendisinin bazi arkadaj lar i -
ni d a tegvik ederek ve herhangi bir ehliyet denemesinden gegmeksizin sirf gahsi gikar sag-
lamak saikiyle "Dogen t" unvanini a lmak igin tiirlii tegebbiislere girigmesi, bu a rada ta-
s a n m n bu yonde hazir lanarak Idare Heyet i 'nden gegirilmeden Hiikiimete sunulmasini 
istemesi ve b u n u saglamak amaciyla amiri d u r u m u n d a bu lunan gahislara kargi, memur luk 
sifatina ve hiyerargi diizenine uymayan hareketlerde bulunmasi ; 

Enstitii 'deki galigma arkadaglan ve idari mevkilerde bu lunan gorevliler hakkinda, 
sebepsiz, mesnetsiz ve liizumsuz ihbar larda bulunmasi (ki bunlar hakkinda yapilan ince-
lemeler, iddia ve i h b a r l a n n kavli miicerretten ibaret oldugu sonucunu vermigtir); 
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Hepsi yiiksek ogrenim gormii§, kamu gorevlerinde en az be§ yil hizmeti bu lunan , 
olgun ve segkin kimselerden meydana gelen Enstitii ogrencilerine kar§i olan beyan ve ta-
vir lanyla on lan kiigiik diijiirmek suretiyle izzetinefisleriyle oynayarak derslere girmeye 
direnmek d u r u m u n a getirmesi; 

Enstitii iginde bir kisim a rkada j la r ina karj i cephe almasi ve kendileriyle aym ma-
saya oturmayacagi gerekgesini ifade suretiyle ve toplanti lara kat i lmayarak toplu gali§mayi 
imkansiz kilan du rumla r ihdas etmesi; 

Devam edegelen b u gibi gali§ma diizenine aykiri ve idarede ahenk ve ist ikran bo-
zan hareketlerinin miiessesemize kanunla verilmi? olan gorevlerin yerine getirilmesini 
aksatmakta ve k a m u hizmetini engellemekte olmasi sebebiyle, 

Enstitii Ogretim ve Ara j t i rma Miitehassislanndan X , 6435 sayili Bagli Bulunduk-
lari Te5kilat Emerine Alinmak Suretiyle Vazifeden Uzakla§tinlaeaklar Hakkinda K a n u n ' -
un 1. maddesinin birinci f ikrasimn tamdigi yetkiye dayanarak tejkilat emrine alinmi§tir. 

Genel Miidiir 
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EK 5 

IDARI DANI§MA M E R K E Z I 
H A K K I N D A R A P O R 

G i R t § 

Raporun Amaci 

1. Idar i Damgma Merkezi Bakanlar Kurulunun 6 / 5 8 7 5 sayih karan ile T O D A l E 
biinyesinde kurulmu? olup, 22 aydan beri faaliyettedir. Bu sure igerisinde Kararname ile 
tespit edilmig gorevlerin yerine getirilmesinde bazi aksakhk ve noksanliklarla kar§ila§il-
mi§ ve edinilen tecriibeye gore Merkez fonksiyonunun sona erip ermedigi ya da gorevini 
tam olarak yapabilmesi igin statusiinun yeniden gozden gegirilmesine zaruret oldugu ne-
ticesine varilmigtir. 

2. Bu agidan bakildiginda Raporun amaci, I D A R I DANI§MA M E R K E Z t ' n i n 22 
ayhk gahgmasimn incelenmesi ve gelecekteki statiisiiniin tayinine esas tegkil edecek hu-
suslann meydana gikanlmasi olarak tespit ed;Imi§tir. 

Raporun K a p s a m i : 

3. Idar i Damjma Merkezi'nin fiziki yerlegme durumu ve personel egitimi konulan 
raporun diginda birakilmigtir. 

4. Rapor agagidaki hususlari kapsamaktadir: 

a. Merkezin amaci, gorevleri ve i§' yiikii, 

b. Merkezin bir plan ve program dahilinde propagandasi, 

c. Merkezde gorevlendirilen personelin durumu, 

d. Dokumantasyon ihtiyaci, 

e. Haberlegme cihaz ve memureleri. 

Raporun YSntemi: 

5. Rapor, Idari Damgma Merkezi Miidiirii tarafindan T O D A t E Genel Miidiir-
liigiiniin istegi iizerine yazilmigtir. 

B t R l N C l B O L O M 

§ imdik i D u r u m : 

Idari Danifma Merkezinin Kuruluf Amaci ve Statiisu: 

6. Idari Danigma Merkezi 16 §ubat 1966 giin ve 12228 sayili Resmi Gazete'de ya-
yinlanan Bakanlar Kurulunun 26.1.1966 giin ve 6/ 5875 sayili karan ile Tiirkiye ve Or ta 
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Dogu A m m e Idaresi Enstitusu Genel Miidiirliigii biinyesinde kurulmu§tur. K a r a r n a m e 
E K - l ' d e d i r . * 

7. Kurulu§ amaci , agik bir metin hal inde yazili bu lunmamas ina ragmen Kara rna -
me gerekgesindeki f ikir lerden ve Kara rnamedek i gorev esas lanndan siiziilerek a§agidaki 
§ekilde tespit edi lmij t i r : 

" I d a r i Dam§ma Merkezi va tanda§lann idare ile miiracaat , §ikayet ve takip ili§ki-
lerinde kar§ila§tiklari giigliikleri ve kirtasiyeciligi azal tmak igin kendilerine telefonla ara-
cilik ve cevap yardimciligi y a p m a k ; sorulan ve toplanan sorulardan ve verilen cevaplar-
dan yarar lanarak halkla ili§kiler konu la rmda idarenin kar§ila§tigi giigliik ve kirtasiyecilik 
engellerini ve problemlerini meydana gikararak ilgili kurumlara bunlar i onem ve once-
likleriyle duyurmak suretiyle iyile§tirme tedbirlerinin ahnmasim saglamakti r ." 

8. Halen bu Merkez T O D A l E ' n e bagli ve "08" santral numarasiyla 20 kanal iize-
r inden sorulara cevap vermekte, gunliik soru adetleri ve aylik raporlar la geli§meleri T O -
D A l E ' n e ve onun vasitasiyla hukiimete duyurulmaktadi r . Aynca , A m m e Idaresi Biilteni'n-
de yapi lan yaymlarla faaliyetlerini idare ve ilgililere duyurmu§tur . 

9. Merkez, Tiirkiye 'de ya§ayan herkesin resmi muamela ta ili§kin biitiin so ru lanm 
cevaplandirmak iddiasiyla kurulmu$ bir miiessese olmamakla beraber Ankara di§mdan 
sorulacak sorulan d a cevaplandirabilmektedir . Buna bir ornek olarak 25.9.1967 ila 23.12. 
1967 giinleri arasinda §ehirlerarasi konu jmala ra ait istatistiki ozet tablosu E K 2 'de gos-
terilmi§tir. 

E K 2 

25.9.1967 ila 23.12.1967 3 Aylik Siirede Aylik Soru T o p l a m l a n ve 
§ehirlerarasi Konugmalann Istatistiki Ozet Tablosu 

Hafta l ik soru §ehirlerarasi 
T a r i h toplami konu§ma toplami 

2 5 . 9 . 1 9 6 7 / 3 0 . 9 . 1 9 6 7 5077 267 
2 . 1 0 . 1 9 6 7 / 7 . 1 0 . 1 9 6 7 5054 259 
9 . 1 0 . 1 9 6 7 / 14 .10 .1967 5338 276 
1 6 . 1 0 . 1 9 6 7 / 2 1 . 1 0 . 1 9 6 7 4617 405 
2 3 . 1 0 . 1 9 6 7 / 3 1 . 1 0 . 1 9 6 7 4676 396 
1 . 1 1 . 1 9 6 7 / 4 . 1 1 . 1 9 6 7 2088 114 
6 . 1 1 . 1 9 6 7 / 11 .11 .1967 2452 138 
13 .11 .1967 / 18 .11 .1967 2019 119 
2 0 . 1 1 . 1 9 6 7 / 2 5 . 1 1 . 1 9 6 7 1403 39 
2 7 . 1 1 . 1 9 6 7 / 3 0 . 1 1 . 1 9 6 7 806 25 
1 . 1 2 . 1 9 6 7 / 2 . 1 2 . 1 9 6 7 163 4 
4 . 1 2 . 1 9 6 7 / 9 . 1 2 . 1 9 6 7 867 13 
1 1 . 1 2 . 1 9 6 7 / 1 6 . 1 2 . 1 9 6 7 583 5 
1 8 . 1 2 . 1 9 6 7 / 2 3 . 1 2 . 1 9 6 7 553 2 

10. Merkezin ku ru lu junun esas yonii, va tanda j la r la idare arasindaki halkla ili§ki-
ler, gecikme yorgunluklan, kigi-el ve devlet mas ra f l an , personel ve madd i kaynaklarin 
yersiz kullanilmalari gibi kirtasiyeciligi bir yonden azal tmak ve halkla ili§kiler teknik te?-
kilat sisteminin gekirdegini kurmak olarak tespit edilmi§tir. 

