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Ö N S Ö Z 
Ülkemizde, yönetim görevlerinde bulunanların yaşadıkları deneyleri, 

olaylara yönetim biliminin kavramsal çerçevesinden bakarak yazıya dö-
küp çözümlemeleri alışılmış bir uygulama değildir. Oysa Türkiye'nin yö-
netsel gerçeklerinin böyle bir bakış açısından ele alınarak incelenmesi 
Türk kamu yönetimi biliminin biçimlenmesi bakımından vazgeçilmez bir 
gerekliliktir. Bu tür incelemeler yönetim yazınında kendi yönetsel gerçek-
lerimiz üzerinde yeterince ağırlık verilerek durulmamasından kaynakla-
nan boşluğu gidermekle kalmayacak, bir yandan yönetim bilimi alanında 
yayın yapacak yazarlara yerli gereçler sağlarken, öte yandan yönetim öğ-
rencilerine kendi yönetsel gerçeklerimizden somut örnekler sunacaktır. 
Bundan önce yayımladığımız Bir Yönetim Deneyi adlı yapıt, ülkemizde 
yönetim sorunlarına baş yöneticinin bulunduğu yerden bakılarak kaleme 
alınmış ilk yayındı. Bu ise, yönetim sorunlarının baş yöneticinin çok ya-
kınında bulunan bir kurmay görevlisinin bakış açısından nasıl göründü-
ğünü yansıtan ilk yayın olmaktadır. 

Türk kamu yönetiminde danışmanlık, genellikle değeri pek bilinme-
yen, uygulamada çoğu kez kötüye kullanılmış, bu yüzden de parlak sayı-
lamayacak bir ün kazanmış bir görev türüdür. Bildiğimize göre, Türki-
ye'de bilim adamlarınca da danışmanlık üzerinde nerdeyse hiç durulma-
mış, bu alan bilimsel yayınlara da konu olmamıştır. Konuya, daha çok ya-
bancı uzmanların sundukları Türk kamu yönetimiyle ilgili yeniden dü-
zenleme yazanaklarında kurmay birimlerinden söz edilirken dolaylı bir 
biçimde değinilmekte, yöneticinin yararlanabileceği bu danışma birimle-
rinin geliştirilmesine, yöneticilerin onlardan gereği gibi yararlanmalarının 
sağlanmasına yönelik genel nitelikte önerilerde bulunulmaktadır. Türkçe-
de bunun dışında, özellikle bireysel danışmanın yönetimdeki işlevine ışık 
tutabilecek, anılmaya değer bir yaym bulunmamaktadır. 

Danışman ne yapar? Nasıl çalışır? Yönetime ne gibi katkılarda bulu-
nur? Örgütün çeşitli düzeylerindeki yöneticilerle, öbür görevlilerle nasıl 
bir ilişki içindedir? Ne gibi sorunlarla karşı karşıyadır? Bu yayında bun-
larla benzeri soruların yanıtlanmasına da çalışılacaktır. 

Burada inceleme konusu yapılacak danışmanlık deneyinin bir özelliği, 
alışılmış danışmanlıkların ötesinde, bir örgütsel değişim deneyine de ara-
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cılık etmiş olmasıdır. Okuyucular, bu yapıtta danışmandan bir "örgütsel 
değişim görevlisi," örgüt yaşamının çeşitli yönlerinde gerçekleştirilecek de-
ğişikliklerde bir "ivdirgen" olarak nasıl yararlanılabileceğinin de somut 
bir örneğini bulacaklardır. 

Danışmanın çalışmalarının ayrıntılarına inmeden onun yönetim için-
deki gerçek işlevini anlamlı bir biçimde açıklamak güçtü. Yapıtta danış-
manın değişik alanlardaki çalışmalarından verilen çok sayıda örneklerin, 
bu güçlüğü yenmek konusundaki yararlarının yanı sıra, Türk kamu yöne-
timinin birçok kuruluşlarda karşılaşılan ortak sorunlarına geniş ölçüde 
hazır çözümler getirici nitelikleri bakımından da yararlı olacağını sanı-
yoruz. 

Çağdaş yönetim biliminin kendine özgü kavramlarını kullanarak ka-
leme aldığımız bu yayını, öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin lisans üstü eğitim izlencelerinde okuttuğumuz Yönetimde 
İnsan Davranışları dersinde ders kitabı olarak kullanmayı düşündük. Ki-
tap, Fakültenin çeşitli bölümlerinde lisans düzeyinde okuttuğumuz Yöne-
tim Bilimi derslerinde de öğrencilere yönetsel gerçeklerimizden kuramsal 
düşünceleri somutlaştıran çok sayıda uygulama örnekleri sunması bakı-
mından yararlı olacak bir yardımcı kaynak niteliğindedir. Yayının, üni-
versite içi ya da üniversite dışı daha başka yöneticilik eğitimi izlencele-
rinde de yararlı bir kaynak görevini yapabileceğini sanıyoruz. 

Bu yayın, Üniversiteler Yasası uyarınca bir kamu kuruluşunda gö-
revlendirilen bir öğretim üyesinin kendi uzmanlık alanındaki bilgi, beceri, 
deney birikimini uygulamada nasıl değerlendirebileceğinin de somut bir 
örneğini vermektedir. Bu tür görevlendirmeler öğretim üyeleri bakımın-
dan da yararlı olmakta, öğretim üyesi yalnız kendi birikimlerinden dış 
kuruluşları yararlandırmakla kalmamakta, kendisi de kuramsal bilgilerini 
uygulama deneyleriyle zenginleştirmek olanağını bulmaktadır. Bu görev, 
daha önce yine kamu yönetiminde bir yöneticilik görevi yapan yazara, 
yönetim sürecini daha değişik bir bakış açısından gözlemlemek olanağını 
sağlamıştır. 

Başka yayınlarımızda olduğu gibi burada da yabancı kökenli sözcük-
lerden olabildiğince arınmış bir dil kullanmaya çalıştık. Ancak, yapıtta 
dilde özleşme akımının hızlı bir gelişme gösterdiği sekiz yıllık bir süre 
içinde sunduğumuz yazanaklardan geniş ölçüde alıntılar yapmış olmamız 
eski yazdıklarımızla şimdi yazdıklarımız arasında önemsiz de olsa birta-
kım ayrımların ortaya çıkmasına yol açtı. Yazanakların 1970'lerin ilk yıl-
larında sunulanlarında yabancı kökenli sözcüklerin görece daha çok sayıda 
olmasına karşılık son yıllarında sunulanlar çok yalın bir dille yazılmışlar-
dı. Bu durumda bu yayında alıntıladığımız yazanakların dilinde değişik 
düzeyde sadeleştirmeler yapmak yoluna gittik. Ancak, tümce yapısına 
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pek dokunmadan belirli sözcükleri Türkçeleştirip bir bölümünü olduğu 
gibi koruduğumuz için bu metinlerin yabancı sözcüklerden arındırılması 
yeterince köklü olmadı. Bununla birlikte, okuyucu, kullanılan dilin an-
laşılmayı ya da akıcılığı şu ya da bu yönde engelleyici bir yanı bulunma-
dığını görmekte gecikmeyecektir. 

Bu yayının baskı düzeltmelerini Yönetim Bilimleri anabilim dalının 
değerli iki Araştırma Görevlisi, Cahit Emre ile İsmail Bilgin yaptı. Bu 
titiz çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Kitabın gecikmiş bulunan baskı işini kısa süre içinde yoğun bir ça-
lışma yaparak sonuçlandıran SBF - BYYO Basımevi işçilerine de teşekkür-
lerimi sunarım. 

Ankara, 15 Ekim 1987 
Prof. Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 
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GİRİŞ 

Yazarın burada öyküsü sunulacak olan danışmanlık deneyi, 13 Tem-
muz 1971 -12 Temmuz 1979 günleri arasındaki sekiz yıllık dönemi kapsa-
maktadır. Bu deneyin yaşandığı kuruluş, başta ülke ekonomisinin kamu 
kesimi ile özel kesimi olmak üzere Türkiye'de verimliliğin artırılması, ve-
rimlilik kavramı ile verimliliği artırıcı yöntemlerin yurt ölçüsünde yay-
gmlaştırılıp benimsetilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere 
1965 yılında 5801 sayılı yasayla kurulmuş bulunan Milli Prodüktivite Mer-
kezi'dir. Kısa adıyla MPM, bütün işlemlerinde özel hukuk kurallarına 
bağlı, tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşu olup başında benzeri kuru-
luşlardaki Genel Müdür düzeyinde bir "Genel Sekreter" bulunan, gö-
revli sayısı 70-80 dolayında, görece küçük oylumlu bir örgüttür. Kuru-
mun yönelti belirleme örgeni, kamu kesimi, özel kesim, işçi kuruluşları 
ile üniversite temsilcilerinden oluşan Genel Kurul'dur. Üye sayısı iki yüz 
olan Genel Kurul, yılda bir toplanarak Merkez'in çalışmalarına yön ve-
rici görüşmeler yapıp bir önceki yılın "çalışma raporu" ile gelecek yılın 
"iş programı"nı onaylar. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu kurumun 
yürütme örgeni olup işveren, işçi, yönetim temsilcilerinden oluşur. Bu de-
neyin ilgili olduğu dönem içinde Yönetim Kurulu Başkanlığı daha çok 
bir işveren temsilcisinin, son yılda ise yönetim temsilcisinin elinde bu-
lunmuş, onu izleyen yıllarda bu görevin bir işçi kuruluşu temsilcisine ve-
rildiği de olmuştur. 

Yazar, ilk kez, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürü olduğu 1965-1968 döneminde kurumu adına MPM'nin bir Genel 
Kurul toplantısına katılmış, bir kurucu meclis havasında gördüğü, elle-
rinde kurumca dağıtılmış çantalar bulunan bu aşırı ölçüde kalabalık gö-
rünen kurulda verimli bir çalışma yapılamayacağı duygusuna kapılarak 
ilk günkü sabah oturumundan sonra toplantıdan ayrılmıştı. 

1 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun metni için bakı-
nız: Ek 1. 
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Yazarın bu kurumla danışman olarak görev almadan önceki ilk iliş-
kisi ise, MPM'de kamusal ilişkiler konularıyla ilgilenen, Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi çıkışlı eski bir bayan öğrencisinin 16 Ka-
sım 1970 Pazartesi günü kendisini söz konusu Fakültede görmeye gelip 
kurumun 1971 yılının Nisan ayında düzenlemeyi tasarladığı bir Kamusal 
İlişkiler (Halkla İlişkiler) semineriyle ilgili olarak görüşüp danışması 
oldu. Yazar, bu girişimle bağlantılı olarak, 11 Aralık 1970 Cuma günü, 
MPM'nin düzenlemiş bulunduğu bir başka Kamusal İlişkiler seminerine 
dinleyici olarak katıldı. Daha sonra MPM'den yazarın Kamusal İlişkiler 
konusunda ders okuttuğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
sine bağlı Basın-Yayın Yüksek Okuluna bir yazı yazılarak yapacakları 
bir görevli alma sınavı seçici kuruluna katılmak üzere bir üye istenmiş, 
Okul yönetimi de konuyla en yakından ilgili gördüğü öğretim üyesi ola-
rak yazarın adını bildirmişti. 11 Ocak 1971 Pazartesi günü MPM'den ya-
zara telefon edilerek sınav günleri konusundaki görüşü alınmış, "Dökü-
mantalist ve Teknik Enformasyon Uzman Yardımcılığı" için yapılan bu 
sınavın yazılı bölümü 26 Ocak 1971 Salı günü yapılıp sınav kâğıtları 
27 Ocak 1971 günü değerlendirilmiş, ertesi gün de sınavın sözlü bölümü 
yapüarak sonuçlandırılmıştı. 

Yazar, 2 Şubat 1971 Salı sabahı, o sırada boş bulunan Genel Sek-
reterliğe vekâlet etmekte olan kişinin isteği üzerine kendisiyle bir görüş-
me yaptı. O günlerde Yönetim Kurulu'nun özellikle üzerinde durmakta 
olduğu izlenimini edindiği "reorganizasyon" konusunda Ankara dışın-
daki bir kentte görevli bir üniversite öğretim üyesine MPM'nin örgüt 
yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir araştırma yaptırılması için 
girişimde bulunduğu, bu konuda kendisinin de kuruma yardımcı olması-
nın istendiği anlaşılıyordu. Ardından Eğitim Şubesi Müdürüyle orada gö-
revli kamusal ilişkiler sorumlusuyla da görüşen yazara, Nisan ortaların-
da biri Ankara'da, biri İstanbul'da olmak üzere özel sanayi kesimi için 
iki Kamusal İlişkiler semineri düzenlemeyi, yöneticiliğini kendisinden is-
temeyi düşündükleri, ayrıca bu seminerlerde konuşmacı olarak da kat-
kıda bulunmasını bekledikleri söylendi. 

Şubatın son haftası içinde yazarla seminer konusundaki görüşmele-
rini sürdüren kamusal ilişkiler görevlisi, bu arada 25'Şubat 1971 günü 
kendisini Siyasal Bilgiler Fakültesinde görmeye gelip Nisan ortalarında 
düzenlenecek Kamusal İlişkiler semineriyle ilgili olarak yaptıkları bir 
"eğilim araştırması"nm sonuçlarını gösterdi. Genel Sekreter Vekili, 29 Mart 
1971 Pazartesi günü yazara telefon ederek kurumdaki çeşitli işler için 
görev tanımlarının oluşturulması konusunda kendilerine yardımcı olup 
olamıyacağmı sorup aldığı olumlu yanıtı Yönetim Kurulu'na götüreceğini 
söyledi. 
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Bu arada Genel Sekreter Vekili, yazarın, MPM ile ilgili yeniden dü-
zenleme çalışmasını yapması söz konusu üniversite öğretim üyesiyle Yö-
netim Kurulu Başkanının o sırada boş olan odasında bir araya gelip ko-
nuyu baş başa görüşmelerine olanak sağladı. Kurumun yabancısı olma-
dığını gösteren bir kolaylıkla masanın başına geçip bir iki yerle İngilizce 
telefon görüşmeleri de yapan bu öğretim üyesi, bu tür işlerde oldukça 
deneyli, rahat davranışlı, toplumsal ilişkilerde de oldukça usta bir kişi 
izlenimini uyandırıyordu. Sıra yeniden düzenleme çalışması konusunun 
görüşülmesine geldiğinde, önce araştırmanın birlikte yürütülmesi söz ko-
nusu edildi. Yazar, başka bir kentte görevli olan tanımadığı bir meslek-
daşla böyle ortak bir girişimde bulunmayı, uygulamada iş yükünün çok 
büyük bir bölümünü kendisinin taşımak durumunda kalarak işin onun 
bu işe ayırabileceğinden daha uzun bir süreyle ağır bir çabayı gerekti-
rebilmesi olasılığı karşısında durumuna uygun bulmadı. Yazarın bu ko-
nudaki duraksamasını dile getirmesi üzerine, geriye çalışmayı kendisinin 
tek başına yürütmesi, yazarın da onun sunacağı yazanak üzerinde Yöne-
tim Kurulu için bir değerlendirme yapması seçeneği kalıyordu. 

Yazar, MPM'nin düzenlediği Kamusal İlişkiler Seminerinde 12 Nisan 
1971 günü ilk bildirisini sunarken oturuma birkaç gün sonra Genel Sek-
reterlik görevine getirilecek olan bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık 
etmekteydi. 20 Nisan 1971 Salı günü Genel Sekreter Vekili yazarı Siya-
sal Bilgiler Fakültesinde telefonla arıyarak, MPM'ye sunulmuş olduğu 
anlaşılan yeniden düzenleme yazanağını okuyup görüş bildirmesini istedi. 

Ertesi gün kendisine iletilen yeniden düzenleme yazanağını incele-
meye başlayan yazar, 22 Nisan 1971 Perşembe sabahı kuruma uğrayarak 
Genel Sekreterle Genel Sekreter Yardımcısının yanı sıra Şube Müdürle-
rinden ikisinin de hazır bulunduğu bir toplantıya katıldı. Kendisinden 
söz konusu yazanak üzerinde MPM Yönetim Kurulu adına bir inceleme 
yaparak ilk aşamada 1971-1972 dönemi için Genel Kurula götürecekleri 
bir kuruluş yapısı önerisi geliştirmesi, yeniden düzenleme yazanağında 
bu konuda yer alan önerileri daha dengeli bir duruma getirmesi, ancak 
eldeki süre çok kısa olduğu için görüşünü gelecek haftanın sonundan ön-
ce bildirmesi istendi. Genel Sekreterin hafta başında ilgililerle ilişki ku-
rup görüşmelere başlayabileceğini belirtmesinin ardından kendisine yazı 
işleri için bir de sekreter verilebileceği söylendi. Haftanın geri kalan gün-
leri içinde yeniden düzenleme yazanağını incelemeyi sürdüren yazar, gö-
rüş oluşturabilmek için gerekli bilgilerle izlenimleri edinebilmek ama-
cıyla kurumun 1969-1970 "çalışma raporu" ile 1970-1971 "iş programı"nı 
inceledi. 

Onu izleyen hafta içinde Genel Sekreterle Yardımcısı başta olmak 
üzere çeşitli şubelerin sorumlularıyla yeniden düzenleme konusunda gö-
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rüşmeler yapan yazar, görüş bildirme yazısını bitirip 3 Mayıs 1971 ak-
şamı daktilo ettikten sonra ertesi sabah kuruma bıraktı.2 

Bunu izleyen günün sabahı kuruma uğrayan yazar, Genel Sekreterle, 
Yardımcısıyla MPM'nin yeniden düzenlenmesi konusu üzerinde görüştü. 
Bu görüşme sırasında Genel Sekreterin kendisine örgüt-yöntem danış-
manlığı görevini önermesi üzerine bir duraksama geçiren yazar, bir iki 
gün düşünmek için izin istedi. Güzün ilk haftalarında beklenen bir do-
ğum dolayısıyla yaz aylarını Ankara'da geçirmek durumunda bulunan 
aile, yaptığı toplu değerlendirme sonunda, görevin getireceği ek katkının 
sağlıyabileceği geçim kolaylığını da göz önünde bulundurarak bu öneriye 
olumlu yanıt vermenin uygun olacağı sonucuna vardı. 