* Bu kararnamenin metni igin 180. sayfadaki Ek 2'ye bakimz. (C.M.) 
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Idari Danigma Merkezinin Gorevleri ve If Yiikii : 

11. Idari Dani§ma Merkezinin 6 / 5875 sayili Bakanlar Kurulu kararina gore gorev-
leri §unlardir: 

a. Halkm kamu kurumlariyla ilgili sorularini cevaplandirmak, i§ sahibi vatanda§-
lan ilgili kurumlara yoneltmek ve vatandaflarm soz konusu kurumlarla ilgili miiracaat-
lanni kolayla§tiracak bilgileri telefon aracihgi ile saglamak, 

b. Idarenin halkla olan ili§kilerinin kolayla$tirilmasina, idari iflemlerde formali-
telerin basitle§tirilmesine ve bu suretle kirtasiyeciligin azaltilmasini saglayacak bilgilerin 
toplanmasina, bu bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesine ve gerekli diizeltme tedbirlerinin 
alinmasina aracilik etmek. 

12. 1967-1968 yilina ait bir yilhk soru ve cevap i§ yiikii geli§me durumu aylik olarak 
E K 3'de, aylara gore giinliik soru adetleri de E K 4'de gosterilmi§tir. Bu eklerden de gorii-
lecegi iizere 1967-1968 bir yillik soru toplami 49503'tiir ve giinliik soru adetleri Ocak 1968 
ayindan itibaren istikrar bulmu? ve daima ytiziin iistiinde olmu§tur. 

Merkezin Bir Plan ve Program Dahilinde Propagandas: 

13. Idari Danigma Merkezinin agih§i miinasebetiyle 31 Ocak 1967 Sah giinii saat 
10.30'da T O D A l E ' d e diizenlenen basin toplantismda 1 §ubat 1967 giinii saat 09.00'dan 
itibaren halkimizm hizmetine girecek olan Idari Dam§ma Merkezi hakkinda gerekli agik-
lamalar yapilmijtir. Ancak, aym giin Sayin Bafbakanin konu§masimn agirligmi "Kirta-
siyecilikle Sava$" konusuna hasretmesi ve basimn, Idari Dam§ma Merkezinin gorevleri-
ni ve gah§ma tarzini belirtecegi yerde Saym Ba§bakamn konu§masina yer vermesi daha 
ilk adimda Merkez'in yurttaj lar tarafindan tam olarak anla§ilamamasi neticesini dogurmu?, 
aym zamanda duyurma i§i de tam olarak yapilamamijtir. 

14. Bundan sonra, Merkezin duyurulmasi igin <je§itli gazetelerle roportaj. T R T 
ile duyurma, agik ve kapali sinemalarda hoparlorlerle ilan, pul basilmasi, P T T tarafin-
dan "08"i havi ozel damga kullanilmasi, panolar asilmasi, el i lanlan dagitilmasi, reklam 
§irketleri ile Polis Radyosu ve Meteoroloji Radyosu vasitasiyla duyurulmasi gibi yollara 
ba§vurulmu§ ancak, bunlardan birkag gazete ile roportaj, bazi sinemalarda hoparlorlerle 
duyurma, Polis Radyosu ile bir ay siireli bir anons yaptirilmasi di§mda bir uygulama sag-
lanamami§tir. Bu uygulamamn tam olarak saglanamamasina T R T ' n i n Kurulu§ Kanunu 
dolayisiyla licretsiz reklam yapamamasi, basimn gerekli alakayi gostermemesi, reklam 
§irketlerinin gok yiiksek reklam iicreti istemeleri, pul ve el ilanlarmm parayi gerektirmesi 
sebep olmu§tur. 

15. Merkezin yurtta?lara istenilen §ekil ve gapta duyurulamamasi ve gorevinin tam 
olarak anlatilamamasi hizmet alani di§mda gok sayida soru sorulmasma ve dolayisiyla 
Merkezdeki memurlarin ve soranlarin zamanlannin kaybolmasina ve yanli? anlamalara 
sebep olmu§ ve bunun neticesi olarak da Merkezin kapasitesinden tam olarak istifade im-
kani kisitlanmi§ ve istifadeli i§ yiiku azalmi§tir. 

Merkez'de Gorevlendirilen Personelin Durumu: 

16. Bakanlar Kurulunun 6/ 5875 sayili ka rannm 2 sayili esaslarinin " t D A R l DA-
N I § M A M E R K E Z I g A L I § M A ESASLARI" 3'ncii maddesine istinaden Merkezin ih-
tiyaci olan personel ilgili bakanliklar ve Ankara Belediye Bajkanhgindan, ayhklan ile sair 
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E K 3 

Idar i Danigma Merkezinin Aylara Gore Bir Yillik Soru Toplamlar i 

Yillik Sonradan 
Aylik Soru Top lan t i l an toplam cevaplandir i lan 

§uba t M a r t Nisan Mayis Haz i ran T e m m u z Agustos Eyliil Ekim Kasim Arahk Ocak Adet % Adet % 
Bakanlik 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 Adet % Adet 

Maliye 194 187 116 104 302 389 393 459 371 424 520 649 4108 19 .3 60 1 .5 
G u m r u k 39 72 94 82 118 78 67 50 27 34 47 61 769 3 . 6 18 2 . 3 
Ticare t 20 19 26 31 36 35 52 95 39 66 55 65 539 2 . 5 — — 

Adalet 40 43 61 44 89 69 86 129 127 137 127 150 1102 5 . 2 1 0 . 1 
Igigleri 90 53 68 80 262 214 266 180 141 177 186 258 1975 9 . 3 21 1 .0 
Belediye 66 66 54 62 138 272 268 171 141 132 117 157 1644 7 . 9 73 0 . 2 
Tur i zm 15 15 14 10 55 23 31 14 7 8 U 7 210 1 .0 2 1.0 
(Jaligma 100 65 63 71 155 122 235 226 203 164 159 171 1734 8 . 1 32 1 .8 
Milli Egitim 81 51 89 125 295 439 525 1100 1087 484 344 403 5023 2 3 . 6 35 0 . 7 
Saglik 15 13 22 20 37 43 118 106 81 66 96 103 720 3 . 4 2 0 . 3 
T a r i m 7 5 16 21 29 22 7 4 — 5 5 7 128 0 . 6 2 1 .5 
Koy Ijleri 7 10 21 17 33 25 16 7 10 17 15 36 214 1 .0 — — 

Ulagtirma 23 4 1 3 12 34 84 108 59 72 94 85 579 2 . 7 9 1 .5 
Mill i Savunma 15 6 4 7 51 79 58 45 39 204 28 30 566 2 . 7 1 0 . 2 
^egitli 15 5 13 65 63 54 177 205 287 356 430 279 1949 9 . 1 45 2 . 3 

T O P L A M 727 614 662 742 1675 1898 2383 2899 2619 2346 2234 2461 21260 100.0 231 1 .5 
Universite Universitelerarasi giris imt ihan sorulari 4438 17051 6426 328 28243 

G E N E L T O P L A M 48503 231 1 .5 



E K 4 

Giinliik Soru Adetleri Cctveli 

Soru 
Ay Yil Adedi 

§ubat 1967 32 
Mart " 40 
Nisan " 30 
Mayis " 34 
Haziran " . 68 
Temmuz " 79 
Agustos " , 97 
Eyliil " 305 
Ekim " 855 
Kasim " 358 
Aralik " 107 

Ocak 1968 108 
§ubat " 123 
Mart " 143 
Nisan " 127 
Mayis " 123 
Haziran " 114 
Temmuz ; . . . . " 145 
Eyliil " 170 
Ekim " 151 

dzliik haklari bagli olduklari kuruluglarca saglanmak iizere Merkezde gorevlendirilmig-
lerdir. 

17. Bu personele, aym kararnameye istinaden yine Bakanlar Kurulunun 14.4.1967 
giin ve 6 / 8025 sayili karan ile gikarilan Idari Damgma Merkezi Yonetmeligine gore 1 
Mart 1967 tarihinden itibaren, hizmetleri siiresince, Enstitu biitgesinden ayda 300 lira 
tazminat odenmektedir. 

18. 1 §ubat 1967 giinii yarim giin uzerinden Qaligma, Gumruk ve Tekel, Igigleri, 
Koy Igleri, Maliye, Milli Egitim, Saglik ve Sosyal Yardim, T a n m , Ticaret, Turizm ve 
Tani tma ve Ulagtirma Bakanhklan ile Ankara Belediye Bagkanligmdan gorevlendirilmig 
olan 14 memur (Maliye ve Igigleri Bakanliklanndan ikiger memur) ile goreve baglamigtir. 
Ancak, Bakanhklann miistegarlan seviyesinde yapilan temaslarda Merkez'de gorevlendi-
rilecek memurlarm nitelikleri belirtilmig ve Enstitiice yapilacak miilakat sonucu bu ele-
manlarm tayini hususunda mutabakata varilmigsa da uygulama bunun aksine olmug ve 
biitiin temsilciler Bakanhklannca bize sorulmadan tayin edilmiglerdir. 

19. Ilk dort buguk aylik siire iginde Ulagtirma Bakanligi temsilcisi yetersizligi do-
layisiyla iade edilmig daha sonra birkag ay ara ile Turizm ve Tani tma Bakanligi ve T a n m 
Bakanligi temsilcileri Bakanhklannca, bagka goreve atandiklanndan ve Igigleri Bakanhgi-
mn iki temsilcisinden biri Merkez'in alti ayhk tecrubesine istinaden liizumsuz goriildiigiin-
den gorevlerinden aynlmiglar ve Merkez 10 kigi ile gorevine devam etmigtir. 

20. Yirmi ayhk tecriibeden sonra bir temsilcinin devamli olarak Merkez'de bulun-
durulmasina ihtiyag gostermeyen hizmet alanlari tespit edilmig ve bunun neticesi olarak 
31.8.1968 giiniinden gegerli olmak iizere Ticaret, Saglik ve Sosyal Yardim, Koy Igleri, 
Gumruk ve Tekel ve Maliye Bakanhgimn iki temsilcisinden biri ile Ankara Belediye Bag-
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kanligi temsilcilerinin gorevlerine son verilmigtir. Merkez halen, Maliye, Igigleri, (Jahjma 
ve Milli Egitim Bakanligi temsilcileri ile goreve devam etmektedir. 

21. Merkez'de gorevli personelin yillik izin, hastalik, istirahat, sicil v.b. igleri bakan-
liklannca goriilmektedir. Bu igler her ne kadar Merkez'in faaliyetini aksatmadan yiiriitiil-
meye galigiliyorsa da herhangi bir hizmet alam ile ilgili gahsin herhangi bir sebeple Mer-
kez'den aynlmasi halinde o konu ile ilgili sorular ilgili bakanlik ya da miiesseselere yonel-
tilmektedir. 

Dokumantasyon Ihtiyaci: 

22. tdar i Danigma Merkezinin gorevini aksatmadan yerine getirebilmesi ve % 100 
dogru bilgi verebilmesi, mevzuatin ve bu mevzuatin uygulanmasina iligkin bilgileri giinii 
giiniine izlemesiyle miimkun olabilirdi. Bu maksatla, 1 §ubat 1967 ila 15 Haziran 1967 
tarihleri arasinda Merkez y a n m giin iizerinden (09.00-12.00) faaliyette bulunmug ve og-
leden sonralari Merkez'de gorevli memur lann gerekli figleme ve dokiimantasyon iglerini 
yapmak iizere temsil ettikleri bakanlik ve dairelerle temas etmelerine ayrilmigtir. Boylece 
tam gun iizerinden 15 Haziran 1967 giinii nispeten hazirlikli olarak gahgmaya gegilmigti. 
Ancak, ilgili kuruluglar biinyelerinde ve galigma usullerinde meydana gelen ve halkla olan 
iligkileri bakimindan onem tagiyan her tiirlii degigiklikleri Merkez'de gorevli memurlara 
bildirmediklerinden giin gegtikge dogru bilgi verebilme imkani tehlikeye girmeye bagla-
mig ve ancak ilgili temsilci arkadaglann gerekli bilgileri kendi bakanlik ya da dairelerin-
den telefonla veya gahsen giderek almalari igin sarfettikleri gabalar ile onlenebil-
migtir. 

23. Figleme gok zaman almig ve mevzuat, tiiziik, yonetmelik vb. dokiimanlarda sik 
sik yapilan degigiklikler dolayisiyla giinii giiniine tutulmasina imkan kalmamigtir. Esasen 
bu figlerin kullanma yeri olmadigi da goriilerek tutulmasmdan vazgegilmigtir. 

24. Qegitli kamu hizmeti a lanlan ile ilgili mevzuatin uygulanmasina iligkin genel-
ge, sirkiiler ve prensip kararlannin tdar i Danigma Merkezi'ne gecikmeksizin ulagtinlmasi 
igin bakanliklara bir genelge gonderilmesine dair Devlet Bakanligina yazilan yaziya da 
(4.4.1968 giin ve C-7-4 sayi) cevap alinamamigtir. 

25. Halen T.C. Mer ' i Kanun lan ve negir tarihinden bir giin sonra elimize gegen 
Resmi Gazetelere istinad edilerek bilgi verilmekte ve bu durum Merkez'in cevap kalitesini 
diigiirmektedir. 

Haberlejme Cihazi ve Memureleri : 

26. Idar i Danigma Merkezi 20 telefon hatti ile Ulus'da P T T Bagmiidiirliigii bina-
smda gehirlerarasi telefon santrahnm bulundugu salondaki ozel bir santrala baglidir. Sant-
ral Tiirkiye'de imal edilmig olup, gikig hatlarindan yoksundur. Fig yuvalan ve fig uglan 
sik sik anza yapmaktadir. 

27. Santral ile Enstitii arasindaki gevrimler yagmurlu giinlerde, P T T hatlanndaki 
genel anzadan otiirii, seste kisiklik ve parazit yapmaktadir. 

28. P T T hatlarinin -01, 02, 03, 06 ve 08 devreleri aym sistem iizerinden galigtigi 
igin- gok yiiklii olmasi nedeniyle aboneler "08"i gok giigliikle diigiirebilmekte veya hig 
diigiirememektedirler ya da 6 rakamli numaralar iginde "08" bulundugu takdirde "08" 
yanlig olarak diigmektedir. Bazi aboneler de aceleci olduklanndan "08"i gevirdikten son-
ra biraz beklemeye tahammiil edemedikleri igin numarayi diigiirememektedirler. 
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29. Ba$langigta santralxn 20 kanah da idar i Damjma Merkezi'ne tahsis edildigi hal-
de sonradan P T T idaresi 4 devreyi bizden ahp §ehirlerarasi Transit Devrelerine tahsis 
etmi§tir. Bu yiizden iki devre arasinda zaman zaman kan§ikliklar olmaktadir. 

30. PTT 'n in §ehirlerarasi tesisinde kurulmu§ olan "08" santrahnin 01, 02, 03 ve 06 
santral sistemleriyle birlikte gahjmasi neticesi abonenin "08"i kolaylikla dujurememesi; 
santralin fi§ ve fi§ yuvalannda sik sik meydana gelen anzalardan dolayi Merkez'de gorev-
li memurlarla g6rii§iilememesi; yagi§h havalarda P T T hatlarinda vukua gelen genel an-
zadan otiirii abonelerin Merkezi bulamamalari idar i Dani§ma Merkezinin gergekte yiik-
sek olan giinliik i | yiikiinii azaltan faktorler olmaktadir. 

31. Ba§langigta P T T tarafindan lise mezunlan arasinda yapilan imtihan ile 3 asil 
ve 3 yedek memure segilmi? ve bunlar Idari Dam§ma Merkezi'nin ugra§i konulari iizerin-
de kisa bir egitime tabi tutulmu§lardir. Dolayisiyla Merkez, aksamadan faaliyetine ba§-
lami§tir. Fakat, PTT 'n in kendi olgiilerine gore, sorulan soru adedi az kabul edildiginden 
memure sayisi kisa bir sure sonra ikiye indirilmi? ve kendilerine piket toplamak, etiid yap-
mak gibi ek gorevler de verilmi§tir. Bunun neticesi olarak memure, piket toplar ya da etiid 
yaparken abonenin aradigmi i§aret eden i§igi gorememekte veya geg gormekte dolayisiy-
la konujmalar aksamakta idi. Durum ba§ta Ankara Telefon ve Telgraf Dairesi Ba§kani ol-
mak iizere biitiin ilgililere duyuruldugu halde icra yetkisi kendilerinde oldugundan bu 
mahzur bir tiirlii giderilememijtir. 

32. Iki ki§i olarak gah§an memureler bir siire sonra da tek kijiye indirilmi§tir. Halen 
tek memure ile gahjmaktadir. Birgok abonenin aym anda aramasi halinde hepsini birden 
baglamak miimkiin olmadigindan birgok aboneler kagirilmaktadir. 

33. Imtihanla alinmi§ olan memureler kisa bir siire sonra ya kendi arzulanyla go-
revlerinden aynldiklanndan ya da ge§itli sebeplerle P T T yetkililerince degijtirildiginden 
yeni memureler intibak devresinde yanh§ baglamalar dolayisiyla birgok aksakliklara se-
bebiyet vermi§lerdir ve halen de bu aksakliklar olmaktadir. 

34. Memurelerin miiktesebatlari, abonelerin sorulanni ilgili bakanlik temsilcilerine 
derhal baglamalanna imkan vermemektedir. ' 

35. Memureler, sicil, ozliik haklan, izin, hastalik vb. durumlarda dogrudan dog-
ruya PTT 'ye bagh olduklanndan PTT. bizimle dani$maya bile liizum gormeden, istedigi 
icraati yapmakta ve bunun Merkez faaliyetlerini aksatacagini dikkate almamaktadir. 
Yine aym sebeple memureler de Merkezi tali bir unsur olarak miitalaa etmektedirler. 

36. Santral memurelerinin kalifiye olmamalari, sik sik P T T tarafindan degi§tiril-
meleri, kendilerine ek gorev verilmesi, uzun siireden beri tek memure ile <;ah§ilmasi, me-
murelerin miiktesebatlari dolayisiyla aboneyi bir anda ilgili bakanlik temsilcisine bagla-
yamamasi da Merkezin gergekte yiiksek olan giinliik i§ yiikiinii azaltmi§tir ve halen de 
azaltmaktadir. 

I K I N C I B O L t J M 

Tahli l ve Tavs iye ler 

Merkez'in Bir Plan ve Program Dahilinde Propagandas: 

37. Idari Dani§ma Merkezinin agih§mda tertip edilen basm toplantisinda maksat 
temin edilememij ve Merkez gerektigi §ekilde geni§ halk kitlelerine duyurulamami§tir. 
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Halbuki yurtta§lara hizmet amaciyla kurulmuf bir te§kilatta te§kilatin tanitilmasi, geli§-
tirilmesi ve ba§arisi p ropaganda faaliyeti ile birlikte yiiriimesi gereken bir husustur. <Je-
§itli sebeplerle Merkezin propagandasi gerektigi §ekilde yapi lamadigmdan hakiki gayesi 
yurtta§a istenildigi $ekilde duyuru lamamaktad i r . 