Genel Sekreter, 12 Temmuz 1971 günü yazara danışmanlığa atanma 
işinin kesinleştiğini, buna sevindiğini bildirdi. Ertesi gün saat 09.30'da 
kuruma uğrayan yazar, Genel Sekreterle birlikte sözleşme taslağı üze-
rinde çalıştı. Ortaya konan sözleşmeye göre yazar, kuruma "Yönetim, 
Eğitim, Örgütlendirme Danışmanı" olarak alınmaktaydı. Yazar, sözleş-
mede, 4936 sayılı Üniversiteler Yasasımn 115 sayılı yasayla değiştirilen 
31. maddesi uyarınca haftada on saati geçmemek üzere çalışma, ayrıca 
kendisinden beklenen görevlerden gerekenleri görev yeri dışında da yü-
rütebilme kuralına yer verilmesini sağlamakta yarar görmüştü. Daha 
sonra yapılıp üniversiteye de bildirilen düzenlemeye göre, Danışman, 
kurumda Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri öğleden sonraları çalışacaktı. 

Buraya değin söylenenler, okuyucuya Danışman'ın bu göreve getiril-
mesine yol açan gereksinmelerle gelişmeler konusunda açık bir görüş ka-
zandırmaya yetecektir. Genel Sekreter daha sonraları Danışman'a "siz 
beni tanımazsınız ama ben sizi uzaktan tanır, çalışmalarınızı takdir eder-
dim" diyerek onun Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü sırasında yaptığı işlerden etkilenmiş olduğunu dolaylı bir bi-
çimde belirtmişti. 

Nisan 1965-Nisan 1968 arasında üç yıl süreyle TODAİE Genel Mü-
dürü olarak eylemli yöneticilik görevinde bulunan yazar, bu kez ondan 
oldukça değişik bir danışmanlık deneyine başlamış, bir başka deyişle bir 

2 Daha önce Genel Sekreter, odasında yazara böyle bir görüş bildirme işi için 
ne kadar bir maddi karşılık isteyeceğini sormuş, bu gibi işleri kamu kesiminde hiç-
bir karşılık söz konusu olmadan yapmaya alışık olan yazar ilk kez karşılaştığı 
böyle bir soruyu nasıl yanıtlayacağını bilemeyerek durumu onlarm değerlendirme-
sine bırakmıştı. Yazar daha sonra yeniden düzenleme yazanağını sunan meslek-
daşının bu konuda kurumla imzaladığı sözleşmede en çok bir ayını verdiği bu 
çalışma için bir üniversite profesörünün o günkü koşullarda bir yıllık aylık top-
lamı tutarında bir karşılık istemiş bulunduğunu gördüğünde bu tür konularda 
ne denli toy olduğunu bir kez daha anlamıştı. 
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"komuta görevinden sonra bir "kurmay" görevinde deneyler edinmek fır-
satını bulmuş oluyordu. Ana görevi dolayısıyla bağlı bulunduğu üniver-
site, eğitim, araştırma, yayın yoluyla bilimin yayılıp gelişmesine çalışan 
bir kuruluştu. TODAİE ise yine eğitim, araştırma, yayın yoluyla Türk 
kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştu. 
Şimdi çalışma süresinin bir bölümünü ayıracağı kurumun ana işlevleri de 
ilk ikisi gibi eğitim, araştırma, yayındı. Danışman, şimdi de kendini yöne-
tim alanındaki yaklaşık yirmi yıllık bilgi, deney birikimini değişik bir 
açıdan değerlendirip güçlendirebileceği yeni bir eylem alanı içinde bul-
muştu. 

Burada öyküsü sunulacak danışmanlık deneyi, Ordu'nun Cumhuri-
yet dönemindeki üç yönetime el koyma eyleminden ikisinin yer aldığı ol-
dukça çalkantılı bir dönemi kuşatır. İlki 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen el 
koymadan yaklaşık on yıl sonra ülkede tedirginlikler artmış, Ordu'nun 
yeni bir eylemine yol açacağı anlaşılan olaylar yoğunluk kazanmıştı. Ge-
nel Kurmay Başkanıyla kuvvet komutanlarının Cumhurbaşkanına, Millet 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına 12 Mart 1971 günü ver-
dikleri "muhtıra" üzerine Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Par-
tisi hükümeti görevi bıraktı. Yeni hükümeti kurmakla 19 Mart 1971 günü 
Nihat Erim görevlendirildi. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, parti içi 
ayrılıkları da su yüzüne çıkaran bir davranışla 21 Mart 1971 günü bu gö-
revden çekildi. 26 Nisan 1971 gününü izleyen gece yarısından başlayarak 
bütün yurtta sıkıyönetim uygulamasına başlandı. Sıkıyönetim komutan-
lıkları, 18 Mayıs günü çok sayıda üniversite öğretim üyesini de içine alan 
tutuklamalar yaptılar. Sıkıyönetim öncesinde olduğu gibi sıkıyönetimden 
sonra da, o günlerde öğrenci olayları olarak nitelendirilen olaylar sürmek-
teydi. Ülkedeki öbür yüksek öğretim kurumlarında olduğu gibi yazarın 
öğretim üyesi olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
de boykotlar, "forum"lar, sınavları erteletme girişimleri birbirini izliyor, 
sınavlar ancak Sıkıyönetim Komutanlığınca alınan sıkı güvenlik önlem-
leri altında yapılabiliyordu.3 Otuz dört yıldır CHP Genel Başkanlığı gö-
revini üzerinde bulunduran İsmet İnönü, partisindeki düşüngüsel kayma-
lar karşısında duyduğu tedirginliklerin de etkisiyle 8 Mayıs 1972 günü bu 
görevden çekildi. Toplumsal çalkantılarla atbaşı giden bir dizi hükümet 
değişikliklerinden sonra, Danışman'ın bu görevinden ayrıldığı 12 Temmuz 
1979 gününden yaklaşık bir yıl sonra, olgunlaşan olaylar 12 Eylül 1980 gü-
nü Ordu'nun ülke bütünlüğünü koruyabilmek için yönetime yeniden el 
koymasını kaçınılmaz kıldı. Burada öyküsü sunulacak olan danışmanlık 
deneyinin yaşandığı dönemde ülkede egemen olan koşullar işte bunlardı. 

3 Bu olayların özellikle üniversite kesimindeki ayrıntılarını vurgulayan, ilk 
elden gözlemlere dayanan bir dökümü için aşağıdaki yayınımıza bakınız: 

Özkaynakça - Bir Deneme (AÜ SBF yayını, 1983), s. 59-63, 82-87. 
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Bu görevle ilgili çalışmaları söz konusu olduğu sürece "Danışman" 
olarak anılacak olan yazar, sekiz yılda üç Genel Sekreterle birlikte çalıştı. 
Burada, yapılan çalışmaların niteliği, Danışman'm sunduğu görüş bildir-
me yazılarına da geniş ölçüde yer verilerek açıklanacak, bu yazıların başka 
kuruluşlar için de belirli bir geçerlik taşımasına özen gösterilecektir. 

Bu incelemenin "Öncelikli Sorunlar" başlığını taşıyan ilk bölümünde, 
Danışman'ın bu göreve alınmasına yol açan iki ana konu —örgüt yapısı-
nın yeniden düzenlenmesi ile görev tanımlarının oluşturulması— üzerin-
deki çalışmalarından söz edilecektir. İkinci Bölüm'de kurumun amaçlarıy-
la çalışma ilkelerinin belirlenmesine, bir başka deyişle yönelti saptamaya 
ilişkin çalışmalar üzerinde durulacaktır. Üçüncü Bölüm'de Danışman'ın 
kurum çalışmaları arasında önemli bir yer tutan "Kamusal İlişkiler" et-
kinlikleri konusundaki katkıları ele alınacaktır. Dördüncü Bölüm'ün ko-
nusunu "Görevli Sorunları," Beşinci Bölüm'ünkini "Eğitim," Altıncı Bö-
lüm'ünkini "Araştırma," Yedinci Bölüm'ünkini "Yayın" alanındaki çalış-
malarla Danışman'ın bu çalışmalara yaptığı katkılar oluşturacaktır. "Da-
nışmanın Öbür Çalışmaları" başlığını taşıyan Sekizinci Bölüm'de, Danış-
man'ın daha önceki bölümlerde ele alman eylem alanları dışında kalan 
çalışmaları incelenecektir. "Danışmanın Çalışma Ortamı" başlığını taşıyan 
Dokuzuncu Bölüm'de ise sekiz yıllık danışmanlık deneyinin toplu bir de-
ğerlendirmesi yapılacaktır. 
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i . 
Bölüm 

ÖNCELİKLİ SORUNLAR 

Giriş bölümünde yer alan açıklamalardan da anlaşılmış olacağı üzere, 
Danışman'ın bu göreve alınmasından önceki aşamada üzerinde en çok 
durulan iki konudan biri MPM örgütünün yeniden düzenlenmesi, ikin-
cisi görev tanımlarının oluşturulması işiydi. Bu bölümde önce yeniden 
düzenleme, ardından da örgütün düzenli bir biçimde işleyişiyle ilgisi açık 
olan görev tanımlarına ilişkin çalışmalar üzerinde durulacaktır. 

YENİDEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 

MPM Genel Sekreteri, yeniden düzenleme çalışmalarını iki ayn kol-
dan yürütmekteydi. Bir yandan kurum içinde, Danışman'ın da üyesi ol-
duğu, başlıca yöneticilerden oluşan bir Reorganizasyon Kurulu bu konu-
da çalışmalar yapmakta, bir yandan da Genel Sekreter yukarıda sözü edi-
len yazanak üzerinde Danışman'dan görüşler alıp bunları değerlendirdik-
ten sonra yazarına belirli istekleri içeren yazılar göndererek bu çalışmayı 
kurum için yararlanılabilir bir duruma getirebilmek için kişisel bir çaba 
göstermekteydi. 

Bu konunun incelenmesine, Danışman'ın bu göreve gelmeden önce, 
4 Mayıs 1971 günü sunduğu görüş bildirme yazısıyla başlamakta yarar 
vardır. Okuyucunun, bu yazıyı incelerken, yalnız Danışman'ın bu konu-
daki katkısı üzerinde değil, sunulan yeniden düzenleme önerilerinin içe-
riği konusunda da oldukça açık bir görüş elde edebileceği kuşkusuzdur. 

"Milli Prodüktivite Merkezi Reorganizasyon Raporu Hakkında Gözlem, 
Düşünce ve Öneriler" başlığını taşıyan bu görüş bildirme yazısında şöyle 
deniyordu:* 

* Oldukça uzun olan bu görüş bildirme yazısını başlangıçta kitabın sonuna ek 
olarak koymayı düşündükse de, danışmadım göreve alınmasında etkili olmasının 
yanı sıra kurum içinde daha sonraki gelişmelerle de bağlantılı olan bu yazıyı 
metin içinde vermeyi daha uygun bulduk. Gerek bu yazının gerek bu ölçüde uzun 
olmamakla birlikte daha sonra alıntılayacağımız çok sayıdaki öbür görüş bildirme 
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GİRİŞ 

Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliğinin sözlü isteği üzerine, MPM'nin 
reorganizasyonuna ilişkin raporu (bundan sonra kısaca "Rapor" olarak anıla-
caktır) inceledim. 22 Nisan 1971 Perşembe günü MPM Genel Sekreteri, Genel Sek-
reter Yardımcısı ile yaptığım ön görüşmede dile getirilen isteğe de uygun olarak, 
burada daha çok Rapor'un 1971-1972 dönemi için öngördüğü örgüt yapısına iliş-
kin öneriler üzerinde durulacaktır. Söz konusu toplantıda, 1971 yazında yapılacak 
Genel Kurul toplantısına sunulması düşünülen bu önerileri Yönetim Kurulu adma 
eleştirici bir gözle incelemem, uygulanabilirlik açısından değerlendirerek bu ko-
nudaki düşüncelerimi bildirmem istenmiştir. 

Bu görüşlerle önerilerimi, "Rapor'un Tümüne İlişkin Gözlemlerle Düşünceler," 
"Rapor'daki Önerilerle ilgili Genel Gözlemlerle Düşünceler," "Şubelerin Amaçla-
rıyla Görevlerine İlişkin Ayrıntılı Öneriler Üzerinde Gözlemlerle Düşünceler" ana 
başlıkları altında sunuyorum. 

4 Mayıs 1971 

RAPORUN TÜMÜNE İLİŞKİN GÖZLEMLERLE DÜŞÜNCELER 

1. Rapor'un Biçimi ile İçeriği 
Rapor'un incelenmesine geçmeden önce biçimiyle içeriğine kısaca göz atmak 

yararlı olacaktır. 
Toplam olarak 31 daktilo sayfası tutan Rapor, aşağıda başlıklarıyla sayfa nu-

maraları gösterilen bölümlerden oluşmaktadır: 
Sayfa 

I. MPM Organizasyon Yapısı 1 
Gerekçe 1 

1. Bundan dört yıl sonra uygulanması düşünülen organizasyon şema-
sının esasları 1 

Organizasyon Yapısı 1973-74 11 
MPM 1971-72 Organizasyon Yapısı 12 
MPM Organizasyon ve Reorganizasyon Politika ve Prensipleri 13 

1. Ekonomik Planlama ve İşletme Yönetimi Şubesi 14 
2. Endüstri İşletmeleri ve Endüstri Mühendisliği Şubesi 16 
3. Tarım, Ormancılık, Hayvancılık Şubesi Müdürlüğü 18 
4. Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi Şubesi 20 
5. Müşavirlik ve Eğitim Şubesi 22 
6. Teknik Enformasyon ve işbirliği Şubesi 25 
7. Mali ve idari işler Müdürlüğü 28 

Müdürlerin iş Tarifi 30 

yazılarının ilgili olduğu belgeleri buraya almayı —bu yazıyı yazarken onları bul-
manın olanaksızlığının yanı sıra kitabın oylumunu da aşırı ölçüde şişireceği için— 
düşünmedik. Görüleceği üzere, bu görüş bildirme yazılarını okuyanlar, söz konusu 
belgelerin niteliğini açık olarak göz önünde canlandırmakta güçlük çekmeyecek-
lerdir. inceleme konusu yapılan belgelere bakmayı gerektiren kimi tümceleri ki-
taba aldığımız görüş bildirme yazılarından çıkarabilirdik; ancak yazıların bütün-
lüğünü bozmamak için bu yola gitmedik. Örgütlerdeki yeniden düzenleme sorun-
larına ışık tutacağım umduğumuz bu biraz uzun görüş bildirme yazısını okuyu-
cuların sabırla, özenle incelemelerini dileriz. 
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Rapor'un sonunda 1975-76, 1973-74, 1971-72 yılları için önerilen kuruluş yapısını 
gösteren, bir bölümü genel nitelikte, bir bölümü ayrıntılara inen yedi kuruluş şe-
ması yer almaktadır. 

Yukarıdaki 1-7 numaralı başlıklar altında, her şubenin "Gayesi," "Görev özeti," 
"Faaliyet ve Fonksiyonları" ayrı ayrı başlıklar biçiminde düzenlenmiştir. 

Bu gibi yeniden düzenleme raporlarında, örgütün yeniden düzenlenmesini ge-
rekli kılan nedenlerin, bir başka deyişle yürürlükteki yapıdaki eksikliklerle ak-
saklıkların gözler önüne serilmesi, yapılan önerilerin bu eksikliklerin giderilmesini 
nasıl sağlayacağı konusundaki düşüncelerin açıklanması, yapılan görev değişiklik-
leriyle bu görevlere yeni eklenen çalışmaların neler olduğunun açık olarak belir-
tilmesi alışılmış bir uygulamadır. Oysa Rapor'da bu noktalara ilk sayfanın ba-
şında üç tümce ile, çok genel, eksik, sorunların anlaşılmasına olanak vermeyen 
bir biçimde değinilmekle yetinilmiştir. 

Rapor'un genel yapısı, incelemeyi kolaylaştıracak bir biçimde düzenlenme-
miştir. Örneğin, "MPM 1971-72 Oıganizasyon Yapısı" başlığının yer aldığı 12. say-
fadan sonra gelen (13. sayfadaki) "MPM Organizasyon ve Reorganizasyon Politika 
ve Prensipleri"nin, çeşitli yıllara ilişkin kuruluş yapısı önerilerinin tümünü ilgi-
lendirdiğine göre, Rapor'un başlarında yer alması gerekirdi. 

Yukarıya Rapor metninden olduğu gibi alman başlıklardan da anlaşılacağı 
gibi, başlıkların numaralanmasında da tutarlı bir düzene uyulmamıştır. Raporun 
genel bir başlığı yoktur. Bize verilen, her sayfası Rapor yazarının basılı adıyla 
adresini taşıyan metinde, okuyup anlamayı güçleştiren anla,tım çetrefillikleriyle, 
yazım, noktalama yanlışlıklarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durumuyla Rapor'un, son 
biçimini almadan, ivedi olarak getirtilmiş bir taslak olduğu izlenimi edinilmektedir. 