38. Sorulan sorular birgok hallerde Merkezin bir "Danigma Biirosu" olarak tanim-
landigim gostermigtir. Yurtta§taki bu kaniyi degigtirmek igin biitiin yiik Merkezdeki me-
mur lara dii§mekte bu da yararli 15 giiciiniin bo§una harcanmasina ve zaman kaybma se-
bep olmaktadir . 

Tavsiye 

39. Bir plan ve program dairesinde ve ge§itli haberle§me araglan ile Merkezin ama-
ci, gorevleri ve geli§meleri yurtta§lara duyurulmalidir . 

Merkezde Gdrevlendirilen Personel 

40. Idar i Dani§ma Merkezi 'nde bakanlik 'arca gorevlendirilmi? bu lunan memur-
lar, gerek Merkezin gorevini yerine getirmesi gerek kendi mesleklerinde ilerlemeleri agi-
l a rmdan halli en gug problemi meydana getirmektedir. 

41. Kendi tejkilatimn biinyesinden uzak kalan bir m e m u r igin ge?itli magduriyet-
ler bahis konusudur. Hastalik, istirahat ve izin gibi hususlarda dahi miijkiille kargilagmak-
ta, Merkezden ayrildiklari takdirde i§ bir dereceye kadar aksamaktadir . Sicil konusu bas-
il bagina bir problem olmaktadir . Bagli oldugu m a k a m kendisinde galijmadigi igin sici-
lini do ldurmakta giigliik gekmekte ve Merkez Miidiiri inden sicile esas olmak iizere ilgili 
gahis hakkinda kanaa t sorulmaktadir . Merkezden verilen kanaat belgesine istinaden, bi-
raz geg de olsa, terfiler yapilabilmekte ve fakat kilit mevkiine tayinlerde kendi arkada§-
lan hat ta d a h a kidemsiz memur la r dahi kendilerine on almaktadir lar . Bu d u r u m , ne ka-
da r iyi niyetU ve galijkan olurlarsa olsunlar memur lar in Merkez 'de gali jma istegini fren-
leyici bir husus olabilir. 

42. K a r a r n a m e esaslarinda degi§iklik yapilip m e m u r kadrolari Merkeze alinsa dahi 
muayyen bir siireden sonra terfiler igin yeniden iist kadro lann ahnmasi gerekecek ya da 
m e m u r Bakanligina iade edilerek yerine o kadroya uygun yeni bir m e m u r istenccektir. 
Bu da igi aksatacaktir. 

Tavsiye 

43. Idar i Dani§ma Merkezinde gahfmakta bu lunan personelin Bakanhgi ile bag-
lantisi kesilmemeli, ancak her biitge yilinda o kuru lu jun temsilcilik kadrosu ayrilmalidir. 
Bu ay inm, biitge yapi lmadan once Ida r i Danigma Merkezinin istegine uygun bulunmali-
dir. Personelin ozliik h a k l a n m n aksamadan saglanmasi igin tezkiye donemindeki gahg-
masina dair d u r u m u ile ilg'li bilginin Idari Danigma Merkezi Miidurliigiince verilmesi 
ve buna dayamlarak ilgili amirince tezkiyesinin doldurulmasi esasi kabul edilmelidir. He r 
sene Idari Danigma Merkezince ilgili kuruluglardan aynlmasi istenilen kadrolara Idari 
Danigma Merkezinde ig gormekte bu lunan personelin int ibakimn yapilmasi prensip ola-
rak kabul edilmeli ve uygulanmasi saglanmahdir . 

Dokumantasyon Ihtiyact: 

44. Merkez, yurttaglara % 100 dogru bilgi vermek zorundadir . Bu ise ancak ilgi-
li kuruluglarin gerekli bilgileri Idari Danigma Merkezi 'ne en kisa z a m a n d a ulagtirmalari 
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ile miimkiindiir. Bu husus bugiine kadar saglanamamij t i r ve saglanmasina da imkan go-
rii lmemektedir. Giinkii, bilgi akimi kanallari gegitli ve bilgiyi verecek elemanlar bu konu-
d a yetigtirilmemigtir. Ilgili kuruluglar bilgiyi verseler dahi egitim noksanhgi ya da yoklugu 
Merkezi fuzuli bilgiler deposu haline getirebilir. Ayrica, herhangi bir bakanhk temsilci-
sinin degigmesi halinde yeni memura bir intibak devresi gerekecektir. Bu du rum, Idar i 
Damgma Merkezi 'nin baglantisina tesir eden onemli bir faktor olmaktadir . 

Tavsiye 

45. Mevzua tm uygulanmasma iligkin tuziik, yonetmelik, prensip ka ran , genelge, 
sirkiiler vb. dokiimanlarin gecikmeksizin Idari Damgma Merkezi 'ne ulagtirilmasini sag-
layabilecek bir kademe segilmeli ve Merkez o kademeye baglanmahdir . 

Haberlefrne Cihaz ve Memureleri: 

46. "08" santralinin P T T gehirlerarasi tesislerinde kurulmug bulunmasi ve her hu-
susta inisiyatifimiz digmda kalmasi iyilegtirme tedbirlerinin alinmasini frenlemekte ya da 
da ima P T T Genel Miidiirii kanali ile halline gahgildigmdan gok gecikmektedir. 

47. "08" santral indaki 20 kana ldan istenildigi k a d a n m n bagka maksatla kullanil-
masi, a n z a gidermede oncelige karar verilmesi, santral memuresi degigtirilmesi gibi konu-
lar P T T Genel Miidurliigiiniin tasar rufunda o ldugundan ve P T T ilgililerince bu konu-
lardaki degigikliklerden Merkezin haberdar edilmemesi i§ yiikiinii azal tmaktadir . 

48. Buna mukabil , P T T ' n i n a n z a gidermek igin derhal teknisyen tahsis edebilmesi, 
hasta lanan santral memuresi yerine bir yenisini an inda ikame edebilmesi miimkiindiir . 

49. Santral ve memureler Ida r i Damgma Merkezi 'nin bu lundugu yerde oldugu ve 
memureler Merkezin kadrosuna alindigi takdirde direkt kontrol saglanabilir ve istenilen 
kalitede memure alinabilir. Buna mukabi l bu avan ta j l ann y a m n d a teknisyen ve muh-
temelen ek memure ihtiyacinin aninda kargilanamamasi gibi mahzur la r husule gelebilir. 

Tavsiye 

50. "08" santral ina, P T T ile yapilacak bir protokol ile, ihtiyag halinde tamir veya 
anzas imn giderilmesi ve istenilen kalitede memure tahsisinde oncelik tamnmalidir . 

Tavsiye 

51. Direkt kontrolu saglamasi ve an inda gerekli diizeltici tedbirlerin ahnmasina im-
kan vermesi bak immdan "08" santrali ve memureler Idar i Damgma Merkezi 'nin bulun-
dugu mahalde bulunmal i ve santral, fig tamiri ve a n z a giderilmesi ile icabi halinde 
santrala memure tahsisi igin P T T ile bir protokol imzalanmalidir . 

Merkez'in Amaci, Gorevleri ve If Yukii: 

52. Yurt taglann birgok konularda yanlig makamlara miiracaat ederek gerek ken-
dilerinin, gerek soz konusu servislerin zamamni israf ettikleri birgok dairelerde vatandag-
larin so ru lanm cevaplandiracak, onlari ilgili servislere yoneltecek ve mi i racaat lan kolay-
lagtiracak bir bi i ronun bulunmadigi , bazi dairelerde yurt taglann soru lanm her kademe-
deki biitiin m e m u r l a n n , baz i lannda ise yalniz amirlerin cevaplandirmakta olduklari ge-
rekgesi iizerine biiyiik bir kamu hizmeti gormek iizere T O D A l E biinyesinde kurulmug 
olan Idari Damgma Merkezinin 22 ayhk hizmet siiresi sonucunda edinilen kanaat , toplum 
igerisinde bu Merkezin devammda ve geligtirilmesinde bir zaruret oldugunu ortaya koy-
mugtur. 
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53. Nitekim hizmet siiresinin ilk yilinda 49503 ve son 10 ayhk siirede de 32701 so-
ruyu telefonla cevaplandirmasi ve yurttaglara kargilagtiklari zorluklarin giderilmesinde 
yardimci olmasi hizmetin gap ve zaruretini ortaya koyan bir husustur. 

54. Hizmetin kamu agismdan degerlendirilmesinde yoneltilen suallere telefonla ce-
vap vermenin yam sira ki§isel bagvurmalarim da kabul edip sonuglandirilmasinin yararli 
olacagi ve miiessesenin hizmet kabiliyetini daha da art t iracagi yine 2 yillik bu galigma sii-
resinde kargilagilan gegitli olaylardan anlagilmaktadir. 

55. Hizmetin t am olarak ve aksamadan yiiriitiilebilmesi igin Merkez ' in hangi kade-
meye baglanmasinm daha uygun olacagini zorlayan etkenler agagidadir: 

a. Hizmetin genig halk kitlelerine gegitli haberlegme araglari ile gotiiriilmesinin 
saglanmasi. 

b. Istenilen nitelikteki personelin temini. 

c. Merkezde gorevlendirilen personelin verimli galigmasim temin igin kendi bakan-
hk lan ile baglant i lan sabit kalmak ve fiilen kendi asli vazifesinde gahgiyormug gibi her 
tiirlii ozliik haklannin saglanmasi. 

d. Gerek mevzuat gerek bu mevzuatin uygulanmasinda yapilacak iglemlere dair 
bilgilerin giinii giiniine aksamadan miiessesede gahgmakta bu lunan ilgili temsilciye iletil-
mesi. 

e. Haberlegme cihazi ve personelinin en iyi gekilde Merkez emir ve denet imine ve-
rilmesi. 

f. Geligen gartlar muvacehesinde gerekli tedbirlerin alinmasi. 

T a v s i y e 

56. Idar i Danigma Merkezi, "Halk la lligkiler" ana konusu gergevesinde onun bir 
dali gibi galigmak iizere Bagbakanliga bag lanmah, bakanhk lan adina Merkez 'de gorev-
lendirilecek personelin bakanligi ile baglantisi devam etmeli, ancak bu personel igin ge-
rekli kadrolar Idar i Danigma Merkezi 'nin istegine uygun olarak a y n l m a h ve in t ibaklan 
prensip olarak kabul edilmelidir. 

57. Merkez yurttaglann kolaylikla ugrayabilecegi gehrin merkezi bir yennde bu-

lunmalidir . 
58. Merkezin yeni baglanti iglemi Bakanlar Kuru lu karari ve yonetmeliginde ge-

rekli degigiklikler yapilmak suretiyle olmalidir. 

196 



EK 6 

i D A R l DANI§MA H l Z M E T L E R l N l N 
G E L l § T t R l L M E S l H A K K I N D A N O T 

Girig: 

Gerek Bati toplumlannda gerek gelijmekte olan iilkelerde yonetim ile yonetilenler 
arasindaki ili§kilere diizenlilik getirmek, kar§ilikli anlayi§a dayali bir i§birligi ortami ya-
ratmak iizerinde dikkatle durulan sorunlardan bir tanesidir. 

Giderek artan gorevlerine uygun olarak geni§Ieyen, giinden giine karma§ik bir ya-
piya doniijen idarenin yonetilenle ili§kisi bu karma§iklik nedeni ile birtakim giigliikler 
arzetmektedir. Bu giigliikler yonetilen igin oldugu gibi bizzat idare igin de goziimii gerek-
tiren bir sorun olmaktadir. Demokratik bir toplumda yonetimin halka dayali olmasi gere-
gi ve bu geregin vazgegilmezligi yonetim halk uzakla§masini ortadan kaldiracak, iki ucu 
birbirine yaklajtiraeak tedbirleri almayi zorunlu kilmaktadir. Bu konuda akla ilk gelen 
tedbirler dizisi halkla ili$kiler kuramimn ortaya gikaracagi uygulanabilir arag ve meka-
nizmalardir. 

Halkla ili§kiler hem turn yonetimin, hem de yonetim sistemi iginde yer alan orgiitle-
rin muhatap olduklan tvim toplum ya da topluluklar kar§ismda faaliyetlerini kabul ettir-
mek, destek saglamak amaciyla giri§ilen planli gabayi ifade etmektedir. Ba§ka bir deyi§-
le halkla ili§kiler yonetim faaliyetleri hakkinda halka bilgi vererek onu aydinlatmak, ge-
rekse halkin ge§itli yonetsel konu ve sorunlar hakkinda istek ve §ikayetlerini, tavsiyelerini 
yonetime aktarmak hatta halkin istekleri ile bagdafabilir faaliyetlerde bulunmayi igeren 
bir siireci ifade etmektedir. Nitekim birgok yazar halkla ilijkileri iki yonlii ijleyen bir haber-
le§me siirecinin sonunda yonetimde birtakim diizenlemelerin yapilmasi anlamina gsldi-
gini belirtmektedirler. Bir yanda yonetim, ote yanda halk vardir. Halkm herhangi bir yo-
netsel uyari kar§isinda gosterecegi tepki yonetim tarafindan degerlendirilecek ve gereken 
degi§iklikler yapilacaktir. Propaganda ve duyurudan farkli olarak halkla ili§kilerde haber-
lejme §emasi bir degi§kenlik jemasidir. 

Dogal olarak hitap edilen kitlenin degi§ecegi ve buna paralel olarak da kaynak orgiit 
yani Idare'nin veya ona hakim olan anlayi§m degi§ebilecegi pe§inen kabul edilmi§tir. 

Hemen belirtmek gerekir ki halkla ili§kiler gemasi iki yonlii olmasina kar$ilik siire-
cin bizzat kendisi gok yonliidiir. Fakat bu raporun amacina uygun dii§eceginden ozellikle 
yonetsel yam incelemek gerekmektedir. Halkla ilijkilerde yonetsel yan iig unsurdan olug-
maktadir: 1. Halka bilgi vermek. 2. Halkin tepkilerini degerlendirme. 3. Yonetimde bu 
degerlendirmeye ve sonucuna gore yeniden diizenlemeler yapmaktir. 

197 



Apagik bir gergektir ki halkla iligkiler kendiliginden olugabilen bir siireg degildir. 
Bu disiplinin gereklerini yerine getirmek ayrica bir takim gabalari gerektirmektedir ki igte 
yonetime diigen gorev de budur . Bir bagka deyigle yonetim halktan istek ak tarma, onun 
gikayetlerini side e tme gibi amaglara yonelmig yapi ve igleyigi gergeklegtirmek zorunda-
dir. Zaten planh gabadan kasit yonetimin bilingli olarak halkin destegini a r amak ve o 
destegi saglamak igin bir takim degigiklikleri gergeklegtirmektir. 

Vatandaga bilgi verilmesi iki tiirlii olmaktadir . Bunlardan birincisi orgiitiin amaci , 
faaliyetleri, politikasi hakkinda geni§ kapsamli bilgi verme faaliyetleridir. Ikincisi ise d a h a 
dar an lamda , bir kamu kuruluguna igi diigen kimseye kendi sorunu ile ilgili olarak (nereye, 
hangi belgelerle, nasil bagvurulacagi gibi) bilgi vermektir. tkinci tur iligki danigma ya d a 
enformasyon hizmetlerini kapsamaktadir . 

Yonetimle vatandag arasinda giinliik iglerin takibinden dogan iligkilerde bu iglerle 
ilgili bilgi aligverigi hem yonetilene kolayhk saglamakta, hem de danigma igleminin sonun-
da yapilacak bir degerlendirme idareyi yonlendirme, idarenin yonetilenle uyugmasi ko-
nusunda ahnacak tedbirleri gosterebilmektedir. Bu agidan kamu kuruluglarma igi diigen 
vatandaglann igleri ile ilgili konularda aydinlatilmasi amacina yonelmig hizmet ve kuru-
luglari bir halkla iligkiler ogesi gormek gerekmektedir. Igte Tiirk tdar i Danigma Merke-
zinin konumu ve gorevleri ile ilgili oneriler bu agamada ortaya gikmaktadir. 

Dig t j lke l erde E n f o r m a s y o n H i z m e t ! 

Gerek bilgi verme, gerek dilek ve gikayetleri yonetime ak ta rma konusunda en belir-
gin ornek Fransiz Danigma Merkezidir (CIRA) . 1959'da kurulmug olan bu orgiit, halkin 
yonetimle olan iligkilerinde kargilagabilecegi sorunlar hakkinda aydinla tmakta yetkili merci 
ve yerine getirilmesi gerekli formaliteler hakkinda yalnizca telefonla bilgi vermektedir . 
C I R A ' m n ikinci tur gorevi ise halkla kurdugu iligkiden idare lehine bir takim sonuglar gi-
karmaktir . Ornegin yonetimin halki en gok rahatsiz eden galigma usul ve tekniklerinin 
iyilegtirilmesinde yonetime onerilerde bu lunmak konusunda merkez biiyiik bir etkinlige 
sahiptir. Aym gekilde Fransiz Idari Danigma Merkezi halkin oneri ve elegtirilerinin sis-
tematik bigimde formiile edilip ilgili bakanliklara iletilmesi ve sonug al inmasinda israr 
edebilecek giig ve konuma sahiptir. 

Yonetilenin yonetime iligkin gikayetlerini idareye ileterek bir diizenleme saglayan 
bagka bir dig ornek J aponya 'dak i Yonetsel Teftig Biirolandir. Bu biirolar yonetimin gegit-
li kademelerinde yer almig olup, gikayetleri inceleyip yetkili organlara havale etmek ve 
soz konusu gikayetlerin y6netim mekanizmasinda bir diizeltmeyi gerektirmesi halinde ya-
pilacak iglemleri de yonetime duyurmakla gorevlidir. 

Ispanjia'da ise Yonetimsel Danigma Merkezi gegitli kuruluglarin ve servislerin amag-
lari, yetkileri ve igleyigleri hakkinda vatandaglara bilgi verir. Hiikiimet bagkanhgina bagli 
olarak gahgan Merkezin en onemli gorevi, Madr id 'deki ve tagradaki resmi merkez, biiro 
ve kurumlar in yerlerini bel ir tmek; istek iizerine kuruluglarin yetkilerini agiklamak; di-
lekgeler, dosyalar ve gegitli bagvurmalar igin izlenecek ozel kurallari meydana koymak 
ve sorunlarla ilgili diizenleyici yasa ve kurallari agiklamaktir. 

Portekiz'de bakanliklar biinyesinde kurulan Danigma Biirolarimn gorevi ise, kuru-
luga bagvuranlan aydinlatmak, kendi du rumlany la ilgili gubeye gondermektir . Bu biiro-
lardan en ilgi gekici olani Vergi Danigma Servisi (SDF) dir. Servisin gorevi vergi miikel-
lefi ile hazine arasinda guven duygusu yara tmak ve bireylerin yonetimle temaslari baki-
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mindan kogullarda belirli bir diizelme saglamaktir. Bu yaklagim iginde servis hem 
miikellefe yol gostermekte, mail konularda onu aydinlatmakta hem de bu iligkilerde 
olumlu bir hava saglamak igin belirli diizeltmelere yonelik olmakta ve boylece, iki 
yonlii bir halkla iligkiler araci olarak gahgmaktadir. 