2. Rapor'un Oluşturulma Yöntemi Üzerinde Düşünceler 
Rapor'da, yukarıda da değinildiği gibi, şimdiki durumun değerlendirilmesiyle 

yapılan önerilerin gerekçelerine yer verilmediği için, MPM'nin kuruluşuyla işleyi-
şini eldeki sürenin olanaklı kıldığı ölçüde kendimiz incelemek durumunda kaldık. 
Bu amaçla MPM'nin kuruluş yasasını, 1969-70 yılı Çalışma Raporu ile 1970-71 yılı İş 
Programını inceledik. Ayrıca, bugün var olan beş şubenin müdürleriyle, kimi uz-
manlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak gerekli bilgileri toplamaya çalıştık. 

Şube Müdürleriyle olan görüşmelerimiz sırasında, Rapor'un hazırlanmasından 
önce kendileriyle mevcut durumla karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla ge-
rekli ilişkinin kurulmamış, şubeleriyle ilgili önerileri Rapor Genel Sekreterliğe su-
nulmadan önce kendileriyle görüşülüp tartışılmamış olduğunu öğrendik. Çalışma 
yöntemiyle ilgili bu savsaklamanın ilgililer arasında olumsuz birtakım tepkilere yol 
açmış olduğu açıkça belli olmaktaydı. Rapor'un ilk sayfasında "MPM yetkililerinin 
görüşlerinin alındığı" belirtilmekteyse de, Şube Müdürlerinden bir bölümü doğru-
dan doğruya, bir bölümü Genel Sekreterlik aracılığıyla çalışmalarına ilişkin ra-
por, not ya da taslaklar sunduklarını, bunun dışında sorunlarını Rapor'un yaza-
rıyla yeniden düzenleme açısından tartışmadıklarını belirttiler. İçlerinden kimileri 
ise, yazılı görüş bildirmeleri istenmediği gibi, kendileriyle sözlü olarak da ilişki 
kurulmadığını söylediler. Oysa, örgütler içinde değişiklik yapılması amacını gü-
den bu gibi çalışmalarda yalnız üst düzeylerdeki yetkililerle değil, örgütteki öbür 
ilgililerle de doğrudan doğruya yüz yüze ilişki kurulması, hem gerçeklerin olabil-
diğince eksiksiz bir biçimde öğrenilmesi, hem de ilerde ortaya çıkabilecek direnme-
lerin önlenmesi bakımından büyük önem taşır. Örgütsel araştırmalarda öneriler-

9 



den önemli bir bölümünün doğrudan doğruya ilgili görevlilerden geldiğini göste-
ren sayısız deneyler vardır. Bu görüşmeler sırasında ilgililer arasında gerçekleşe-
cek etkileşim hem verimli düşünce alışverişlerine, hem de araştırmacının birçok 
noktalarda ilgilileri aydınlatıp onlarda değişiklikleri benimsemeye elverişli bir ruh 
haletinin doğmasına yol açar. Araştırmacının vardığı sonuçlarla ortaya koyduğu 
öğütlemeleri, raporu örgütün yetkili yönetim düzeyine sunmadan önce ilgililerle 
tartışıp son bir kez görüşlerini alması ise, düşülebilecek yanılgıların belirlenip ge-
rekli son düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlayan yararlı bir yöntemdir. 

3. Rapor'un Tümüne İlişkin Düşünceler 

Rapor'un genel olarak göze çarpan özelliklerinden biri, var olan bir örgütün 
yapısında amacın daha iyi gerçekleştirilmesi için gerek duyulan değişikliklerin 
yapılmasından çok, yeni baştan kurulan bir örgütü düzenlemek amacıyla oluştu-
rulmuş bir belge izlenimini uyandırmasıdır. Rapor'un tümünden elde edilen bu 
izlenim, ileri yıllara ilişkin örgüt yapısıyla ilgili öneriler için özellikle söz konu-
sudur. Rapor'un ilk sayfasında, çalışmalarda 25 dolayında yabancı ülke prodük-
tivite merkezinin yapılarının incelendiği, öbür ülkelerdeki kimi ulusal ya da ulus-
lararası örgütlerin yapılarının gözden geçirildiği, ayrıca yerli, yabancı uzman-
ların kuruluş yapısına ilişkin görüşlerinden yararlanıldığı belirtilmektedir. Yuka-
rıda sözü edilen izlenim, belki de, MPM örgütüyle Türkiye'nin gerçekleri ile doğ-
rudan doğruya ilgili olmayan bu gibi kaynaklardan abartılmış bir ölçüde etkilen-
me sonucu ortaya çıkmıştır. 

Rapor'da çeşitli yıllar için ayrı örgüt yapıları öngörülecek yerde, bugünkü 
yapının aksaklıklarıyla eksikliklerini giderecek tek bir öneriler topluluğu sunu-
larak bunun içinde almaşık çözümler gösteriJmesi daha uygun olurdu. Böyle bir 
yaklaşımın, önerilen yapının değişen gereksinmelerin ışığı altında ilerde yeni-
den gözden geçirilmesi olanağını ortadan kaldırmayacağını belirtmeye gerek bi-
le yoktur. 

Rapor'un göze çarpan bir yönü de, MPM'nin yönelmesi gereken, verimliliğin 
artırılmasına dönük, daha çok aydınlatıcı, tanıtıcı, eğitici etkinliklerde bulunma 
amacının dışına taşarak, çeşitli kamu kurulu'vlarmm uğraşı alanlarına giren, 
MPM'nin yapmasına olanak da bulunmayan işleri bu örgütün şubelerine görev 
olarak verme eğilimidir. İlerde bunun çeşitli örneklerine değinmek fırsatını bu-
lacağız. 

Bununla ilgili bir başka nokta da, Rapor'da yer alan önerilerden bir bölümü-
nün gerçekçilikten uzak oluşudur. Rapor'un "Organizasyon ve Reorganizasyon 
Politika ve Prensipleri" kesiminin 1. maddesinde MPM'nin "çok büyük bir teşkilat 
olma yerine prodüktivite çalışmalarına ışık tutucu ve bunları koordine edebilen 
bir teşkilat olması" amacının güdüldüğü belirtiliyorsa da, bu kuruluşun şubele-
rine verilmek istenen kimi görevlerin, eldeki ya da yakın bir gelecekte el altında 
bulundurulabilecek görevli kadrosu ile bütçe olanaklarıyla üstesinden gelinmesi 
çok güç, dahası olanaksız görünmektedir. 

Rapor'un başka bir özelliği de, örgüt yapısının kurulmasında, kimi durum-
larda simetri kaygısına aşırı bir ölçüde önem vermekte olduğu izlenimini uyan-
dırmasıdır. Genel Sekreterlik düzeyindeki Danışma Kurulu ile Müşavirler dışın-
da, bütün Şubelere Danışma Kurulları ile Müşavirler verilmesi önerisi bunun ti-
pik bir örneğidir. Oysa örgüt yapısının "simetrik"ten çok "fonksiyonel" olmasına, 
amacı gerçekleştirmeye elverişlilik düzeyine daha çok önem vermek gerekir. 
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RAPORDAKİ ÖNERİLERLE İLGİLİ GENEL GÖZLEMLERLE DÜŞÜNCELER 

Daha önce de değinildiği gibi, burada yalnız 1971-72 yılına ilişkin öneriler in-
celeme konusu yapılacaktır. 

Rapor'la ona ekli kuruluş şemalarının incelenmesi, öngörülen başlıca değişik-
liklerin aşağıdaki noktalarda olduğunu göstermektedir: 

1. Genel Sekreterlikle Şubeler Düzeyinde Bir Danışma Kurulu ile Müşavirler 
Görevlendirilmesi 
(a) Genel Sekreterlik düzeyinde görevlendirilmesi önerilen Danışma Kurulu 

ile Müşavirler konusunda metinde herhangi bir açıklık bulunmamakla birlikte, 
bugün sayısı dört olan Danışma Kurullarının bire indirilmek istendiği anlaşıl-
maktadır. Rapor'da Danışma Kuruluna verilmesi düşünülen görevler belirtilmiş 
olmadığı için bu konuda kesin bir görüş bildirecek durumda değiliz. Bununla bir-
likte, Danışma Kurulları ile ilgili yürürlükteki uygulamanın bugüne değin edini-
len deneylerin ışığı altında yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Bu 
vesile ile, MPM için, uygun bir bileşimi olan tek bir Danışma Kurulu'nun birden 
çok Danışma Kuruluna yeğlemek eğiliminde olduğumuzu da belirtmek isteriz. 

"Müşavirler" konusunda da Rapor'da açıklamayla karşılaşılmıyor. Bu müşa-
virlerin her zaman MPM'nin sürekli kadrosunda yer alıp tümgün üzerinden ça-
lışan kimseler olmasının zorunlu olmadığı açıktır. Kimi müşavirlere belirli ko-
nularda, gerek duyuldukça danışılabileceği gibi, uzmanlık bilgisiyle deneyinden 
daha yoğun olarak yararlanılması gerekenlerle daha sürekli ilişkiler kurulması 
yoluna da gidilebilir. 

Bu arada, MPM'nin Kamusal îlişkiler'i ile uğraşmak üzere Genel Sekreterlik 
düzeyinde bir danışman görevlendirilmesi uygun olacaktır. 

Cb) Rapor'a ekli kuruluş şemasının incelenmesi, her Şube düzeyinde de bir 
Danışma Kurulu ile Müşavirler bulunması önerildiğini göstermektedir. Rapor'da 
bu önerinin gerekçesi açıklanmamakla birlikte, bu düzeyde böyle bir düzenleme-
ye gidilmesinin zorunlu nedenlere dayanmadığı, ayrıca gereksiz kaynak savur-
ganlığına yol açması dolayısıyla sakıncalı olabileceği düşüncesindeyiz. Şubelerin 
duyabilecekleri danışma gereksinmesinin Genel Sekreterlik düzeyinde çalıştırıla-
cak danışmanlarca karşılanabileceği kanısındayız. 

2. Şube Sayısının Beşten Yediye Çıkarılması 
Bugün beş olan şube sayısının, iki yeni şube kurulup şubeler arası görev da-

ğıtımında birtakım değişiklikler de yapılarak yediye çıkarılması önerilmektedir. 
Kurulmak istenen şubelerden biri "Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi," öbürü 
"Müşavirlik ve Eğitim" Şubesi adını taşımaktadır. Bu iki şubeye ilişkin düşünce-
lerimiz aşağıda açıklanmıştır: 

(a) Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi Şubesi Kurulması 
İncelemelerimiz sırasında edindiğimiz izlenime göre, MPM örgütünde ekono-

minin Endüstri, Tarım kesimleriyle ilgili birer şube bulunmasına karşılık Hizmet 
kesiminin açıkta kalması doldurulması gereken bir boşluk sayılmakta, Rapor'daki 
bu öneri de bu gereksinmenin karşılanması amacını gütmektedir. Biz de böyle 
bir boşluğun bulunduğu, giderilmesi gerektiği konusunda başkalarıyla birleşmekle 
birlikte, bu gereksinmenin ayrı bir şube kurularak karşılanması gerekip gerekme-
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diği konusunda birtakım duraksamalarımız vardır. Daha sonra şubeleri tek tek 
ele aldığımızda da görüleceği gibi, şimdiki Ekonomi ve istatistik Şubesine, Kamu 
Yönetimini de içine alan Hizmet kesimi ile makro düzeyde ilgilenme görevi veril-
mektedir. Bizim de uygun bulduğumuz bu öneri, MPM'ye Hizmet kesiminin ve-
rimlilik sorunlarına eğilme olanağım verecek bir örgüt birimi (adı geçen Şube 
içinde bir Servis) kazandırmış olacaktır. Bu alanda işletmelerle kurumlar düze-
yinde yapılabilecek araştırma, eğitim çalışmalarının ise öbür şubelerle işbirliği 
edilerek yürütülebileceği kanısındayız. Gerçekten de, Kamu Yönetimi, Ticaret, Ban-
kacılık ile benzeri hizmet alanlarında kullanılan kimi yöntemlerle teknikler, ör-
neğin Endüstri alanında kullanılanlara gün geçtikçe daha çok benzerlik göster-
mektedir. Bundan dolayıdır ki bu Şube, örneğin Kamu Yönetiminde verimliliği 
artırma amacına dönük eğitim çalışmalarında Endüstri Şubesiyle, öbür şubelerle 
yakından işbirliği edecektir. Buna karşılık, gerek endüstri, gerek tarım alanında, 
düzenleyici çalışmalarıyla işleyiş biçimleri söz konusu kesimleri sürekli olarak et-
kileyen birçok kamu kuruluşları vardır. Ticaret, bankacılık, ulaştırma gibi hizmet 
kesiminin ikincil kesimleri konusunda da sözü edilen üç şube arasında karşılıklı 
bir bağlantı, bir dayanışma söz konusudur. Aradaki bu ilişkiler, hizmet kesimi ile 
ilgili tüm sorunların organik bir bütünlük içinde gerek makro düzeyde gerek iş-
letme ya da kurum düzeyinde inceleme, eğitim çalışmalarına konu olmasına ko-
laylıkla olanak sağlıyacaktır. Bu nedenle, "Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi" 
alanlarının, şimdilik bu adla ayrı bir şube kurulması yoluna gidilmeksizin do 
MPM bünyesi içinde ele alınabileceği kanısındayız. 

(b) Müşavirlik ve Eğitim Şubesi Kurulması 

Kurulması öngörülen "Müşavirlik ve Eğitim" Şubesine gelince, burada —daha 
sonra ele alınacak Eğitim görevi şimdilik bir yana bırakılarak— yalnız "Müşavir-
lik" konusu üzerinde durulacaktır. 

Yukarıda 1 numaralı maddede sözü edilen "Müşavirler"in MPM'nin kendi iç 
düzeni ile çalışmalarında yararlanabileceği uzmanlık bilgisiyle, deneyiyle donan, 
mış kimseler olmasına karşılık, burada söz konusu olan "Müşavirlik" hizmeti, 
MPM'nin özel ya da kamusal dış kuruluşlara kural olarak bir ücret karşılığında 
sağlayacağı, onları yararlandıracağı bir hizmettir. 

Ülkemizde böyle bir hizmete gereksinme bulunduğuna inanmakla birlikte, dı-
şarıya müşavirlik hizmetleri sağlamak üzere ayrı bir şubenin kurulması bize bu-
gün için uygulanabilir bir düşünce olarak görünmemektedir. Ayrı bir Müşavirlik 
Şubesinin kurulması, zamanının tümünü bu işe ayıran, sözcüğün tam anlamıyla 
yetkili, yetişmiş bir görevliler kadrosunun tümgün üzerinden çalıştırılacağını dü-
şündürür. Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde böyle bir örgütlenmeye kolaylıkla 
gidilemiyeceği düşüncesindeyiz. Buna karşılık, dışa dönük müşavirlik hizmetlerin-
de, ayrı bir şube kurmak gibi çok biçimselleştirilmiş örgütsel düzenlemelere git-
meksizin, zaman içinde gelişmeye açık bir başlangıç yapmanın daha doğru ola-
cağı kanısındayız. Gerçekten de, bu görevin düzenlenip yürütülmesini sağlamak 
üzere sürekli bir komisyonun kurulması yoluna gidilebilir. Bu komisyon, Genel 
Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında Şube Müdürlerinden 
oluşabileceği gibi, daha değişik bir bileşimde de olabilir. Komisyon üyelerinden bi-
rinin —ya da duruma göre komisyona alınabilecek bir başka kişinin—• komisyonun 
sekreterlik görevini yapması, gündem belirleme, müşavirlik hizmetleri konusunda 
uzun, kısa dönemli olarak düşünme, bü alandaki çalışmaları izleme gibi konular-
da görevlendirilmesi yerinde olur. 
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Söz konusu komisyon üyelerinin bu işi şimdilik öbür görevlerine koşut olarak 
yürütebilecekleri, böyle yalın bir örgütsel düzenin gereksinmeyi en az 4-5 yıl süre 
ile karşılayabileceği düşünülmektedir. 

Komisyonda çeşitli şubelerin temsil edilmek istenmesinin nedeni, müşavirlik 
hizmetlerinde kullanılacak iç kaynakların —uzmanlık bilgisiyle donanmış kişilerle 
öbür kolaylıkların— bu şubelerin bünyesi içinde yer almakta olmasıdır. Kimi ko-
nulardaki müşavirlik hizmetleri doğrudan doğruya MPM'nin kendi görevlilerince 
yerine getirilebilecek, kimi konularda ise üniversitelerle benzeri dış kuruluşların 
bünyesindeki yetişmiş insangücünden yararlanmak gerekecektir. Böyle bir komis-
yon kurulduğunda yapacağı ilk işler arasında, eldeki iç olanaklarla hangi alan-
larda, ne ölçüde müşavirlik hizmetlerine girişebileceğinin saptanması, çeşitli uz-
manlık alanlarında yararlanılabilecek dış insangücü kaynaklarının ciddi bir dö-
kümünün yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi, olası müşterilere (özel, kamü-
sal kuruluşlara) böyle bir hizmetin —belirtilecek sınırlar içinde— var olduğunun 
uygun bir biçimde duyurulması yer alacaktır. 

Buraya dek yapılan açıklamalardan da anlaşılmış olacağı gibi, eylemli müşa-
virlik hizmetleri, konuya göre MPM içinden ya da dışından seçilen kişilerden ku-
rulacak ekipler aracılığıyla yürütülecek, gerektiğinde yabancı uzmanlardan ya-
rarlanma yoluna da gidilebilecektir. 

3. Ekonomi ve İstatistik Şubesine Verilmek İstenen Yeni Biçim 

Rapor'da şimdiki Ekonomi ve İstatistik Şubesinin, görevlerinde birtakım deği-
şiklikler yapılarak "Ekonomik Planlama ve İşletme Yönetimi Şubesi"ne dönüştü-
rülmesi önerilmektedir. 