Tiirk Idari Danigma Merkezi ( iDM) 

26/ 11 1966 giin ve 6/ 5875 sayili Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Tiirkiye ve Or ta 
Dogu Amme tdaresi Enstitiisii biinyesinde ve idari reform, kirtasiyecilikle sava§ esprisi 
iginde kurulan Idari Danigma Merkezinin amaci, kamu kuruluglarina igi diigen vatan-
daglara igteri ile ilgili on bilgileri vererek kolayhk saglamak ve zaman kaybini azaltmaktir. 

Merkez ikili bir gorev yiiklenmigtir: 

a) Halkin kamu kuruluglanyla ilgili sorunlanni cevaplandirmak; ig sahibi vatan-
daglarm soz konusu kuruluglarla ilgili miiracaatlarim kolaylagtiracak bilgileri telefon ara-
ciligi ile vermek, 

b) Idarenin halkla iligkilerinin kolaylagtinlmasina, idari iglemlerde formalitelerin 
basitlegtirilmesine ve bu suretle kirtasiyeciligin azaltilmasim saglayacak bilgilerin toplan-
masina, bu bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesine ye gerekli diizeltme tedbirlerinin alin-
masina aracilik etmek. 

Bu gorevlerden birincisi, bir kamu kuruluguna igi diigen ya da bilgi almak isteyen 
vatandaglara telefon aracihgi ile istedikleri bilgileri vermek yani bir enformasyon hizmeti 
saglamaktir. 

Merkezin ikinci ve halkla iligkiler agismdan daha onemli olan gorevi ise, vatandag-
lann bu iligkilerde ortaya gikan sorunlarim saptayip, degerlendirerek aksama konusu olan 
noktalann diizeltilmesi konusunda gerekli bilgileri ilgili kuruluga aktarmaktir. Boylece 
Merkez basit bir bilgi verme araci olarak degil daha da ileri bir diizeyde, yonetime kusur-
lanni gidermesinde yardimci olacak bir halkla iligkiler araci olarak kurulmugtur. 

Merkezin gorevlerini yerine getirebilmesi igin gerekli mali olanak Kararname ge-
regince Tiirkiye ve Orta Dogu Amme tdaresi Enstitiisii biitgesine konulan odeneklerle 
(yilda 30.000 TL.) kargilanmigtir. Kararnamede Merkez'de galigacak personelin agagi-
da gosterilen gekilde saglanmasi ongoriilmiigtiir: 

a) Merkezin istegi iizerine ihtiyaca yeten sayida, Bakanliklar ve diger kamu kuru-
luglan personelinden, ayhklan ile sair ozliik haklan bagli olduklan kuruluglarca saglan-
mak iizere aynlacak memurlar, 

b) Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii biitgelerine konacak odenekler 
gergevesinde ozel olarak Merkez hizmetine alinacak personel. 

Merkez'in kurulug amacinin gerektirdigi sair galigma usullerinin ise yine Bakanlar 
Kurulunca yiiriirliige konulacak bir yonetmelikle diizenlenecegi Kararname'de belirtili-
yordu. 14.4.1967 tarihli yijnetmelikte* tdar i Danigma Merkezi'nde hangi bakanlik, daire 
ve kurum temsilcilerinin bulundurulacagi belirtilmig, Merkez'in galigmasina iligkin esas-
lann tespiti gibi hususlarda ise Tiirkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitiisii Genel Mii-
diirliigii yetkili kihnmigtir. 

* Resmi Gazete No. 12592, Tar ih : 8.5.1967 
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§ubat 1967 de Merkez'de galigma, Gumruk ve Tekel. Igigleri, Koy igleri, Maliye, 
Milli Egitim, Saglik ve Sosyal Yardim, T a n m , Ticaret, Turizm ve Tani tma, Milli Savun-
ma ve Ulagtirma Bakanliklan ile Ankara Belediye Bagkanhgindan gorevlendirilmig 15 me-
mur galigir iken, daha sonra gerek kurulus temsilcilerinin bagka gorevlere atanmasi ve 
yerlerine yeniden tayin yapilmamasi ve gerekse bazi kuruluglara sorulan soru sayisinin 
Merkez'de bir temsilci bulunmasim gerektirmeyecek kadar az olugu ve bazi temsilcilerin 
yetersizligi nedeni ile bu sayi Ekim 1968'de 4'e inmigtir. Merkez'de MaJiye, Igigleri, 
galigma ve Milli Egitim Bakanliklan temsilcileri kalmiglardir. 

Igleyig 

Merkezin igleyigini kendisine verilen ikili gorev agisindan incelemek gerekir. 

a) Bilgi verme afisindan 

1967 §ubati ile 1970 Mart ayi arasinda Merkez'in igleyigi iizerinde yapilan incele-
me de gu sonuglar ahnmigtir: 

1. 37 aylik bu siire iginde Merkez'e yaklagik olarak 80.000 soru gelmigtir (79971 
soru). Boylece Merkez giinde ortalama 75 telefona cevap vermekte idi. Sorulann bakan-
liklara gore dagihmi goyledir: 

Kuruluglar Soru miktan 

Maliye Bakanligi 18491 

Gumruk Bakanligi 1269 

Ticaret Bakanligi 1065 

Adalet Bakanligi 2747 

Igigleri Bakanligi 7717 

Ankara Belediyesi 2793 

Turizm ve Tani tma Bakanligi 301 

galigma Bakanligi 7795 

Milli Egitim Bakanligi 22813 

Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi 1420 

T a n m Bakanligi 234 

Koy Igleri Bakanligi 330 

Ulagtirma Bakanligi 1340 

Milli Savunma Bakanligi 1042 

gegitli 20634 

79971 

Rakamlari inceleyecek olursak "gegitli sorular" kaleminin, en fazla soru sorulan Milli 
Egitim Bakanhgina diigen soru sayismdan daha fazla oldugu goriilmektedir. Bu kalemin 
bu derece yiiksek olugu iki neden dayanmaktadir : (1) Merkez'de temsilci bulundurmayan 
kuruluglara iligkin sorular gelmektedir. (2) Merkez'de temsilcilerin sirf sorulan geri gevir-
meme endigesi ile kamu kuruluglari ile ilgisi olmayan, ornegin gegitli isimlerin anlamlan, 
tarih sorulan, kelime manalan vb. gibi sorulara cevap vermeleridir. 
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§ubat 1967 — Aralik 1967 Devresi 
S O R U L A R I N D A G l L I § I 

Kuru lu j §ubat Mar t Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Ekim Kasim Aralik 

Maliye 194 187 116 104 302 189 393 459 371 424 520 

lgi§leri 

Qali§ma 

90 53 80 262. 214 266 180 180 141 177 186 lgi§leri 

Qali§ma 100 65 63 71 155 122 235 226 203 164 159 

Milli Egitim 81 51 89 125 295 439 525 1100 1087 484 344 

19G8 Ocak — 1968 Aralik Devresi 
S O R U L A R I N DAGlLISI 

Kuruluf Ocak §ubat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Ekim Kasim Aralik 

Maliye 649 862 1142 865 632 652 585- 508 477 542 501 488 

igi§leri 258 282 213 222 181 169 214 181 214 268 201 195 

Qahjma 171 204 170 184 222 166 248 127 137 165 182 179 

Milli Egitim 403 341 231 412 595 451 650 1434 2161 1618 647 333 

1969 Ocak - 1969 Aralik Devresi 
S O R U L A R I N D A f i l L I S I 

Kurulu§lar Ocak §ubat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Ekim Kasim Aralik 

Maliye 626 610 1068 621 457 338 282 392 356 320 327 359 

Igigleri 205 190 205 260 252 214 241 186 209 271 222 298 

<Jali§ma 200 226 288 283 263 261 307 196 228 269 267 271 

Milli Egitim 340 298 382 386 519 564 547 974 1325 1386 852 492 



1970 Yili Ilk t)g Ayi Sorulann Dagihfi 
Kuruluf Ocak §ubat Mar t 

Maliye 456 300 617 

Igifleri 202 169 268 

Qalifma 315 279 402 

Milli Egitim 294 200 358 

Milli Egitim ve Maliye difindaki iki kurulufa 7700-7800 civannda soru sorulmuf-
tur. t)g yilin yekunu olan bu sorulann yillik ve aylik ortalamasim alacak olursak, 

Yillik Ayhk 

Qalifma Bakanligi 205 17 

Igifleri Bakanligi 203 16.5 

gibi son derece an'amsiz rakamlarla karfilafiriz. 

Ote yandan Milli Egitim Bakanligi ile Maliye Bakanhgimn yillara gore ayhk dagi-
limim inceledigimizde sadece Maliye Bakanhgimn devamli bir standardi tuttugu, Milli 
Egitim Bakanliginda ise ornegin iiniversiteye girif sonuglarim ogrenmek isteyenlerin mii-
racaati gibi anzi nedenlerle arttigi goriiliir. Ornegin 1967 ile 1968 ve 1969 yillanni karfi-
laftirdigimizda 1967'ye gore % 100 bir arti? goriiliir. Bunun nedeni 1968 de i D M ' n i n Uni-
versiteye girif puan lanm bildirecegini kamuoyuna agiklamasi olmuftur. 