Rapor'un bu şube ile ilgili kesimindeki amaçlarla görevlere ilişkin maddelerin 
okuyucu üzerinde bıraktığı ilk çarpıcı etki, bu şubenin Devlet Planlama Teşkila-
tı'nm bir araştırma dalı, dahası onun görevlerini yapacak bir kuruluş durumuna 
getirilmek istendiği izlenimini uyandırmasıdır. Bu gibi gerçekçilikten uzak öne-
rilerin uygulanamıyacağı kuşkusuzdur. Şubenin, Türk ekonomisi üzerinde makro 
düzeyde çalışmalar yapma biçiminde özetlenebilecek olan şimdiki görevinin —tüm 
hizmet kesimini de kapsayacak biçimde genişletilmiş olarak— sürdürülmesi daha 
uygun olacaktır. 

Rapor'da bu şube ile ilgili olarak yer alan ikinci değişiklik, bugün Endüstri 
Şubesinin görev alanı içinde bulunan genel işletme yönetimi konularının bu şu-
benin görevleri araşma alınmakta olmasıdır. Bu değişikliği, Endüstri Şubesinin 
çalışmalarıyla arada çakışmalara yol açma sakıncasını taşımasına karşın, genel-
likle uygun buluyor, bu arada Endüstri Şubesinin Endüstriyel İlişkiler, Pazarlama, 
Mali ve Ekono nik Analizler servislerince yapılmakta olan çalışmaların da bundan 
böyle bu şube içinde yapılmasının düşünüldüğünü kabul ediyoruz. Bu görev içe-
riğine göre, şubenin adının "Ekonomi ve İşletme Yönetimi Şubesi" olarak değiş-
tirilmesinin da ıa uygun olacağı kanısındayız. 

Ancak, şin diki Ekonomi ve İstatistik Şubesinin, bir uzmanla iki uzman yar-
dımcısından olışan sınırlı kadrosu ile bu görevleri yerine getiremiyeceğine, dola-
yısıyla kadrosunun genişletilmesi gereğine dikkati çekmek isteriz. 

Bu şubenir kuruluş şemasında öngörülen iç bolünüm düzeninin gerekçesi ve-
rilmediği, kurulması önerilen servislerin görevleriyle karşılıklı ilişkileri de belir-
tilmediği için bu konuda belirli görüşler bildirmek olanağından yoksunuz. Bununla 

13 



birlikte, söz konusu servisler arasında bir bütünleşmeye nasıl varılacağı konusunda 
açık bir görüşe varmanın, aradaki ilişkileri zihinde açık seçik olarak canlandır-
manın olanaksızlığını belirtmek isteriz. 

4. Endüstri Şubesine İlişkin Öneriler 
Rapor'da şimdiki Endüstri Şubesinin "Endüstri İşletmeleri ve Endüstri Mühen-

disliği Şubesi" adı altında yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Yeni adı hem 
uzun, kullanışsız buluyor, hem de belirli bir mesleğin adı olan "Endüstri Mühen-
disliği" deyiminin şubenin adında yer almasını bir ölçüde sakıncalı görüyoruz. Bi-
lindiği gibi, endüstri kesiminin sorunlarıyla ilgilenen tek meslek endüstri mühen-
disliği olmadığı gibi bu alanda "endüstri mühendisliği" yaklaşımına tepki olarak 
ortaya çıkmış görüşlerle yaklaşımlar da vardır. Bu nedenlerle şubenin adının En-
düstri Şubesi olarak korunmasının daha uygun olacağı görüşündeyiz. 

Genel işletme yönetimi sorunları üzerindeki çalışmaların bu şubeden alınarak, 
adının "Ekonomi ve İşletme Yönetimi" olarak değiştirilmesini daha uygun buldu-
ğumuz şubeye verilmesini genellikle olumlu karşıladığımızı bundan önceki mad-
dede belirtmiştik. 

Rapor'da şubenin uğraşı konuları arasında sayılan yöneylem araştırması, sis-
tem analizi gibi çağcıl işletmecilik teknikleri üzerinde çalışmalar yapma görevini 
de yararlı bulup olumlu karşılıyoruz. 

Ancak, şubenin endüstriyel verimlilik konusundaki uyarıcı, aydınlatıcı çalış-
maları yalnız endüstri işletmelerine değil, görevleri endüstri kesimini kapsayan 
Sanayi Bakanlığı, Sanayi Odaları gibi kuruluşlara da yöneltilmelidir. 

Bundaıı önce üzerinde durulan şubede olduğu gibi burada da iç görev dağıtımı 
düzeninin açıklaması yapılıp servislerin karşılıklı ilişkileri belirtilmediği için, ku-
rulması önerilen servislerin uygunluk düzeyi konusunda kesin görüşler bildirmek 
olanağını bulamamaktayız. Ancak şubenin iç bolünüm biçiminin yeniden gözden 
geçirilerek tartışılıp görev içeriklerinin kesinliğe kavuşturulması gerekeceği kuş-
kusuzdur. 

5. Tarım Şubesine İlişkin Öneriler 

Rapor'da şimdiki Tarım Şubesi'nin adınm "Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık 
Şubesi" olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Tarım, Çiftçilik (bitkisel üretim), Or-
mancılık, Hayvancılık alanlarını da içine alan kapsayıcı bir deyiş olduğuna göre, 
adda herhangi bir değişiklik yapılmasını gerekli görmüyor, Tarım Şubesi adını da-
ha kullanışlı buluyoruz. Ormancılığa şubenin bu yıla ilişkin i? programında yer 
verilmemiş olmakla birlikte, ad değiştirmeden de görevlerin doğal sınırları içinde 
genişletilebileceği açıktır. 

Rapor bu şubenin görevlerinde köklü bir değişiklik getirmediğinden, genel gö-
rev dağılımı ile ilgili olarak söylenebilecek çok bir şey yoktur. Rapor metniyle il-
gili daha ayrıntılı noktalara ilişkin görüşler ise daha sonra —şubelerin tek tek 
ele alınacağı bölümde— açıklanacaktır. 

Kuruluş şemasında bu şube için öngörülen iç görev bölümü de Rapor'da açık-
lanmış olmadığından, bu konuda görüş bildirmek güçleşmektedir. Bu yüzden öbür 
şubelerle ilgili olarak söylediklerimizi burada da yinelemek durumundayız. Özel-
likle "Tarım Dalları İnceleme Grubu"nun yeriyle çalışmaları açık olarak anlaşıla-
mamaktadır. 
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6. Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi Şubesine İlişkin Öneriler 

Rapor'da yeni bir "Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi Şubesi" kurulmasının 
önerildiğine daha önce değinilmiş, bu konudaki görüşümüz de yukarıda 2 numa-
ralı maddenin (a) bendinde açıklanmıştı. Orada belirtilen görüşün benimsenmesi, 
hizmet kesiminin verimlilik sorunlarıyla uğraşmak üzere ayrı bir şubenin kurul-
masından şimdilik vazgeçmek anlamına gelecektir. 

Bununla birlikte, bugün için "Ekonomi ve İşletme Yönetimi Şubesi" içinde ayrı 
bir servisçe yerine getirilmesi bize uygun gelen bu görevin, birkaç yıllık bir uy-
gulamadan sonra ayrı bir şubeye dönüşmesi olasılığı da gözden uzak tutulma-
malıdır. 

7. Müşavirlik ve Eğitim Şubesine İlişkin Öneriler 
Rapor'un kurulmasını önerdiği ikinci yeni şube de "Müşavirlik ve Eğitim Şu-

besi"dir. Müşavirlik hizmetleri konusundaki görüşümüzü, yukarıda 2 numaralı 
maddenin (b) bendinde açıklamış bulunuyoruz. Bugün Teknik Enformasyon ve 
Yayın Şubesi bünyesi içinde yürütülmekte olan eğitim çalışmalarının o şube içinde 
geliştirilmesi, ancak hiçbir durumda Müşavirlik ile birleştirilmemesi gerektiği ka-
nısındayız. 

Yaptığımız öneriler benimsenirse böyle bir şubenin kurulması da şimdilik söz 
konusu olmayacaktır. 

Müşavirlik hizmetlerinin de, ilerde ayrı bir şubenin kurulmasını gerektirecek 
boyutlara ulaşmasım dilediğimizi burada belirtmek isteriz. Ancak, böyle bir aşa-
maya ne denli yakın —ya da uzak— bir gelecekte ulaşılabileceğini gelişmeler 
gösterecektir. 

8. Teknik Enformasyon ve Yayın Şubesine İlişkin Öneriler 
Rapor'da bugünkü Teknik Enformasyon ve Yaym Şubesinin görevlerinde deği-

şiklik yapılarak "Teknik Enformasyon ve İşbirliği Şubesi"ne dönüştürülmesi öne-
rilmektedir. 

Bugün bünyesinde bir Eğitim Servisi bulunduran bu şube, kanımızca, eğitimle 
ilgili çalışmalarını sürdürmelidir. MPM'nin öbür şubelerinin çalışmalarında da 
eğitim önemli bir yer tutmakta, oralarda görevli uzmanlar da eğitimle uğraşmak-
tadırlar. Endüstri, Tarım gibi alanlarda salt o uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak 
düzenlenen eğitim programlarında içeriğin belirlenmesi, dahası eğiticilerin sağlan-
ması gibi işler ilgili şubece yapılacak, bu aşamada Eğitim servisi onlara eğitim 
tekniğinde gereksinme duyabilecekleri aydınlatıcı, destekleyici hizmetleri sağlaya-
caktır. Eğitim programının uygulanması için gerekli maddi düzenlemelerin yapıl-
ması ise bu servisin görevi olacaktır. Eğitim servisinin bu alanda kazanacağı uz-
manlık bilgisiyle deneyi onu yalnız MPM içinde giderek çok yararlı bir destek 
birime dönüştürmekle kalmayacak, çeşitli kuruluşlar için "personel eğiticilerinin 
eğitimi" gibi bugün geniş ölçüde eksikliği duyulan bir görevi yerine getirmeye, 
eğitim alanında dışa dönük danışmanlık hizmetlerinde bulunmaya da yeterli kı-
lacaktır. 

Bugün bu şubenin üzerinde bulunan Teknik Enformasyon, Dokümantasyon, Ya-
yın, Dış İlişkiler gibi görevler de sürdürülmelidir. Ancak, şubenin admın Eğitim 
ve Tanıtma Şubesi olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. 
"Teknik Enformasyon" gibi yabancı, yadırgatıcı, üstelik bugüne dek hiç yapıl-
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mamış bir çalışmayı anlatan bir deyişin şubenin adından çıkarılarak, şubenin bu 
da içinde olmak üzere bütün görevlerini oldukça kapsayıcı bir biçimde anlatan 
"Tanıtma" sözcüğünün eklenmesini öneriyoruz. 

MPM'nin eğitim çalışmaları ayrı bir şubenin kurulmasını gerektirecek bir 
yoğunlukta olsaydı, bu görevi bağımsız bir şubeye vermek düşünülebilirdi. An-
cak, şimdiki eğitim çalışmaları bu denli yoğun olmadığından, eğitim görevini öbür 
şubelerden birine bağlamak zorunluluğu doğmaktadır. Bu durum karşısında, söz 
konusu görevin şimdiki örgütsel bağlantısının sürdürülmesi en uygun çözüm ola-
rak görünmektedir. 

Bu şubenin Rapor'un sonundaki kuruluş şemasında gösterilen iç bolünüm dü-
zeninin de yeniden gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. Şemada görülen "Dış 
ilişkiler - Halk ilişkileri," "Teknik Yardım," "Teşvik" servislerinin burada çeşitli 
şubelerle ilgili olarak belirttiğimiz tüm görüşler göz önünde bulundurularak yeni 
baştan düzenlenmesi gerekecektir. 

9. İdari ve Mali İşler Şubesine İlişkin Öneriler 

Bugünkü idari ve Mali işler Şubesinin adı "Mali ve idari işler Şubesi" olarak 
değiştirilmek istenmekte, daha önce Genel Sekreterlik makamına bağlı olan Ha-
berleşme Servisi —yerinde olarak— bu şubeye bağlanmaktadır. Ancak, önerilen 
ad değişikliğini onaylamıyor, dahası —mali işler de idari işler kavramının kapsamı 
içine girdiğine göre— bu şubeye kısaca İdari İşler Şubesi adının verilmesini öne-
riyoruz. 

Rapor'da yer alan 1971-72 yılına ilişkin kuruluş yapısıyla ilgili başlıca gözlem-
lerimizle düşüncelerimiz bunlardır. 

ŞUBELERİN AMAÇLARIYLA GÖREVLERİNE İLİŞKİN AYRINTILI ÖNERİLER 
ÜZERİNDEKİ GÖZLEMLERLE DÜŞÜNCELER 

Bu bölümde de, Rapor'da çeşitli şubelerle ilgili olarak "Gaye," Görev özeti," 
"Faaliyet ve Fonksiyonlar" başlıkları altında yer alan önerilere ilişkin belirli görüş-
lerimizi açıklayacağız. 

Söz konusu metinleri MPM şube müdürleriyle, uzmanlarıyla yaptığımız gö-
rüşmeler sırasında tümce tümce okuyarak gözden geçirdik. Dolayısıyla burada be-
lirteceğimiz görüşlerin birçoğu onların görüşlerine de uygun düşmekte, ancak kimi 
durumlarda tümüyle kişisel görüşlerimizi yansıtmaktadır. Ancak, burada dile ge-
tirilen görüşlerin Rapor metni üzerinde söylenebileceklerin tümü olduğu anlamının 
çıkarılmaması gerektiğini de belirtmek isteriz. 

Aslında, şimdiye dek öne sürdüğümüz görüşlerin, burada yapılacak türden bir 
eleştiriyi geniş ölçüde gereksiz kıldığına inanmakla birlikte, söz konusu Rapor met-
ninin bundan sonraki çalışmalarda çıkış noktası olarak benimsenmesi durumunda 
böyle bir gözden geçirmenin yararlı olabileceği düşünülmüştür. 

Bu rapor metninin gereksiz yere uzamaması kaygısıyla Reorganizasyon Rapo-
ru'nun eleştirilen kesimlerinin burada bir kez daha yinelenmesi yoluna gidilmek 
istenmediğinden, aşağıdaki açıklamaların sol yandaki rakamlara bakılarak söz ko-
nusu Rapor metnindeki aym numaralara sürekli olarak başvurma yoluyla okun-, 
ması gerekir. 
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1. Ekonomik Planlama ve İşletme Şubesi 

A. "Türkiye'nin milli kaynaklarının kullanıldığı her çeşit faaliyet sahasının yük-
sek prodüktiviteli olmasını sağlamak, kalkınma hızına, milli gelire ve mem-
leket insanlarının tüm refahına katkısını artırmak" gibi uygulamaya dönük 
çalışmalar MPM'nin görevleri arasında yer alamaz. Eğer anlatış biçiminden 
doğan bir yanlış anlama söz konusu ise metnin ona göre düzeltilmesi ge-
rekir. İkinci ile daha sonraki tümcelerde belirtilen amaçlar bu şubeye bu-
günkü kadro ile gerçekleştirilmesi olanaksız, ancak geniş olanaklarla dona-
tılmış bir araştırma enstitüsünün üstesinden gelebileceği görevler vermek-
tedir. Bu şubenin çalışmalarının makro düzeyde kalması gerekirken, "MPM 
1971-1972 Dönemi Organizasyon Şeması-Detay l"in 16 numarasmdaki "Ge-
çici İşletme İnceleme Grupları" çalışmaları mikro düzeye indirmektedir. 
On dört (14) numaradaki "Endüstrilerarası Ekonomi ve Pazarlama" servi-
sinin adındaki çoktürellik göze çarpmakta, ne demek istendiği anlaşılama-
maktadır. Aynı duraksama 15 numaradaki "Sektörlerarası Ekonomi ve Pa-
zarlama" servisi için de söz konusudur. 

B. 2— "İşletmelerin yönetiminin sosyal yapısı"ndan neyin anlatılmak istendiği an-
laşılmıyor. 

3— "İşletmelerin yönetiminin mali yapısı" sözü de açık, uygun değil. 
4— "Pazarlama" sözünün buradaki anlamı açıklıktan, seçiklikten yoksun. 
5— Tümce bozuk, anlamı açıklıktan uzak. "Sektörlerarası ekonomik yapı" ne 

demek? 

C. 1— "Türk ekonomisinin gelişme hızını ve tesirliliğini ölçmek," Devlet Planlama 
Teşkilatı ile Devlet İstatistik Enstitüsünün görevidir. 

3— "Dış ekonomik ilişkilerin (ikili ve toplu anlaşmalar) tesirliliğini incelemek" 
olanaksız bir araştırma konusu gibi görünüyor. "Tesirlilik"ten ne kastedil-
mektedir? 

9—- "Köycülük hareketlerinden amaç nedir? 
15—- 14 ile ilgili. İkisi birleştirilebilir. 
16— Bu da 14, 15 ile ilgili. Üçü bir maddede birleştirilebilir. 
28— Amaç açık olarak anlaşılmıyor. Zihinde canlandırmak güç. 

4-28. maddelerdeki tümceler yarım. Tümcelerin sonu ancak 27 numaralı 
maddede tamamlanıyor. Sistematiği iyileştirilmeli. 

2. Endüstri İşletmeleri ve Endüstri Mühendisliği Şubesi 

A. 1 ile 2 yer değiştirmeli. 

B. 2— "Araştırma ve geliştirme"den laboratuvar araştırma-geliştirmesi amaçlanı-
yorsa böyle bir görevin MPM'ce yerine getirilmesi söz konusu olmamak ge-
rekir. Yeni teknolojik gelişmelerin izlenmesi, duyurulması anlatılmak iste-
niyorsa evet. Anlatım düzgün olmadığı gibi genellikle belirsiz. 

3— Anlatım açık değil. 

C. 4— "İşletmelerin kalitatif yapıdaki faaliyetleri" deyiminden bir anlam çıkmıyor. 
6— Madde 5'le ilgili. İkisi birleştirilebilir. 
7— Endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarında, Türkiye koşullarına göre sis-
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temler, metotlar, teknikler geliştirilmesinden söz ediliyor. "Geliştirmek"ten 
çok, geliştirilmiş teknikleri izleme, yayma, bunları Türkiye'nin koşullarına 
uyarlamanın söz konusu olması gerekir. 

3. Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Şubesi 

A. 1— "... milletlerarası indekslerle mukayese edilebilecek hale gelebilen Türkiye 
indekslerini çıkarmak" sözünden bir anlam çıkmıyor. Anlatım açık değil, 
terimler yerinde kullanılmamış. 

2— "Tarım, ormancılık ve hayvancılık sektörlerinde" yerine "Bitkisel, hayvan-
sal üretimde" demek daha anlamlı olurdu. 

B. 1— Hayvancılıkla ilgili olan "besicilik" deyiminin "Tarım ve besicilik" biçiminde 
kullanılması yanlıştır. Öbür terimlerde de belirsizlikler, yanlışlıklar var. 

C.13— "Tohum ıslah" çalışmaları araştırma enstitülerinde yapılır, dolayısıyla MPM'-
nin çalışma alanı dışında kalır. Maddede sayılan yöntemlerin geliştirilmesi 
için de aynı şey söylenebilir. 

14— Bitki koruma (maddede yanlış olarak "tarım koruma" deniyor) "metot ve 
araçlarını geliştirme çalışmaları" zirai mücadele araştırma enstitülerinin 
görevidir. Söz konusu yöntemleri geliştirmek başka, bu yöntemleri verim-
lilik bakımından inceleyip ilgililere öğütlemelerde bulunmak başka şeydir. 

17— Bir ölçüde ll'in yinelenmesi niteliğinde. 
18— Bir ölçüde 16 ile ilgili. 
23— "Tür ıslahı" araştırma enstitüleriyle istasyonlarının görevidir. 
26— Parklarla bahçelerde verimlilik ölçme işleri Tarım Şubesinin uğraşı alanı 

dışında kalır. 
39—• Bununla —hayvancılıkla ilgili— öbür maddelerde bir yapaylık, oturmamış-

lık seziliyor. 
Hayvansal, bitkisel ürünlerin pazarlanması konusuna değinilmemiş. 

4. Ticaret, Hizmet ve Kamu Yönetimi Şubesi 

5. Müşavirlik ve Eğitim Şubesi 
4, 5 numaralı hizmetlerin ayrı birer şube olarak örgütlendirilmeleri düşü-
nülmediğinden Rapor'un onlarla ilgili kesimleri üzerinde durulmasına gerek 
görülmemiştir. Bunlarda da tartışılabilecek yönler vardır; gerekirse ilerde 
ele ahnabilir. 

6. Teknik Enformasyon ve İşbirliği Şubesi 

A. 1— Burada sayılan konulardaki teknik haberleşme görevini TÜBİTAK güçlükle 
yerine getirebilmektedir. Teknik haberleşmenin kapsamı çok geniş tutul-
muştur. MPM'nin ne eldeki, ne de elde edebileceği kadro olanaklarıyla ye-
rine getirilmesi olanaksız bir görevdir. 

2— "... aralarında işbirliği sağlamak" MPM'nin yapamıyacağı bir iştir. 
3— "Halkla İlişkileri geliştirmek"ten amaçlanan nedir? Bir bilim dalı, bir yö-

netsel teknik olarak Halkla İlişkiler mi, yoksa bir örgüt olarak MPMnin 
halkla ilişkileri mi amaçlanmaktadır? i 
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B. 3— Söz konusu alanlardaki dokümanları, yayınlarla benzerlerini izlemek çok 
güç olup iş yükünü eldeki ya da elde edilebilecek kadronun dayanamayacağı 
ölçüde ağırlaştıracak niteliktedir. 

4— (a) ile (b) de sözü edilen kuruluşların sayısı çok fazla olup bu görev ancak 
sınırlı bir ölçüde yerine getirilebilir, (d) bendinde sözü edilen "aile yapısı-
na" nasıl girilip ne yapılabileceği sorulmaya değer. 

5— Müşavirlik hizmetleriyle karışmaktadır. "Teknik teçhizat"tan amaçlanan ne-
dir? Patent alışverişi güç bir iştir. Bu iş nasıl yapılacaktır? 

C.12— "Bizzat çalışanlar" için kılavuz kitaplar hazırlamak, çalışmaların büyük 
bir çeşitlilik göstermesi dolayısıyla çok ağır, yerine getirilmesi olanaksız 
bir iştir. 

14—• Standartlar hazırlanması Türk Standartları Enstitüsünün görevleri arasında-
dır. "Çeşitli faaliyetlerin işletmeciliğinde kullanılan tablolar"dan ne amaç-
lanmaktadır? 

15— MPM için "iç bülten"e gerek var mıdır? Prodüktivite-Verimlilik dergisinden 
bu amaçla yararlanılabilir, yararlanılmaktadır. 

16— "Dış bülten" için de aynı şey söylenebilir. 
17— Sayılan alanlardan her biri için ayrı bir dergi çıkarmak üstesinden geline-

miyecek bir iştir. "Gerekli yayınları yapmak" gibi daha genel bir anlatıma 
yer verilmeliydi. Öbür örgütlerin görevleriyle çakışmalara da yol açıyor. 

1.10— Amaç Türkiye'de Türkçe abstraktlar yayımlamak olmalı. "Yabancı dilde 
abstraktlar yayımlamak" anlamsız, düşçü görünmektedir. 

21— "Her çeşit işletme" deyimi çok geniştir. 
28— Çeşitli dünya ülkelerindeki sayısı milyonları bulan patentler Türkiye'den 

nasıl taranır? 
29— Daha sonra gelen 2.10 numaralı madde ile çok yakından ilgili. Birleştirilmen. 
31— TÜBİTAK'ın yasal görevleri arasındadır. 
32— Bu "teşvik" çalışmaları nasıl yapılacaktır? 
33— "Ekonomi ve İşletme Yönetimi Şubesi"nin ele alması gereken bir konudur. 
34— Ne demek istendiği anlaşılamamaktadır. 
35— MPM bu kurumlar arasında sözü edilen işbirliğini nasıl sağlayabilir? 
36— Verimliliğe yönelmiş "roman, hikâye, tiyatro" çalışmaları için teşvik prog-

ramlan hazırlamaktan amaçlanan nedir? 

7. Mali ve İdari İşler Şubesi 

B. 1— Finansmana değinilmiş, ancak giderden söz edilmemiş. Anlatım güçsüzlüğü 
var. 

2— "Sosyal işler"den ne amaçlandığı belirtilmemiş. Görevliler için piknik, eğ-
lence düzenlemek de bu kavrama girer mi? 

C. 1— "Gelir kaynaklarını genişletmek" yasayla düzenlenmiş, bu şubeyi aşan bir 
iştir. 

5— "Mali müşavir"e gerek yoktur. 
9— MPM, "uygun sürelerle bilançolar çıkarması" söz konusu olabilecek ticari 

bir kuruluş değildir. 
13— "personel bordrosu" değil "ücret bordrosu" deyimi kullanılmalı. 
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14— "Personel giriş muamelesi" değil "işe alma" deyimi kullanılmalı. 
15— Mantıken 14'ten sonra gelmesi gerekir. 
17—• Yukarıdaki 11 ile 12. maddelerin arasına girmelidir. 
18— "Liyakat takdiri" Ingilizceden çeviridir. Türkçede "tezkiye" (ya da "sicil ra-

poru") deyimi kullanılmalıdır. 
20— Belirsiz bir anlatım. Açıklık kazandırılması gerekir. 
28— Madde 27 ile birleştirilmelidir. 

* 

Daha önce de belirtildiği gibi, yukarıda, göze çarpan noktalardan yal-
nız bir bölümüne değinmekle yetinilmiştir. MPM'nin çeşitli şubelerinde 
yaptığımız görüşmeler sırasında Rapor metniyle ilgili olarak en sık işitti-
ğimiz nitelendirici sözcükler, "müphem," "flou," "hayali" sözcükleri ol-
muştur. Bu durumuyla çalışmalara esas olarak alınması durumunda bu 
metnin ilgili şubelerle de yakın ilişki kurularak yeni baştan kaleme alın-
ması gerekmektedir. 

Kurum içinde konuyla görevlendirilen Kurul'un 19 Temmuz 1971 gün-
kü toplantısında alman karar uyarınca, kurul üyesi olan Endüstri Şubesi 
Müdürü ile o şubeden bir görevlinin daha önce oluşturdukları, yeniden 
düzenleme çalışmalarında kurum görevlilerinden yararlanma amacını gü-
den bir soru kâğıdı Danışman'ın katılmasıyla incelenerek son biçimi ve-
rildi. Toplam yirmi beş sorudan oluşan taslak üzerinde gerek içerik gerek 
biçim yönünden yapılan gözden geçirme sırasında örgüt yapısı ile doğru-
dan doğruya ilgili olmayan sorular çıkarılarak on beş soruluk bir metin 
ortaya kondu. Bu metin yalnız ilgililerin yeniden düzenleme çalışmaların-
da değerlendirilebilecek düşünceleriyle gözlemlerinin alınmasına aracı ol-
makla kalmayıp kurumun yönetimle ilgili çeşitli sorunları konusunda da 
bilgi verecek, bunun da ötesinde ilgililerin gönülgücü üzerinde olumlu et-
kiler yapacaktı. 

Bu arada Genel Sekreter Danışman'ın yukarıda metni verilen görüş 
bildirme yazısını inceleyerek belirli konulara değinen bir metin oluştur-
muş, yazanağı sunan kişi ile de bir görüşme yaparak kendisinden yazana-
ğını gereksinmelere daha uygun duruma getirecek bir çalışma yapmasını 
istemişti. îlkinin yaklaşık beş katı uzunluğunda olan bu ikinci yazanak da 
Genel Sekreterin isteği üzerine Danışman'ca incelenerek 4 Ağustos 1971 
günü aşağıdaki görüş bildirme yazısı kaleme alınmıştı: 

Prof. Dr. X'çe hazırlanan, 5 Mayıs 1971 günlü, "Milli Prodüktivite Merkezi Re-
organizasyon Projesi" başlıklı raporu inceledim. Raporu, son biçimiyle sunulmadan 
önce de MPM Yönetim Kurulu adına inceleyerek 4 Mayıs 1971 günlü, oldukça ay-
rıntılı bir raporla düşüncelerimi belirtmiştim. 

îlk raporun 31 daktilo sayfası tutmasına karşılık, 155 sayfayı bulan son raporu 
incelerken, önce ikisi arasındaki benzerlikleri ortaya koymanın, ondan sonra da 
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ikinci raporda yeni olan bölümlerin neler olduğunu araştırmanın daha uygun 
bir yol olacağını düşündüm. 

İlişikte sunduğum yazıda böyle bir yol izlenmiş, reorganizasyon raporunun 
tümüne ilişkin değerlendirmelere "Sonuç" kesiminde yer verilmiştir. 

1. Son Raporla İlk Raporun Benzerlikleri 

1.1 Raporun, "MPM Organizasyon Yapısı" başlığını taşıyan 5-13. sayfalar arasın-
daki kesimi, ilk raporun aynı, daha doğrusu karbon kâğıdı ile çıkarılmış kop-
yasıdır. Bu kesim ilk raporun 1-10. sayfalarım oluşturmaktaydı. Raporun en 
başında yer alan dört kuruluş şeması da, daha önceki raporda yer alan 1975-
1976 dönemine ilişkin şemaların aynıdır. 

1.2 Yeni raporun "MPM Organizasyon Politika ve Prensipleri" başlığım taşıyan 
45. sayfası da ilk raporun 13. sayfasının kopyasıdır. 

1.3 Yeni raporun 56-73. sayfalar arasında yer alan "MPM şubelerinin organizas-
yonu ve iş tarifleri" genel başlığı altında MPM şubelerinin amaçlarıyla görev-
lerinin belirtilip sayıldığı kesim ilk raporun 14-31. sayfalarının kopyasıdır. 

1.4 Yeni raporun, "Organizasyon Şeması 1973-1974" başlığım taşıyan 137. sayfası, 
ilk raporun 11. sayfasının aynıdır. Onu —araya konan 1973-1974 dönemine iliş-
kin kuruluş şemalarından hemen sonra— izleyen 141. sayfa da, ilk raporun 
12. sayfasımn kopyasıdır. 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, ilk rapor metni —bir sayfası dışında— 
olduğu gibi yeni raporun metnine alınmıştır. Bu iş yapılırken ilk metnin kop-
yaları kullanılmış, ilk raporun çeşitli bölümleri yeni raporun başlarına, orta-
larına ya da sonlarına olduğu gibi serpiştirilmiştir. Dahası ilk metnin kopya-
ları üzerinde sayfa numaraları olduğu gibi durmakta, çok daha geniş olan yeni 
metnin öbür kesimleriyle bağlantı kurup bütünlük sağlamak amacıyla bile olsa 
eski metinde herhangi bir değişiklik yapılması yoluna da gidilmemiş bulun-
maktadır. 

2. Son Raporun Yeni Yönleri 

Raporun, ilk raporda bulunmayan kesimleri aşağıda gösterilmiş, her biri üzerinde 
kısaca bilgi verilmiştir: 

2.1 Sayfa 16-17'de "MPM Gaye, Hedef ve Fonksiyonları" başlığı altında MPM'nin 
yönelmesi gereken genel amaçlarla ikincil (alt) amaçlar sayılmaktadır. Sayfa 
16'da yer alan 6 numaralı maddedeki "MPM ... gayesine varmak için bütün 
hedefleri bizzat kendisi elde edecek veya gayeye varmak için bütün faaliyet-
leri kendisi gösterecek değildir" tümcesi, ilk rapordan edinilen tümüyle ters 
yöndeki izlenimin giderilmesi amacını güden bir anlatım olarak dikkati çek-
mektedir. Sayfa 17'deki bir numaralı bölücüğün sonunda yer alan "rasyonel-
leştirme sorunlarıyla ilgili hükümet kuruluşlarını desteklemek" görevi —bir 
anlatım güçsüzlüğü sonucu değilse— MPM için gerçekçi bir amaç olarak gö-
rünmemektedir. Gerçekte kendisi desteklenme durumunda olan MPM, olsa ol-
sa bu kuruluşlarla görev ya da yetki çatışmalarına yol açmayacak uyumlu 
ilişkiler sürdürebilir. 

2.2 "MPM'nin Hedefleri" başlığını taşıyan sayfa 19-20'de, daha önce belirtilen 
"gaye"lere varabilmek için erişilmesi gereken "hedefler sayılmıştır. "Hedef," 
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bir örgütün daha belirli "gaye'leri anlamına gelir. Oysa burada "hedef" ola-
rak sayılanların birçoğu MPM'nin kendi olanaklarıyla yapabileceği işler değil, 
MPM amaçlarının yerine getirilebilmesi için Türkiye'de gerçekleşmesi gereken, 
pek çoğunun sağlanması da MPM'nin gücü dışında bulunan koşullardır. 

2.3 "MPM Çalışma Politikaları ve Prensipleri" genel başlığını taşıyan sayfa 22-32 
arasındaki kesim "Görevler" ile "Gayeler" başlıkları altında iki bölümden 
oluşmaktadır. 
İncelememizin bu noktasında, bu bölümde belirtilen "görev"lerle "gayeler"in 
değerini ayrı ayrı tartışmak yoluna gitmeksizin, genel bir gözlemimizi açıkla-
mak isteriz. Raporun 16. sayfasından başlayarak "gayeler"le "hedefler" üze-
rinde durulmakta, burada "görevler," "faaliyetler" ele alınmakta, daha sonıa 
raporun 56-73. sayfaları arasında MPM şubelerinin "amaçları" ile görevleri 
hem genel hem de ayrıntılı olarak verilmektedir. Görüldüğü gibi, birbiriyle 
çok yakından ilgili olan kavramlarla konular raporda gereksiz yinelemelere 
yer verilerek, kanımızca gereğinden çok uzatılarak işlenmiş, bu yüzden de 
raporun oylumu, onu a değerine çok bir şey katmadan, kabarmıştır. Bu konu 
daha kısa, özlü, seçik bir biçimde işlenebilirdi. 

2.4 "MPM Politika ve Prensipleri" başlığı altındaki sayfa 33-36 arasında yer alan 
kesimde öne sürülen ilkeler, bir bölümü tartışılabilecek nitelikte olmakla bir-
likte, genellikle uygun görülmüştür. Sayfa 36'nın sonundaki "MPM görevle-
rinin imkânlarıyla bağdaştırılması da ancak MPM'ye araştırmaları koordine 
edici bir rol oynamasıyla sağlanacaktır" tümcesi, anlatım bozukluğu bir yana, 
ilk rapordaki yaklaşımdan oldukça ilerde bir görüşü dile getirmektedir. 

2.5 "MPM Faaliyet Esasları" başlığı altındaki bölümde (sayfa 37-41), uzun, orta, 
kısa vadeli planlarla programların hazırlanıp gözden geçirilmesi konusuna 
değinilmekte, bu arada hazırlıkla gözden geçirme evreleri için kongreler dü-
zenlenmesi (sayfa 37, A/l) önerilmektedir. Biz, bu işin MPM içinde daha sade, 
daha az göz alıcı yöntemlerle yapılabileceği kanısındayız. Bu bölümde daha 
sonra yer alan önerilerden bir bölümünün gerçekçilik düzeyi tartışmaya el-
verişli olmakla birlikte, yararlı birtakım önerilere de yer verilmiş bulunmak-
tadır. 