1968 yihnda Ocak-Temmuz arasi en yiiksek soru miktari 650 iken, aym yilin Agus-
tos, Eyliil, Ekim aylarinda bu miktar sirasi ile 1434, 2161, 1618 olmuf, Kasimda tekrar 
650 civanna, Arahkta ise 333'e diifmiiftiir. Ikinci tiir sorulann cevaplandinlmasi Mer-
kez'in amacinin tamamen difinda kalmif ve soru sayisinin suni olarak artifi sonucunu do-
gurmuftur . 

En fazla soru sorulan, dolayisi ile de Merkez'de devamli temsilci bulunduran kuru-
luflarin yillara gore soru dagih§i ise §oyledir: 

1967 (11 ay) 1968 1969 1970 (3 ay) Toplam 

Milli Egitim Bakanligi 4620 9276 8065 852 22.813 
Maliye Bakanligi 3414 7903 2866 1373 18.491 

Qalifma Bakanligi 1561 2265 3077 996 7.795 

Igifleri Bakanligi 1712 2598 2753 639 7.707 

Ote yandan aym incelemenin diger bir a$amasi olarak Ankara 'mn gefitli semtlerinde 
basit tesadiifi metotla 250 kifi arasinda bir anket yapilmif ve vatandaglarin Merkez'den 
haberli olup olmadiklari, haberleri varsa yararlamp yararlanmadiklan saptanmak isten-
miftir. 
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Anket sonuglarina gore Merkezden haberdar olmayanlann orani % 72.4 (181 kigi), 
haberdar olanlarin ise % 27.6 (69 kigi) dir. Merkezin varhgindan haberi olup da telefon 
edenlerin bu gruba orani ise ancak % 14'tiir. 

Kisaca toparlamak gerekirse, genig halk kitlelerine bilgi vermek, yardimci olmak 
diigiincesi ile kurulan tdar i Danigma Merkezi kendinden umulan bu fonksiyonu yerine 
getirememektedir. 

2. Yonetimin Duzeltilmesinde Yardimci Olma Afisindan 

Merkez kendisine verilen bu gorevi higbir vakit yapmamig, bu sorun iizerine egilin-
memigtir. 

Her iki gorevini de yerine getirmeyen Merkezi kapamaktan bagka gare kalmamigtir. 

Merkez in tg lemeyig Nedenleri 

1. Halkla Iligkiler Afisindan 

Fransiz ornegine gore kurulan Tiirk tdar i Danigma Merkezinin iglemeyiginde en bii-
yiik etken ileri olgiide sanayilegmig bir topluma ozgii bir kurumun, yonetsel yapimiza it-
hal ediligidir. Genellikle kalkinmakta olan toplumlann modernlegme gabalari sirasinda 
sanayilegmig toplumlara ozgii kurumlari aynen almak egilimi vardir. Halbuki Bati'daki 
kurumlar o toplumlardaki davramg ve giidiileme kahplarina uyan ve ancak bu kahplar 
iginde rasyonel bir bigimde igleyen kurumlardir. Bu tiir kurumlann farkli bir sosyal yapi-
ya oldugu gibi ithali bu kurumlari ya amaglanndan saptirmakta ya da bir siire sonra kay-
bolup gitmesine neden olmaktadir. Tiirk tdari Danigma Merkezinin iglemeyiginin temel 
nedeni, burada yatmaktadir. 

Fransiz toplumu ile Tiirk toplumu arasmdaki bu farkhlik Merkez'in igleyigini iki 
yonde saptirmigtir. Bunlardan biri yonetsel digeri ise sosyal yapidir. 

Yonetsel agidan ele aldigimizda merkezin olii dogmug oldugunu soyleyebiliriz. Zira 
koordinasyonsuzluk. nemelazimcilik Merkez ile diger kuruluglar arasinda bir diyalog ku-
rulmasini onlemig, klasik yonetsel davramg kaliplan merkeze onem verilmesini, merkezin 
geligtirilmesini imkansiz kilmigtir. 

tglemeyig etkenlerinden ikincisi ise toplum yapisi, daha dogrusu Tiirk toplumunda 
bireylerin durumlandir . 

Halkla iligkilerde hitap edilecek kitleyi tammak, fikirleri, degigiklikleri, yenilikleri 
o kitle igin gegerli araglar, haberlegme kanallari yolu ile vermek bagan unsurlanndan 
birini tegkil edecektir. 

Niifusunun biiyiik kismi degil telefon kullanmak, okuma yazma dahi bilmeyen top-
lumumuzda, telefonla igleyen bir halkla iligkiler kurulugunun halk tarafindan benimsen-
mesini, kullamlmasim beklemek heniiz yonetimimizde halkla iligkilerin ne oldugu, neye 
ve nasil hizmet ettiginin anlagilmadigim gostermektedir. 

i 
Telefondan yararlanma olanagi ve konugma aligkanligi ancak belli ekonomik ve 

kiiltiirel diizeydeki gruplar igin miimkiindiir. Boylece t D M segilen haberlegme araci yii-
ziinden, sadece telefonu kolayca kullanabilecek kigilerin bagvurabildigi bir yer olmugtur. 
Nitekim yapilan ankette "bir kamu kurulugunda igi oldugunda telefonla mi, mektupla mi, 
yoksa gahsen mi bilgi almak daha kolaydir" sorusuna "gahsen giderek bilgi almayi" one-
renler % 60 oranindadir. 
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Goriiliiyor ki, telefon etme olanagi gerek beceri gerek maddi agidan kisitli olan top-
lumurauzda , Merkez ' in saglayacagi bilgilere gergekten ihtiyaci olan vatandag g rubuna 
bir yarar saglanamamigtir, Genig kitlelere h i tap etmesi, yardimci olmasi gereken boyle 
bir kurulug haberlegme aracinm yanhg segilmig olmasi nedeniyle halka yabanci kalmig ve 
amacini saptirmigtir. 

2. iDM'nin Merkezi Bir Orgiit Oluju Afistndan 

Danigma Merkezi 'nin hem vatandaga yonetimle ilgili iglerinde telefonla bilgi verip 
kolayhk gostermek, h e m de yurttagm sorun, dilek ve onerilerini degerlendirip ilgili kurulu-
ga aksettirmek ve gerekli duzeltmelerin yapi lmasma araci olmakla gorevli o ldugunu belirt-
migtik. Bu gorevi nedeni ile Danigma Merkezi 'nin halkla temasta olan kuruluglar ile direkt 
temasta olabilecegi bir konuma sahip olmasi gerekmektedir. 

Merkezi bir orgiitiin koordinasyon saglamada etkili olabilecegi diigiiniilebilir. Bu-
nunla beraber halkla temasta olan kuruluglar digmda bir orgiitiin soz konusu kuruluglar 
ile arasinda bir bag ku ramama , kuruluglara gahsen gelen vatandagin so run lanndan haber 
a l amama ve aksayan yonleri diizeltecek yetkiye sahip o l amama sakmcasi her zaman igin 
mevcut tur . 

Ti i rk Idari Danigma Merkezi, halkla temasta olan kuruluglar diginda bir orgiit ol-
masi yaninda, bir de bu idare ile direkt iligkisi de olmayan bir kurulug olmugtur. 

Turkiye ve O r t a Dogu A m m e tdaresi Enstitiisii biinyesinde bulunugu, diger kurulug-
larla temas lannda bu Enstitiiniin a rac ihgma bagli olmasmi zorunlu kilmig, bu zorunluluk 
ise i D M ' n i diger kuruluglardan kopuk ve onlar kargismda etkisiz bir d u r u m a getirmigtir. 
H a t t a Merkez ile Merkez 'de temsilcisi olan kuruluglar arasinda dahi bir baglanti kurula-
mamig, birgok kamu kurulugunun Merkez 'den haberi dahi olmamigtir. 

Merkez ile kuruluglar arasinda iligki kurulamamasi vatandag telefonlannin yogun-
lagtigi yonetsel sorunlarin sadece Merkez 'ce bilinmesini ve bir bilgi alig verigi olmayigi so-
nucu Merkez 'e verilen yonetimi lslaha yardimci olma gorevini iglemez hale getirmigtir. 

Bu unsurlara Merkezin kendi ig sorunlanni da eklemek miimkiindiir : 

1) Merkez verimli gahgmasini miimkiin kilacak maddi o lanaklardan m a h r u m kal-
migtir. Ornegin, 

a) Personel sayisi, giinde or ta lama 100 soru sorulan merkez igin yeterli o lmaktan 
uzak kalmig, sadece 4 kurulug temsilcisinin Merkez 'de olugu, diger kuruluglan ilgilendiren 
konularda cevap verme olanagim or tadan kaldirmigtir. 

b) Kurulug temsilcileri diginda Merkez 'de figleme, dokiimantasyon, degerlendir-
me, daktilo igleri ile ilgilenecek yardimci personel olmayigi, Merkez 'e ka ra rname ile veri-
len idareyi iyilegtirme gorevi igin gerekli bilgilerin toplanmasim engellemigtir. 

c) Vatandagin sadece telefonla temas kurabildigi Merkez ' in direkt telefonu olmayigi, 
baglant inm P T T merkezinden yapiligi aksamalara, gecikmelere neden olmugtur. 