2.6 Daha sonra (sayfa 42-54 arasında), "MPM Üst Kademe Organizasyonu" genel 
başlığı altında, sayfa 46'dan başlayarak, Yönetim Kurulu Başkanının, Yöne-
tim Kurulunun, Genel Sekreter ile Yardımcılarının, Danışma Kurullarının gö-
revleri sayılmaktadır. 
Yönetim Kurulu Başkanına (sayfa 46, madde l'de) "en yüksek kademedeki 
idareci olarak merkezi temsil etmek" görevinin verilmesini yadırgıyor, bu gö-
revin MPM Genel Sekreterine ait olması gerektiğine inanıyoruz. MPM'nin geç-
mişteki yanlış uygulamalarından etkilenildiği izlenimini uyandıran bu görüş 
değişmeli, Yönetim Kurulunun bir yönelti saptama, denetleme organı olarak 
çalışması sağlanmalıdır. Bu arada Yönetim Kurulunun gündemine de (sayfa 
46, madde 3) Genel Sekreter egemen olmalıdır. "Merkez içinde çalışma ahen-
gini kurmak ve personele çalışma arzusunu vermek" (madde 13) görevinin 
Yönetim Kurulu Başkanına verilmesi yoluna neden gidildiği de anlaşılama-
maktadır. Aynı sayfadaki 16, 17, 19. maddelerle de Yönetim Kurulu Başka,, 
nına verilmek istenen görevlerin, baş yönetici olan Genel Sekreterin doğal 
görevleri arasında yer aldığı kuşkusuzdur. Yönetim Kurulunun görevleri ara-
sında sayılan kimi konuların da (sayfa 47, madde 10 ile 11), MPM Genel 
Sekreterinin olağan görevlerinden sayılması gerektiği düşüncesindeyiz. 
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Genel Sekreter Yardımcılarının görevleri sayılırken (sayfa 51, madde 2) "hiç-
bir zaman emir hattına girmeyecekleri" biçiminde bir anlatıma yer verilmek-
tedir. Bu anlatımda somutlaşan düşünce aslında doğru olmakla birlikte, böyle 
katı bir belirlemenin gerektiğinde Genel Sekreter Yardımcılarına komuta yet-
kisi verilmesine engel olmamasını dileriz. 
Kurulması öngörülen Danışma Kurullarına gerek olup olmadığının ayrıca tar-
tışılıp ona göre bir sonuca ulaşılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu 
kurulların hantal, MPM çalışmalarına katkısı sınırlı bir örgüt yapısına yol aça-
cağından kaygı duyarız. 

2.7 "Şube Müdürlerinin Genel Mesuliyetleri" başlığı altındaki kesimde (sayfa 
74-75) yer alan konular, genellikle uygun görülmüştür. 

2.8 "MPM Şubeleri İçindeki Kısımlar ve İş Tarifleri" başlığını taşıyıp raporun 
en uzun bölümünü (sayfa 76-106) oluşturan kesim, rapor yazarının 1971-1972 
dönemi için öngördüğü örgüt yapısı ile doğrudan doğruya ilgili olup MPM için 
taşıyacağı uygulama değeri önerilen yapının benimsenmesine bağlıdır. Bun-
dan dolayı, bu bölümle ilgili olarak görüş bildirilmesine gerek görülmemiştir. 
Kaldı ki bu konudaki görüşlerimiz daha önce sunduğumuz inceleme raporun-
da da yer almış bulunmaktadır. 

2.9 "MPM Kısımlarında Çalışacak Elemanların İş Tarifleri" başlığı altındaki bö-
lüm (sayfa 107-111), yöneticilik görevlerinde bulunanların yapacakları işlerin 
ayrıntılı bir dökümünü vermektedir. Bu bölümde yer alan açıklamalar çok 
genel, hatta platonik bir nitelik taşımakla birlikte, genel olarak uygun görül-
müştür. 

2.10 "MPM'de Görevliler İçin Şartnameler" başlığı altında (sayfa 112-121), Şube 
Müdürlerinde bulunması gereken nitelikler sayılmıştır. Daha çok eşya ile araç 
gereçler için kullanılan "şartname" sözcüğünü burada yadırgatıcı buluyor, 
"aranan nitelikler" deyimini yeğliyoruz. "Tahsil, bilgi, tecrübe, maharet, ruhi 
ve fiziki yapı ve seçim usulü" kategorileri içinde toplanan nitelikler, kesinleş-
tirilmeden önce tartışılıp gözden geçirilmek koşuluyla, genel çizgileri bakımın-
dan uygundur. Ancak Şube Müdürlerinde aranan doktora ile birkaç dalda li-
sans üstü öğrenim yapmış olmak koşulunun gerçekçilik düzeyi üzerinde ciddi 
duraksamalarımız vardır. 

2.11 "MPM'de Komite ve Ekipler" başlıklı bölümde (sayfa 122-127), Müdürler Ku-
rulu, Araştırma Kurulu, Müşavirlik ve Teknik Yardım Kurulu, Şube Kurulları 
ve Komiteler gibi, kurulması önerilen kurullarla ilgili olarak, bunların kuru-
luşları, görevleri, toplanma süreleri gibi konuların nasıl düzenleneceği göste-
rilmektedir. Burada, öngörülen kurullardan bir bölümünün gerekli olup olma-
dığının tartışılabileceğine değinmekle yetiniyoruz. 

2.12 "MPM Teşkilatı İçin Planlama ve Kontrol Esasları" başlığını taşıyan bu bölü-
mün (sayfa 128-135), genel niteliği dolayısıyla raporun başlarında yer alması 
gerekirdi. İyi bir yönetimin uyması gereken kuralları içine alan, dolayısıyla 
bir çeşit görev ahlak yasası (deontoloji) niteliği taşıyan bu bölüm, daha önce 
değinilen konuların bir ölçüde yinelenmesi niteliğini taşımakla birlikte, genel 
olarak yararlı görülmüştür. 

2.13 "MPM Reorganizasyonunu Tamamlayıcı Sistemlerin Listesi" başlıklı bölümde 
(sayfa 142-143), yeniden düzenlemeyi tamamlamak üzere geliştirilmesi gerekli 
sistemlerle çeşitli çalışmaları düzenleyecek yönetmeliklerin bir dökümü ve-
rilmektedir. 
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2.14 Raporun bundan sonraki kesimi (sayfa 144-155), "Muhtelif Memleketlerin Pro-
düktivite Kurumlarının Genel Yapılari'na ayrılmış, bu bölümde Çin'den Bel-
çika'ya, Tayland'dan Venezüella'ya, Gana'dan Lüksemburg'a, Malezya'dan iz-
landa'ya kadar yirmi dört ayrı ülkenin prodüktivite kurumları konusunda bi-
rer ikişer bölücüklük açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde daha sonra, yi-
ne çeşitli ülkelerin verimlilik örgütlerinin amaçlarıyla, yapılarıyla ilgili, Tür-
kiye bakımından anlamlı olabilecek karşılaştırmalı bilgiler yer almaktadır. 

3. Sonuç 

3.1 Buraya dek olan açıklamaların da ortaya koymuş olabileceği gibi, daha önce 
inceleyip üzerinde görüş bildirdiğimiz ilk rapor bu raporun da esasını oluş-
turmakta, yeni raporun birincisinde bulunmayan bölümlerinin önemli bir ke-
simi, iş tarifleri, görevlilerde aranacak nitelikler, yabancı ülkelerdeki uygula-
malar gibi daha çok ayrıntılarla, yan konularla ilgili bulunmaktadır. 

3.2 Yeni rapor, ilk raporla ilgili görüş bildirme yazısında belirtip MPM yönetici-
lerine sözlü olarak da açıkladığımız görüşlerde herhangi bir değişikliğe yol 
açacak nitelikte görülmemiştir. 

3.3 Açıklayıcı nitelikte bir sunuş yazısı ya da önsözü bulunmayan, "içindekiler" 
ile metni birbirini tutmayan raporun çeşitli bölümleriyle kesimleri arasında 
organik bir bağlantı da görülememiştir. Anıatım bozuklukları, yazım, noktala-
ma yanlışları pek çoktur. Rapor kaleme alındıktan, daktilo edildikten sonra 
gözden geçirilip gerekli düzeltmelerin yapılması yoluna gidilmediği açıkça 
görülmektedir. 

3.4 Raporun kapak sayfasında "Bu proje MPM yetkilileri, MPM'nin bütün perso-
neli ve bazı uzman kişilerin fikirleri alınarak ve onların işbirliği ile hazırlan-
mıştır" tümcesi yer almakla birlikle, ilk görüş bildirme yazımızda da belirtti-
ğimiz gibi, MPM görevlileri ile gerekli işbirliği kurulmamış, yeniden düzen-
lemeye esas olacak görüşleri alınmamış, öneriler ilgililerle tartışılıp bu öne-
rilere katılıp katılmadıkları sorulmamıştır. Raporun içindekileri kendileriyle 
görüştüğümüz şube müdürleriyle uzmanlar bunu bize açıkça, sert bir dille 
belirtmişlerdir. 

3.5 ilk görüş bildirme yazımız üzerine, MPM Genel Sekreteri altı daktilo sayfası 
tutan bir metin hazırlamış, raporun yazarı ile bir görüşme yaparak kendisin-
den yeniden düzenleme raporunun gereksinmelere uygun duruma getirilme-
sini sağlayacak, belirli nitelikte birtakım noktaların açıklığa kavuşturulmasını 
istemiştir. Saym Genel Sekreterin bize söylediğine göre, raporun yazarı bu 
noktaların tümüne yakın bir bölümüne katıldığını bildirmiş, anladığımıza gö-
re raporu bu görüşmenin ışığı altında gözden geçirmeyi —en azından üstü ör-
tülü olarak— kabul etmiştir. Ancak, raporun son biçimini inceledikten sonra, 
aslında raporun iyileştirilmesi bakımından çok yararlı olabilecek bu görüşle-
rin gerektiği gibi göz önüne alınmadığı, metnin yeni baştan yazılması şöyle 
dursun, eski metinde en ufak bir değişikliğin bile yapılmadığı, yalnız yeni ka-
leme alman kimi kesimlerde bu eleştirilerin pek sınırlı bir ölçüde göz önünde 
bulundurulduğunu gösteren birtakım anlatımlara yer verilmekle yetinildiği 
sonucuna vardık. Raporun, MPM'nin yeniden düzenlenmesinde gerçekten ya-
rarlı bir belgeye dönüşebilmesi için, bu noktalar dikkatle göz önünde bulun-
durularak yeniden düzenlenmesi gerektiği kanısındayız. 
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Bir yandan çalışmalarını sürdüren Reorganizasyon Kurulu adına En-
düstri Şubesi Müdürünce "MPM Yeniden Düzenleme Teklifi" başlıklı bir 
metin oluşturulmuş, bu belge de Danışman'ca incelenerek 18 Ağustos 1971 
günü aşağıdaki görüşler bildirilmişti: 

1. Metin, MPM'ce son zamanlarda yeniden düzenleme amacıyla hazırlatılan 
raporlardan başka, özellikle hükümet yetkililerinin dilekleri ile MPM üst düzey 
yönetiminin görüşleri, reorganizasyon kurulunun çalışmaları sırasında beliren gö-
rüşler, MPM görevlilerinin bu amaçla yapılan ankete verdikleri yanıtlarla öbür 
kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Genel niteliği bakımından gerçekçi 
olan bu metin, MPM'nin yakın gelecekteki çalışmalarının gerektireceği yeterli bir 
örgüt yapısı öngörmektedir. Metinde Eğitim ve Yayın Şubesi olarak ele alınan 
şubenin, MPM Genel Sekreterliğinin görüşüne uygun olarak, "Eğitim Şubesi" ile 
"Yayın ve Dış İlişkiler Şubesi" adı altında iki ayrı şube olarak düzenlenmesinin 
uygulanabilir, duyulan gereksinmelere de uygun düşen bir çözüm olduğu düşün-
cesindeyim. 

2. Metinde her şubenin gereksinme duyacağı kadro da dengeli bir biçimde 
saptanmıştır. Bu arada İdari ve Mali İşler Şubesinin servis personeli kadrosundaki 
göreü dengesizliğin giderilmesi sağlanmakta, öbür şubelere de genellikle MPM 
amaçlarına gereken katkıda bulunabilmeleri için gerek duyacakları sayıda görev-
linin verilmesi öngörülmektedir. Ancak, metindeki biçimiyle Eğitim ve Yayın Şu-
besine ayrılan görevlilerin, bu hizmetin iki ayrı şubeye ayrılması söz konusu ol-
duğuna göre, görevli kadrosunun yeni baştan bir dağıtıma tabi tutulması gereke-
ceği açıktır. 

3. Şubeler için kuruluş şemasında öngörülen kısımlar, belki idari ve Mali işler 
Şubesindekiler dışında, gerek ad gerek işbölümü biçimi olarak gereksinmeye tam 
anlamıyla uygun görünmemektedir. Bu konudaki önerilerin şimdilik geçici, bir ön 
taslak niteliğinde kabul edilerek ilerde yapılacak çalışmalarla son biçimini alması 
gerektiği kanısındayım. Bu arada kuruluş şemasında Eğitim Şubesinin bir "Kı-
sım"ı gibi görünen Eğitim Merkezi'nin, gerçekleşmesi durumunda MPM'nin tüm 
örgüt yapısı içinde daha önemli, her halde kısım biçiminde olmayan bir statü 
içinde düzenlenmesi gerekeceği düşüncesindeyim. 

4. Her şube ile ilgili olarak "Görevlerin Kapsamı" başlığı altında sayılan ça-
lışmalar birçok durumlarda aşırı ölçüde genel bulunmuştur. Bu konudaki öneri-
lerin de ilerde yapılacak çalışmalarla geliştirilerek daha somut, belirli duruma 
getirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyim. Bu çalışmalara şube müdürlerinin 
de yakından katılması gerekecektir. 

5. Ekonomi ve istatistik Şubesi, metinde sıra olarak Endüstri ve Tarım Şu-
belerinden sonra gelmektedir. Bu Şubenin, görevlerinin genel niteliği göz önünde 
bulundurularak sırada başa alınması mantıki bakımdan uygun olur. 

6. Metinde hizmet kesimi ile ilgili herhangi bir anlatıma rastlanmamış olması, 
en azından içinde bulunulanla onu izleyen çalışma döneminde bu konunun ele 
alınmasının düşünülmediği biçiminde yorumlanmıştır. 

7. Yukarıda belirttiğim genel görüşlerden sonra, daha belirli başka birtakım 
noktalar üzerindeki düşüncelerimi aşağıda sunuyorum: 

(a) Şubelerle ilgili "Başlıca Görevler" başlığının "Amaçlar," "Görevlerin Kap-
samı" başlığının ise "Görevler" olarak değiştirilmesi daha uygun olur. 
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(b) Yayın ve Dış İlişkiler Şubesinin "Dış İlişkiler" görevi yalnız yabancı ül-
kelerle olan ilişkileri kapsamamalı, Türkiye içindeki MPM dışı ilişkiler konusunda 
da bu şubeye belirli bir görev verilmelidir. Burada özellikle MPM'nin Kamusal 
İlişkiler çalışmalarını düşünmekteyim. MPM'nin kamusal ilişkileri şimdilik Genel 
Sekreterlik düzeyinde tümgünlü bir servisin kurulmasını gerektirecek ölçüde yo-
ğun olmadığından, Genel Sekreterliğin bu konuda gereksinme duyacağı görevleri 
yerine getirmek üzere, bu şube içinde bir görev belirlemesine gidilmesi —örneğin 
şimdilik bu konuda öbür görevleri sürmek üzere bir uzmanın görevlendirilmesi— 
yerinde olur. 

(c) Sayfa 7/3'te eğitim programlarının planlanmasından, düzenlenip yürü-
tülmesinden söz edilmekte, ancak bu işin öbür şubelerle nasıl bir işbirliği içinde 
yürütüleceği konusuna değinilmemektedir. Metinde, Eğitim Şubesinin daha çok 
hizmetlerinden öbür şubeleri de yararlandıracak bir "servis birimi" olduğu görü-
şüne açıklık kazandıracak bir anlatım değişikliği yararlı görülmektedir. 

(ç) Sayfa 7'de eğitimle ilgili görevler sayılırken "eğitim sonuçlarının izlen-
mesi ve değerlendirilmesi" konusuna değinilmemiştir. Bunun da görevler arasında 
yer almasında yarar vardır. 

(d) Sayfa 7/7'de geçen "kurs" sözcüğü "ders" anlamına geliyor olmalıdır. 
Bu konularda ayrı dersler konması yerine, eğitim düzeninin üretime, üretkenliğe 
daha çok dönük olmasını sağlayıcı değişikliklerin yapılması için gerekli çalışma-
larda bulunmak biçiminde daha kapsayıcı bir anlatımdan yararlanmanın daha 
yararlı olacağını sanıyorum. 

(e) Metnin kaleme alınış biçimi, kitaplık konusuna (sayfa 8/15) dolaylı ola-
rak, ikinci sırada yer verilmiş olduğu izlenimini uyandırmaktadır, Bu görevin da-
ha doğrudan, daha ayrıntılı olarak belirtilmesi uygun olur. 

(f) Sayfa 8/17'de geçen "yayın ve uzman mübadelesi" sözü eğitimle yay m 
işlerinin bir şube içinde yürütüleceği varsayımına dayanmaktadır. İki ayrı şube söz 
konusu olduğuna göre, daha çok eğitimle ilgili olan uzman değişimi konusunun 
yayından ayrılması yararlı olur. 