2) Merkez ile gegitli kuruluglar arasinda oldugu kadar Merkez 'de temsilci bulun-
duran kuruluglar ve hat ta biinyesinde yer aldigi T O D A t E ile dahi bir bag kurulamamig-
tir. Bunun sonucu olarak, 

a) Merkez 'den bir kisim kamu kurulugunun haberi olmamigtir. 

b) Merkezde gahganlar kendi kuruluglanndaki degigikliklerden (orgiit ve usuller-
deki) z a m a m n d a haberdar olamamig, bazan vatandaga yanhg ya da eksik bilgi vermek 
d u r u m u n d a kalmigtir. 
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3) Merkezin Tamtilmami$ Oluju 

Gerek kamu kurulu§larina, gerek vatandaj lara i^lerinde kolayhk saglayacagi, zaman 
kazandiracagi dujiinulen Merkez tanitilmami§tir. Yapilan halk anketinde 250 ki§i iginde 
Merkez'in adim duymayanlarin orani % 72.4'tiir. Ankara 'nm ge§itli semtlerinde yapilan 
ankette, Merkez'den haberi olmayan vatanda§lann bu yiiksek oranda olu§u, vatanda§a 
yardimci olacak bir kurulu§un i§lemeyi§i agisindan oldukga anlamli bulunmaktadir. 

Yeniden Orgi i t lenme 

Idari Dani§ma Merkezi'nin i§lememi§ ve kapatilmi§ olu§u vatanda§m yonetimden 
bilgi almak, yonetimin vatanda$a bilgi vermek ihtiyacini ortadan kaldirmami§tir. Ancak 
bu ornek halkla temasta olan kurulujlar di§inda bir orgiitiin etkili olamayacagim da gos-
termi$ bulunmaktadir. Bu durumda yapilacak §ey her kurulujun kendi dam§ma hizmetini 
kendisinin ayarlamasidir. Zira: 

1. Her kurulu§ kendisini halkla kar§i kar§iya getiren konulari en iyi kendisi bilebi-
lir. 

2. Bu konulann ve bu konularda kar§ila§ilan gtigliiklerin ortaya gikarilmasi bir yer-
de kurulu§lann kendi yarar lanna olacak ve yeniden diizenleme gah§malari igin kuruluj-
lara bir baz te§kil edecektir. 

3. Halka hizmet gotiiren kurulu§lar bu hizmetin goriilmesinde vatanda§la en az 
siirtii§me yaratacak, ijlerin uzamasim onleyecek ve boylece her iki tarafa da yardimci ola-
cak bir organizasyonu en iyi kendileri bileceklerdir. 

Her kamu kurulu§unun hizmet alamnin bir digerine gore farklihk gosterecegi ve 
farkli uzmanlik a lanlanna sahip olacagi diijuniilerek burada sadece genel esaslar verile-
cektir. Bu esaslar iginde her kurulu? kendi biinyesindeki birimde kag ki§i gali§acagini, bun-
lann hangi alanlarda ugra§acagim kendisi saptayacaktir. Burada birimin fiz ;ki yeri, ge-
nel olarak orgiitlenmesi, i§leyi§i, personelinin nitelik ve statiisii, kurulu§ igindeki diger 
birimlerle ili$kileri, malzeme ihtiyaci gibi gok genel ilkelere yer verilecektir. 

a) Gorev: 

Dam§ma biirolannin gorevi daha once de belirtildigi gibi kurulu§a gelen vatanda-
5111 i|i ile ilgili birimi agiklamak, gerekli belgeleri vermek, gerekirse randevu saglamak, 
gikan sorunlan tespit, sorunlann hal tarzlan hakkinda onerilere imkan saglayacak 
bilgileri ilgili birimlere saglamaktir. 

b) Orgiit lfinde Baglantisi : 

Bu biirolar kurulu§lardaki Halkla Ilijkiler birimlerine, bu birim mevcut degilse, 
benzer fonksiyon yapan birimlere baglanmahdir. 

c) Fiziki Yeri: 

Birimin halkin en gabuk temas kurabilecegi bir yerde olmasi gerekir. Bu yer genel-
likle giri§te bulunmahdir. 

Ancak kamu kuruluj lannm mevcut binalannin gogunda sadece bir memur bulun-
duracak yer vardir. Olanagi olanlarda ise bu yer 7-8 memurlu bir birimin yerle§ecegi ge-
niflikte degildir. Bunu gozlemlerimize dayanarak belirtiyoruz. Bu durumda, 

(1) tleride yapilacak devlet b inalannda mutlak §ekilde bir yer saglanmahdir. 
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(2) Bakanhklarm gok oldugu yerlerde her bakanhkta a y n bir im yerine tek bir bina-
d a hepsine ait d a n i j m a birimleri bir a raya getirilerek yer meselesi fimdilik halledilebilir. 

d) Diger B'rimlerle llifkileri: 

Biironun diger birimlerle ilifkisi bagh oldugu Halkla Ilifkiler ya da benzer fonksiyon 
goren ana birim kanali ile saglanmahdir . 

e) Slatusii: 

§ube Miidiirliigii statiisiinde olmahdir . 

(1) Personel Sayisi: 

Birimde bir §ube Miidiirii, orgiitiin fonksiyonlanmn gerektirdigi sayida uzman 
personel ile daktilo, istatistik, tasnif vb. ifleri ile ugrafacak yardimci personel yer al 
malidir. 

Birimin ba fmdak i kifi f ube miidiirii statiisiinde, yardimci elemanlar difindakiler ise 
uzman statiisiinde olmalidir. 

(3) Nitelikleri: 

aa) Kifisel Nitelikler: 

— Objektif ve sempatik olmak, 

— Anlayifli ve sabirli olmak 

— Vatandaf l a kolay ilifki kurmak 

bb) Mesleki Nitelikleri: 

— K u r u m u gok iyi t ammak 

— K u r u m u n kanun, tiiziik, yonetmelik ve genelgelerini gok iyi bilmek ve devamli 
izlemek 

— Gorev yaptigi orgiitiin gefitli kademelerinde bulunmuf olmak, 

— Diger birimlerle yatay ve dikey haberlefmeyi saglayabilmek. 

(4) Egit imi: 

Birimin ba f inda bu lunan kifinin yiiksek ogrenim gormiif, ayrica T O D A l E ' n i n yo-
neticilik kurslarindan gegmif (Basin-Yaym Yiiksek Okulu ve SBF mezun lan igin bu §art 
aranmayabi l i r ) , orgiit ve yontem, istatistik, sosyoloji, sosyal psikoloii konu lanna ve genel 
idarecilik bilgisine sahip bulunmasi ve halkla ilifkiler ve beferi ilifkiler konular inda egitim 
gormiif olmasi gerekir. 

U z m a n personelin de yiiksek ogrenim gormiif olmasi tavsiyeye fayandir. Bu kifi-
lerin de Halk la Ilifkiler ve Beferi Ilifkiler egitimi gormeleri yararli olur. 

Bu egitim uzman personele T O D A l E ta ra f indan saglanabilir. 

U z m a n personelin ayrica kendi saha lannda t am olarak yetifmif olmasi, b : r oryan-
tasyondan gegirilerek bir ime tayini gerekir. 

Yardimci personelin, fif tanzim etme, karteks yerleftirme, dosyalama, seri daktilo 
yazma gibi yetenekleri olmasi ve galifmaya b a f l a m a d a n fif tanzimi, karteks yerleftirme, 
dosyalama vb. konular inda bir egitimden gegmelidir. 
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(5) Almacagi Kaynak: 

Gerekli personel, kurum iginden ve bir egitimden gegmek garti ile segilebilir. 

Bunun en onemli yaran kurum igindeki kiginin sorunlar hakkinda digaridan gelecek 
birine oranla daha fazla bilgi sahibi olmasidir. 

Sakmcasi ise orgiitteki ahgilmig davramg kahplarindan kendini kur tanp halka yar-
dimci olacak bir davramg kalibina girememe tehlikesidir. Bu tip personel davramglann-
da devam ederse derhal geri hizmetlere alinmalidir. Ancak bu sakmca egitimle giderile-
bilir. 

g) Malzeme: 

(1) Kurulugun gorev alanini tesbit eden mevzuat bagta olmak iizere ilgili diizenle-
meler (Genelgeler, Tiiziikler, Resmi Gazete vb) 

(2) Kurulugun birimlerini ve gordiigii hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma 
yollarini gostermek iizere hazirlanmig tanitici brogiirler. 

(3) Dahili ve harici telefonlar, 

(4) Dokiimantasyon odasi, figler, karteksler, 

(5) Kuruluglann yerlegme planlari. 

Orgiit §emasi 
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idar i D a n i f m a Merkezi Hakkinda Genel Sonug 

1. Akademik niteligi asil olan T O D A l E iginde iDM'n in bulunmasi ne gerekli ne 
de uygundur. 

2. i D M gerek igleyigi gerek gelecekteki gorevleri bakimmdan merkezi idarenin aktif 
ve aym zamanda eggiidiimle de gorevli bir kuruluguna baglanmalidir. Kurulmasi tavsiye 
edilen Enformasyon Bakanhgi veya Basm Yaym Genel Miidiirliigu gibi kuruluglar ilk akla 
gelen ve ideal kuruluglardir. 

3. I D M yonetime istek aktarabilecek bigimde drgiitlenmelidir. ilgili birim ve ku-
ruluglarla ve bunlarin yoneticileri ile kolayca ve hatta aracisiz temas kurabilme olanagina 
sahip olmalidir. 

4. Ilgili yonetsel birimlerin danigma ve kargilama burolan i D M ile yakin bir igbir-
ligi yapmalan gereklidir. 

5. I D M gegici bir siire igin yonetilen telefon digindaki bagvurmalari da kabul etme-
lidir. §ahsen bagvurmanin devami deney siiresi sonunda yapilacak degerlendirme ile ka-
rarlagtinlmalidir. 
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