Metinde daha başka iyileştirilebilecek yönler bulunmakla birlikte, yeni bir 
metnin hazırlanmakta olduğu Sayın Endüstri Şubesi Müdürünce belirtildiğinden, 
burada ayrıntılara daha çok inilmesine gerek görülmemiştir. 

MPM'nin yeniden düzenlenmesiyle ilgili yazanağı sunan öğretim üye-
si, yazanağın yeniden gözden geçirilmesine dayanak olması amacıyla Ge-
nel Sekreterlikçe kendisine iletilen eleştirilerle görüşlere yanıt olmak üze-
re 24 Ağustos 1971 günlü bir yazıyla ona ekli on iki sayfalık bir metin gön-
dermişti. Danışman, yine Genel Sekreterin isteği üzerine bu yazıyla ekini 
de inceleyip 8 Eylül 1971 günü aşağıdaki görüşü bildirdi: 

Söz konusu metinde sayın yazar raporuna yöneltilen eleştirileri yanıtlamakta, 
bu arada kimi noktaları açıklamakta, katıldığı ya da katılmadığı görüşleri belirt-
mektedir. 

Genel Sekreterlikçe kendisiyle tartışılan, ayrıca sözlü olarak da görüşülen 
altı sayfalık metindeki sıra ile numaraları izleyen son yanıt yazısmda aşağıdaki 
noktalar göze çarpmaktadır: 

1. Yazı sahibi, raporda Genel Sekreterliğin kendisinden yapılmasını istediği 
değişiklikleri yapmak yerine 12 sayfalık bir ek yollamakla yetinmiş, böylece esas 
raporda herhangi bir gözden geçirmeye gitmek eğiliminde olmadığmı göstermiştir. 

26 



2. Sayın rapor yazarının gönderdiği bu 12 sayfalık metin esas raporun temel 
karakterini değiştirecek nitelikte olmadığı için üzerinde ayrıntılı olarak durmakta 
fazla bir yarar görmüyorum. Bununla birlikte, aşağıda kimi noktalara değinil-
miştir: 

(a) Sayın rapor yazarı, kendisine gözden geçirmeye esas olmak üzere verilen 
metnin I/a, b, c maddelerini inceleme konusu metnin ilk üç sayfasında yanıtla-
maya çalışmaktadır. Asıl raporun oluşturulmasmdaki yapısal birtakım eksiklik-
lere dikkati çeken bu maddelere verdiği yanıtlar da oldukça genel bir nitelik ta-
şımakta, bu tür örgüt araştırmalarının taşıması gereken "vakıalarla yakından il-
gili olma" niteliğinden uzak bulunmaktadır. 

(b) Yazı sahibi, raporun ana planında iyileştirme yapılmasına ilişkin 2 nu-
maralı telkine karşılık, "raporun düzeni tarafımızdan muhafaza edilecektir" di-
yerek bu düzeltmeden yana da olmadığını belirtmiştir. Oysa raporun düzeni ol-
dukça karışık, düzeltilmeye muhtaç görünmüştü. Bununla birlikte, bugünkü du-
rumda raporda söz konusu düzen değişikliğinin yapılmasından büyük bir yarar 
sağlanmayacağı da ortadadır. 

(c) Yazıda, kendisine verilen metnin 3 numaralı maddesiyle ilgili olarak, 
yeniden düzenleme çalışmalarına esas olmak üzere Endüstri ve Teknik Enformas-
yon Şubesi Müdürleriyle bir bölümü "genel ve detaylı," bir bölümü "kısa" birtakım 
görüşmeler yapıldığı, öbür "arkadaşların" ise "yazılı kritik ve tekliflerinin alın-
dığı" belirtilmektedir. Bu sözler, ilgililerin bize söyledikleriyle çelişmektedir. Kaldı 
ki bir şube müdüründen "kritikleri ihtiva eden bir not" istenmesi, bu tür örgüt 
araştırmalarında gereksinmeyi karşılamamaktadır. Örgüte yeni bir biçim verilmesi 
amacını güden araştırmalarda dikkatlerin belirli noktalarda yoğunlaştırılması, so-
ruların yine belirli noktalarla ilgili olması gerekir. 

Rapor sahibinin, yaptığı çalışmada, yürürlükteki duruma ilişkin olarak ay-
rıntılı bilgi toplanmasını, bu bilgilerin büyük bir titizlikle değerlendirilerek so-
runlara çözüm getirecek daha yeterli bir örgüt yapısıyla çalışma yönteminin ge-
liştirilmesini gerektiren özenli bir çalışma yöntemi yerine daha çok genel izle-
nimlerle sağduyuya dayanan bir yöntemi benimsemiş olduğu anlaşılmaktadır. 

(ç) 4 sayılı yanıttan açık bir anlam çıkmamakta, —anlaşıldığı kadarıyla da — 
verilen yanıt istenenle ilgili bulunmamaktadır. 

(d) Aynı nitelikte olan 5 numaralı yanıt da oldukça genel, yuvarlak bir an-
latım taşımakta, istenene uygun düşmemektedir. 

(e) Rapor sahibi, 6 numaralı eleştiriye yanıt olarak, verimliliğin artırılmasına 
dönük, "esas itibariyle aydınlatıcı, tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunma ama-
cı"nm dışına çıkılmadığını, ancak "amacın tam belirlenmesi ve bütün olarak ele 
alınmasına çalışıldığını" belirtmekte, daha sonra da "aydınlatıcı, tanıtıcı ve eği-
tici amaca varmak için başka bir teşkilatın yapamadığı bazı çalışmaları MPM'nin 
yapması tabii ve gereklidir" demektedir. Yeniden düzenleme raporunun MPM'nin 
amacmı gerçekçi olmayan birtakım sınırlarda zorlamakta olduğu izlenimi rapora 
inceliyen kişilerin tümünde uyandığına göre, bundan, raporda yazarın gerçek ni-
yetini aşan kimi anlatımların yer almış olduğu sonucunu çıkarmak gerekmektedir. 
Başka kuruluşların yapmadıkları ya da yapamadıkları birtakım işlerin, amaçla-
rıyla ilgili olmak koşuluyla MPM'ce yapılmasının doğal, gerekli olduğu görüşü as-
lında doğru olmakla birlikte, örgüt yapısının söz konusu görevlerin sahibi olan 
kuruluşlarca yapılmayacağı varsayımına dayanılarak kurulmasını ya da MPM'nin 
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şubelerine bu konularda başka örgütlerin varlığıyla görevlerini göz önünde bu-
lundurmayan kesin anlatımlarla görevler verilmesini uygun bulmak güçtür. 

(f) Çeşitli kamu kuruluşlarının uğraşı alanlarına giren, MPM'nin yapmasına 
olanak da bulunmayan işlerin şubelere görev olarak verilmemesine ilişkin 7 nu-
maralı madde ile ilgili yanıtta "... MPM'nin ... istişari çalışma yapması ve meto-
doloji ve standart vermesi üzerinde durulmuştur. Kamu kuruluşları icraatçı'dır..." 
denmektedir. Oysa kamu kuruluşlarının tümü icraatçı olmayıp içlerinde MPM'nin-
kine benzer nitelikte görevler yapanlar da vardır. Nitekim görev çakışmalarının 
söz konusu olduğu kuruluşların çoğu bu nitelikteki kuruluşlardır. 

3. Yukarıda da belirttiğim gibi, yazının öbür yönleri üzerinde ayrıntılı olarak 
durmakta pratik bir yarar görmüyorum. Ancak, yazı sahibi, Genel Sekreterlikçe 
kendisine verilen eleştirilerden birçoğuna katılmakta olduğunu belirtmektedir. Bu 
bakımdan, metnin, Reorganizasyon Kurulu adına bir rapor hazırlamakta olan En-
düstri Şubesi Müdürünce okunması, daha önce inceleyip 18.8.1971 günlü, 9 sayılı 
yazımla üzerinde görüş bildirdiğim bu rapora son biçimini vermeden önce gerekli 
notların alınması (özellikle şubelere verilecek adlar bakımından) yararlı olacaktır. 

4. Sayın rapor sahibi bu yazısında "projenin uygulanması sırasında da elin-
den gelen yardımı yapacağını" belirtmekte, ayrıca metinde (sayfa 4/e) "şube mü-
dürlerine arzu edilirse tarafımdan izahat verilmesi, teşkilatlanmanın nasıl yapı-
lacağı hakkında bir seminer yapılması faydalı olur" denmektedir. 

Reorganizasyon Kurulu'nun bu hizmet sunusundan nasıl yararlanılabileceği 
konusu üzerinde durmasının da yerinde olacağını sanıyorum. 

Danışman'ın MPM'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak bildir-
diği başlıca yazılı görüşler bunlardı. Danışman, gerek MPM Yönetim Ku-
rulunun gerek Genel Sekreterlikteki sorumlu yöneticilerin önceleri örgüt 
yapısının yeniden düzenlenmesi konusunda gerçekçilikten biraz uzak bek-
lentiler içinde bulunduklarını sezinlemiş, ancak bu izlenimini ilgililere da-
ha başlangıçta açıklamak da istememişti. Özellikle MPM gibi küçük oy-
lumlu bir kuruluşta birimler arası işbölümünün şu ya da bu biçimde dü-
zenlenmiş olmasının tek başına durumda önemli bir değişikliğe yol açması 
söz konusu olamazdı. Bir gün Genel Sekreter Danışman'a en üst düzeyde 
Endüstri, Tarım Bölümü gibi bölümler yerine Eğitim, Araştırma, Yayın 
Bölümleri gibi işlevsel nitelikte bölümler oluşturulmasının daha uygun 
olup olmayacağı konusunda bir soru yöneltmiş, o da kendisine birimler 
arası işbölümünde belirli bir biçimin benimsenebilecek başka biçimlerden 
üstün olup olmadığını ya da bu üstünlüğün düzeyini gösterecek kesin bir 
bilimsel ölçütün bulunmadığı, bu konuda örgütün kendine özgü koşulla-
rını göz önünde bulundurarak sağduyuya dayanan yeğlemeler yapmaktan 
başka çıkar yol olmadığı, üstte işlevsel bir bölünmeye gidilmesi duru-
munda o bölümlerin içinde Endüstri, Tarım gibi alanlardaki Eğitim, Araş-
tırma gibi işleri yürütmek üzere alt bölümlere gitmek gerekebileceği, en 
üstte işlevsel bir bölümlemenin söz konusu işlevlerin önemini vurgula-
manın dışında uygulamaya dönük bir sonucu olamayacağı karşılığını ver-
mişti. Örgüt yapısını yeniden düzenleme çalışmaları kurumun kendine çe-
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kidüzen verme isteğinin açılk bir belirtisi olarak anlam taşımakla birlikte, 
asıl sonuç verici iyileştirmelerin örgütün daha sonra üzerinde durulacak 
olan günlük işleyişiyle ilgili yönleri üzerinde yapılması gerekiyordu. 

Bununla birlikte, söz konusu çalışmalar sonunda birimler arası işbö-
lümünü ufak tefek değişikliklerle yeniden belirleyen bir kuruluş çizeneği 
geliştirilerek 19 Ocak 1972 günü Genel Sekreterin, Yardımcısının, Endüstri 
Şubesi Müdürünün yanı sıra Danışman'ın da katıldığı bir toplantıda görü-
şülüp tartışılmış, yeniden düzenleme konusunda kaleme alman yazı tas-
lağı da 21 Ocak günü birlikte gözden geçirilip gerekli düzeltmeler yapıl-
dıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulmuştu. 

GÖREV TANIMLARI 

Danışman bu göreve alınırken üzerinde durulması tasarlanan ikinci 
önemli konu kurumda çalışanlar için görev tanımlarının geliştirilmesi işiy-
di. Bu konudaki çalışmalar da yeniden düzenleme çalışmalarıyla birlikte 
başlamış, ondan yaklaşık dört ay sonra sonuçlandırılabilmişti. Reorgani-
zasyon Kurulu'nun 16 Temmuz 1971 günkü toplantısına Endüstri Şubesi 
Müdürünce geliştirilen bir görev tanımı soru formu taslağı da getirilmiş, 
ancak o gün incelenmesine sıra gelmemişti. Danışman bu belgeyi incele-
yerek gerek biçim gerek içerik bakımından gözden geçirilmesini istemiş, 
ona göre kaleme alınan yeni metin 21 Temmuz 1971 günü yapılan bir top-
lantıda ele alınıp gerekli düzeltmeler, eklemelerle değişiklikler yapılmış, 
o sırada Ankara dışında bulunduğu için çalışmaların ancak sonuna yetişe-
bilen Endüstri Şubesi Müdürü ile birlikte gözden geçirilen metne son bi-
çimi verilmişti. Kurumdaki görevlerin bir çeşit dökümünün yapılmasına 
olanak sağlayacak olan bu soru formu iş değerlendirme çalışmalarına, gö-
rev tanımlarının geliştirilmesine bir dayanak oluşturması bakımından 
önem taşımaktaydı. 

Danışman, bu kimliğiyle yaptığı çalışmalarda, işin doğrudan doğru-
ya kendisince yapılmasının kesinlikle gerekmediği durumlarda, bu işleri, 
yakınlığı ya da uzaklığı duruma, ilgililerin niteliklerine göre değişen bir 
gözetim altında, gereken kılavuzluğu sağlayarak kurum görevlilerine yap-
tırmayı ilke edinmişti. Böylece kendisi yalnız gerçek bir danışman gibi 
iş görmekle kalmıyor, başkalarını da kendi yokluğunda o işleri bağımsız 
olarak yapabilecek biçimde yetiştirmiş oluyordu. Danışman bu ilkeyi ça-
lışmaları sırasında uygulamakla kalmamış, daha sonra kendisinin kaleme 
aldığı kendi kadrosuyla ilgili görev tanımında da söz konusu ilkeyi per-
çinleyici bir anlatım kullanmaya özen göstermişti. 

Danışman, konuyu ilk kez, aradan uzunca bir süre geçtikten sonra, 
kendisine bu görevi almadan önce Yönetim Kurulu adına telefon ederek 
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bu konuda yardımcı olup olamayacağını soran o günün Genel Sekreter 
Vekili, şimdiki Genel Sekreter Yardımcısıyla 26 Nisan 1972 günü —onun 
isteği üzerine— görüştü. Ardından, 3 ile 5 Mayıs 1972 günleri bu kez Ge-
nel Sekreterin odasında Şube Müdürlerinin de katıldığı iki toplantı daha 
yapıldı. Danışman, ilk toplantıda katılanlara görev tanımlarının niteliği, 
yönetimdeki yararları, yazılma biçimi, bölümleri, içeriği gibi konular üze-
rinde açıklamalarda bulundu. Amaç, Şube Müdürlerini bu konuda aydın-
latmak, onlara önce kendi görev tanımlarını yazmalarına, daha sonra ast-
larmınkileri geliştirmelerine olanak sağlayacak bilgileri kazandırmaktı. 
Gerçekten de, ussal bir örgütlendirmenin kaçınılmaz bir ön koşulu olan 
görev tanımlarının, görevlerin içeriğini açık bir biçimde saptayarak işe 
girmek için başvuranların kendilerinden ne beklendiğini, ne gibi nitelik-
lerin arandığını anlamalarını sağlamak, üstlerin onların iyi çalışıp çalış-
madıklarım denetlemelerini kolaylaştırmak gibi önemli yararları vardı. 
Başında görevin sanı, onun altında bir tümcelik genel bir tanımı bulunan, 
daha sonra o görevi yapacak kişilerin yapması gereken çeşitli işlerin açık-
layıcı bir anlatımla sayıldığı, daha sonra bu işlerin iyi bir biçimde yapıla-
bilmesi için o göreve getirileceklerde bulunması gereken bilgi, beceri, öğ-
renim düzeyi, kişilik özellikleri gibi niteliklerin sıralandığı bu tanımlar 
yönetimin değerli birer aracıydı. Şube Müdürlerinin kendi görevleriyle 
ilgili olarak kaleme aldıkları görev tanımları Danışman'ca incelenerek 
üzerlerinde gerekli düzeltmeler yapıldı. Daha sonra bölümlerdeki görev-
lilerin onların kılavuzluğu altında geliştirilen görev tanımları yine Danış-
man'ca incelenerek, kimi kez doğrudan doğruya, kimi kez metin ilgili Şu-
belere geri yollanarak gerekli düzeltmelerin yapılması sağlandı. 

Danışman, sonradan personel yönetmeliğinin bir eki olarak ayrı bir 
kitapçık biçiminde yayımlanan görev tanımlarının tümünü 12 Mayıs 1972 
günü gözden geçirerek kesinleştirdi. 

Bu arada Danışman da kendi görev tanımını şöyle kaleme almıştı: 

YÖNETİM TEKNİKLERİ DANIŞMANI 
Genel Tanım 

Yönetim Teknikleri Danışmanlığı, MPM'nin hizmet politikasının oluşturulması 
ve uygulama alanına konulmasıyla ilgili üst düzeyli danışmanlık hizmetleri ile 
MPM ve onu oluşturan şubelerin çalışmalarına ilişkin örgütlendirme, yönetim, 
eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarının üstün bir bilimsel ve teknik başarı dü-
zeyinde yürütülmesi amacma dönük danışmanlık hizmetlerini kapsar. 

Görevler 
1. Genel Sekreterliğin isteği üzerine ya da kendiliğinden, MPM örgütünün iç 

düzeninde ve çalışma yöntemlerinde yapılması gereken iyileştirici değişikliklerle 
ilgili önerilerde bulunmak; MPM içinde bu amaçla yapılacak çalışmalarda danış-
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manlık ve kılavuzluk görevi yapmak; gerektiğinde bu çalışmalara eylemli olarak 
katılmak. 

2. MPM'nin eğitici ve aydınlatıcı nitelikteki görevlerinin yerine getirilmesin-
de, bu arada dışa ve içe dönük seminer, kurs, konferans ve benzeri çalışmaların 
düzenlenmesinde amaç, içerik, yöntem ve eğiticilerin belirlenmesi gibi konularda 
danışmanlık hizmeti sağlamak. 

3. Iş programlarının geliştirilmesinde ilgili şubelerce yapılacak hazırlıkları 
inceleyerek bu çalışmalarda bütünlük sağlayıcı önerilerde bulunmak. 

4. Özellikle yönetim konularında ve gerektiğinde başka alanlarda girişilecek 
araştırmalarda izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili olarak, bu çalışmaları yapan-
lara yol gösterici yardımlarda bulunmak. 

5. Bastırılması ya da çoğaltılması gereken MPM yayınlarının bilimsel nitelik, 
iç düzen, dil ve anlatım yönünden aranan ölçülere uygunluğu konusunda Genel 
Sekreterliğin isteği üzerine görüş bildirmek. 

6. MPM'den görüş bildirmesi istenen yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile 
benzer nitelikteki belge ve tasarılara ilişkin cevapların hazırlanmasında MPM gö-
revlilerine yol göstermek; gerektiğinde bu çalışmaları doğrudan doğruya yapmak. 

7. MPM Kitaplığına getirtilmesi gereken kitap ve belgelerle süreli yayınlar ya 
da MPM'ce yayımlanması yararlı olacak çeviri ve telif yazılar konusunda öneri-
lerde bulunmak. 

8. Genel Sekreterlikçe verilecek başka danışmanlık işlerini yapmak. 

Aranan Nitelikler 
1. Yönetim teknikleri, bu arada örgütlendirme, eğitim ve görevli yönetimi 

konularında köklü bir akademik bilgiye, bu bilgileri uygulamaya dönüştürüebilme 
yeteneğine ve en az on yıllık iş tecrübesine sahip bulunmak. 

2. Başta ingilizce olmak üzere en az bir Batı dilini iyi bilmek. 
3. Araştırma ve yayın işlerinde görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip 

olmak. 
4. Danışmanlık görevinin gerektirdiği kavrayış, düşünce disiplini ve görüş ge-

nişliği ile insan ilişkileri yeteneklerine sahip bulunmak. 

Danışman'ın yukarıdaki görev tanımı, görevin eylemli içeriği —bu gö-
revin bir yıla yakın süren uygulamasının ışığı alt ında— göz önünde bulun-
durularak, bir iki yerde Genel Sekreterin görüşü de alınarak yazılmıştır. 

Danışman'ın kurumun tek danışmanı olarak görev yaptığı o yıllarda 
yönetim, daha sonraları, bir de o güne değin var olmayan bir "İşletme 
Teknikleri Danışmanlığı" için görev tanımı yazdırmak gereğini duymuş, 
bu göreve yıllar sonra, Danışman'ın birlikte çalıştığı üçüncü Genel Sekre-
terin görev döneminde, gençlik yıllarında astı olarak çalıştığı emekli bir 
genel müdür atanmıştı. "Yönet im' le " iş letme" kavramları ile teknikleri 
arasında günümüzde çok büyük benzerlikler bulunması olgusu karşısında 
bu satırların yazarına geniş ölçüde bir görev çakışmasına yol açabilecek 
nitelikte, dolayısıyla bir ölçüde gereksiz gibi görünen bu danışmanlığın 
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aşağıdaki görev tanımında yazılanlarla atamadan sonraki eylemli duru-
mun birbiriyle ne denli uyumlu olduğu konusunda yazarın herhangi bir 
bilgisi yoktur: 

İŞLETME TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI 

Genel Tanım 
işletme Teknikleri Danışmanlığı, MPM'nin hizmet politikasının oluşturulması 

ve uygulama alanına konulmasıyla ilgili bilimsel ve uygulamaya dönük üst dü-
zeyli danışmanlık hizmetleri ile MPM ve onu oluşturan şubelerin, özellikle Endüstri 
Şubesinin çalışmalarıyla ilgili araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarının üstün 
bir bilimsel ve teknik başarı düzeyinde yürütülmesi amacına dönük danışmanlık 
hizmetlerini kapsar. 

Görevler 
1. MPM kuruluş kanunu ile kalkınma plan ve programlarının ışığında MPM'ce 

ele alınması gereken işletme teknikleriyle ilgili konularda iş programlarının oluş-
turulmasına yardımcı olmak, bu amaçla incelemeler yapmak ve önerilerde bu-
lunmak. 

2. MPM'nin araştırma,, eğitim ve uygulama alanındaki görevlerinin yerine 
getirilmesinde yönlendirici nitelikte 'danışmanlık görevi yapmak, firma düzeyin-
de verimlilik tekniklerinin uygulanmasına yönelik projeleri yönlendirmek ve ba-
şarıya ulaşması için danışmanlık görevi yanında gerektiğinde söz konusu çalış-
malara fiilen katılmak. 

3. işletme teknikleriyle ilgili olarak kurs, seminer ve sempozyumlar düzen-
lenmesine yardımcı olmak ve gerektiğinde eğitici olarak fiilen çalışmalara ka-
tılmak. 

Aranan Nitelikler 
1. Makine, Elektrik veya Endüstri Mühendisliği dallarından birinde veya iş-

letmecilik sahasında en az "master" derecesi olmak üzere köklü bir akademik bil-
giye ve bu bilgileri uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olmak. 

2. Endüstride en az' 10 yıl tecrübe sahibi bulunmak ve bunun en az beş yı-
lında sorumlu olarak işletmecilik görevi yapmış olmak. 

3. Endüstri tecrübesine ek olarak en az 3 yıl verimliliği artırıcı projeler yö-
neticisi olarak çalışmış ve başarı göstermiş olmak ya da bir üniversite ya da yük-
sek okulda en az 3 yıl Endüstri Mühendisliği ve yönetim konularında tam gün öğ-
retim üyeliği yapmış, bu arada verimliliği artırıcı teknikleri içeren projelerde yö-
neticilikte bulunmuş ve başarı sağlamış olmak. 

4. Danışmanlık görevinin gerektirdiği kavrayış, fikir disiplini ve görüş geniş-
liği ile insan ilişkileri yeteneklerine sahip olmak. 

5. Başta ingilizce olmak üzere Almanca, Fransızca dillerinden en az birini 
yeterli düzeyde bilmek. 

Burada söz konusu görev tanımlarından bir iki örnek daha sunmakta 
yarar görüyoruz. Aşağıdaki "Bj Uzmanlık" başlıklı görev tanımı, kısaca 
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"Sınıf B " olarak adlandırılan Araştırma Sınıfının üç ayrı düzeydeki uz-
manlık kadrosundan en yüksek düzeyde olanıyla ilgilidir: 

Bı UZMANLIK 

Genel Tanım 
Bı Uzmanlık, Araştırma Smıfı'nın, bu görevlerin daha çok ekiplerden oluşan 

grup çalışması olarak yürütülmesini sağlayacak tecrübeli araştırma yöneticiliği 
düzeyinde ve araştırma sonuçlarının uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli bilgi 
ve beceriyle düzenlenip yürütülmesini içeren uzmanlık derecesidir. 

Görevler 

1. Araştırma ve uygulamayla ilgili çalışma konularının saptanmasında ve yıl-
lık iş programlarının hazırlanmasında yardımcı olmak. 

2. Verimliliği ölçme ve artırma tekniklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak 
üzere makro düzeyde ve kuruluşların uygulamakta oldukları sistemleri geliştirici 
mikro düzeyde araştırmalarla pilot çalışmalar yapmak. 

3. Araştırmalarda ya da diğer çalışmalarda uygulanacak yöntem ve teknikleri 
saptamak ve geliştirmek. 

4. Projelerin amaca uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve 
güçlüğün giderilmesinde yardımcı olmak. 

5. Araştırma raporlarını, kesin biçimi verilmek üzere gözden geçirmek. 
6. MPM çalışmaları ile ilgili olarak verilecek başka işleri yapmak. 

Aranan Nitelikler 

1. Görevin gereklerine uygun eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak. 

2. MPM'nin uygun göreceği bir yabancı dili çalışma alanındaki yayınları ye-
terince izleyebilecek ve tartışabilecek düzeyde bilmek. 

3. MPM içinde en az dokuz yıl, MPM dışında on iki yıl iş tecrübesi olmak. 
4. Önderlik, eşgüdümleme, başkalarıyla birlikte çalışabilme, inandırıcılık, bir-

likte çalıştığı görevlileri yetiştirebilme yeteneğine, girişim gücüne ve araştırma 
sonuçlarını uygulamaya dönüştürebilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 

Bunu izleyen görev tanımı, söz konusu sınıfın giriş, yetişme basamağı 
niteliğini taşıyan Uzman Yardımcılığıyla ilgilidir. 

B4 UZMAN YARDIMCILIĞI 

Genel Tanım 

Uzman Yardımcılığı MPM'nin araştırma, eğitim ve yayın görevlerini içine 
alan Araştırma Sınıfı'nın başlangıç ve yetişme derecesidir. 
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Görevler 

1. Katılacağı araştırmalara ve diğer çalışmalara ilişkin plan ve programla-
rın hazırlanmasında yardımcı olmak. 

2. Araştırma, uygulama ve yayın çalışmalarına katılmak. 
3. Çalışma konusu ile ilgili bilgileri değişik kaynaklardan sağlamak, araştır-

malara ve rapor yazma çalışmalarına katılmak. 

4. MPM çalışmaları ile ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak. 

Aranan Nitelikler 
1. Görevin gereklerine uygun öğretim veren bir yüksek öğrenim kurumunu 

bitirmiş olmak. 
2. MPM'nin uygun göreceği bir yabancı dili alanındaki yayınları yeterince 

izleyebilecek ve tartışabilecek düzeyde bilmek. 
3. Görevin gerektirdiği muhakeme gücüne, yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine, 

araştırma ve başkalarıyla birlikte çalışabilme yatkınlığına sahip olmak. 

Son olarak, aşağıdaki görev tanımı ise kısaca "Sınıf C" olarak adlan-
dırılan Hizmet Sınıfında yer alan "Dakti lo" kadrosuyla ilgilidir. 

DAKTİLO 

Genel Tamm 

Daktiloluk, Türkçe yazılmış müsvedde yazılarla iş mektuplarının daktilo edil-
mesini içeren görevleri kapsar. 

Görevler 

1. Şube Müdürü ya da MPM görevlilerince verilen Türkçe müsvedde yazıları 
ya da hazır metinleri, noktalama işaretlerini de doğru olarak kullanmak sorum-
luluğu ile yanlışsız ve kusursuz daktilo etmek. 

2. MPM çalışmaları ile ilgili olarak verilecek başka işleri yapmak. 

Aranan Nitelikler 
1. Daktilo eğitimi veren orta dereceli bir okulu bitirmiş olmak ya da böyle 

bir okulu bitirdikten sonra daktilo eğitimi veren bir kurstan başarı belgesi almış 
olmak. 

2. On parmakla hızlı, yanlışsız ve istenen biçimde daktilo yazma bilgi ve 
becerisine sahip olmak. 

3. En az iki yıl iş tecrübesi bulunmak. 

Görev tanımlarının geliştirilmesini izleyen günlerde bu tanımların çe-
şitli yararlarından bir başkasını somut olarak ortaya koyan küçük bir olay-
la karşılaşılmıştı. Kurumun kadrolarının Bakanlar Kurulunca onaylanması 
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gerekirken bu onaylama işi o güne değin bir türlü gerçekleştirilememiş, bu 
konuda yeni bir girişimde bulunmak gereği duyulmuştu. Bu amaçla ku-
rumun İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü ilgililerle görüşmek üzere Dev-
let Personel Dairesine gitmiş, bu arada beklenmedik bir tepkiyle karşı-
laşmıştı. O dönemde MPM'de görevli uzman yardımcılarına 1500 TL do-
layında, o düzeydeki geleneksel kamu kuruluşları görevlilerine ödenenin 
üstünde bir aylık ödenmekteydi. Şube Müdürünün görüştüğü kişilerden 
biri ona MPM'nin adeta devlet içinde devlet olduğunu, görevlilerine aşırı 
ücretler ödediğini söyleyerek, "biz de oraya gelip bu elverişli koşullardan 
yararlanalım" yollu bir söz söylemiş, o da kendisine bu uzman yardımcı-
larının yukarıda verilen görev tanınılarmdaki "bir yabancı dili alanındaki 
yayınları yeterince izleyebilecek ve tartışabilecek düzeyde bilmek" koşu-
lundan söz ederek, görev tanımında yer alan nitelikleri taşıyorsa kendisini 
de göreve almaktan mutluluk duyacakları karşılığını vermişti. Görev ta-
nımlarının bu tür bir yararını bir kez de doğrudan doğruya Danış-
man'ın kendisi görmüştü. O yıllarda Danışman, Ankara Üniversitesinin 
Eğitim (Bilimleri) Fakültesinde de öğretim görevi yapmakta, özellikle 
yüksek lisans düzeyinde dersler vermekteydi. Orta öğretim kurumlarını 
bitiren üstün yetenekli ya da başarılı öğrencilerin pek tutmadıkları bu 
kurumu bitirenler eğitim alanında bile iş bulmakta güçlük çekiyorlardı. 
Danışman'ın eski öğrencilerinden MPM'nin açtığı Eğitim Uzman Yardım-
cılığı sınavına katılmak isteyen birkaçı kendilerine yardımcı olması bek-
lentisiyle Danışman'ı görmeye gelmişler, o da onlara yabancı dil bilip bil-
mediklerini sormuş, ancak tümünün yabancı dil bilgileri olmadığını bil-
dirmeleri üzerine kendilerine görev tanımında yer alan yabancı dil bilgi-
siyle ilgili açık hüküm karşısında yapılabilecek bir şey olmadığım üzüle-
rek söylemek durumunda kalmıştı. 
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YÖNELT! SORUNLARI 

2. 
Bölüm 

Kurum yönetiminin Danışman'ın görüşüne başvurduğu konulardan 
biri de örgütün gerçekleştirmeye çalışacağı amaçlarla bunlara ilişkin tu-
tumlar, ilkeler gibi yönelti1 sorunlarıydı. Örgütlerin gerçekleştirmeye ça-
lışacakları amaçlar genellikle kuruluş yasalarında belirtilmekle birlikte, 
bu amaçlar çoğu kez genel bir nitelik taşımakta, örgütü yönetenlerin bu 
genel çerçeve içinde neleri ne ölçüde yapacaklarını, bu çalışmalarda ne 
gibi önceliklere yer vereceklerini belirlemeleri, bir başka deyişle bir yö-
nelti saptamaları gerekmektedir. 

KURUMUN AMAÇLARI 

Yeni Genel Sekreter, örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi çalışma-
larının yanı sıra, konunun niteliği gereği onunla bir ölçüde bağlantılı bu-
lunan "MPM'nin Amacı, Hedefleri ve Politikası" konulu bir belgenin oluş-
turulması çalışmalarına hız vermiş, bu konuda Danışman'dan da yazılı 
görüş istemişti. Danışman, bu belgeyle ilgili düşüncelerini aşağıdaki 23 
Ağustos 1971 günlü görüş bildirme yazısında şöyle açıklıyordu: 

"Milli Prodüktivite Merkezi'nin Amacı, Hedefleri ve Politikası" başlığını taşı-
yan bu belgeyi isteğiniz üzerine inceledim. 

Adının da açıkça gösterdiği gibi, MPM bakımından büyük bir önem taşıyan 
bu belgeyle ilgili başlıca gözlemlerimle düşüncelerim aşağıdadır: 

1. Bu metnin, aşağıda belirtmeye çalışacağım görüşlerin gerektirdiği değişik-
likler yapıldıktan sonra MPM görevlilerine dağıtılarak düşüncelerinin, önerileriyle 
dileklerinin alınmasının yararlı olacağı kanısındayım. Böylece kendilerine, MPM 
politikasının belirlenmesine katılma olanağı da elverişli bir zamanda sağlanmış 
olacaktır. Daha önce yeniden düzenleme amacıyla dağıtılan soru kâğıdında da 
bu konulara bir ölçüde değinilmiş olmakla birlikte, böyle geliştirilmiş bir metnin 

1 Kendi türetimiz olan "yönelti" sözcüğünü, yıllardan beri bu anlamda kullan 
nıyor, İngilizcedeki "policy"ye karşılık olarak önerdiğimiz bu sözcüğü dilimizde 
yaygın olarak kullanılan "güdülen politika, politika, politikalar" gibi yabancı kö-
kenli sözcüklere yeğliyoruz. 
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örgüt içi geniş bir danışma çabasına konu yapılmasının yararlı olacağım düşü-
nüyorum. 

2. Aym konuda Danışma Kurulları üyelerinin görüşlerinin alınarak metinde 
yapılmasını uygun gördükleri değişiklikleri bildirmelerinin de yararlı olacağı ka-
nısındayım. Görüşler yazılı olarak istenebileceği gibi, metinler önceden gönderi-
lerek yapılacak çağrı üzerine düzenlenecek toplantılarda da tartışılabilir. 

3. Aşağıda önerilen değişikliklerden bir bölümünün yapılması, o konulardaki 
görüşlerin daha çok olgunlaştırılmasına, girişilecek çalışmaların daha somut bir 
biçimde göz önünde canlandırılmasına gerek göstermektedir. 

4. Bu metinde yer alan hedefler, MPM'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
öneride çeşitli şubelere görev olarak verilmekte olduğundan, adı geçen öneri bu 
metinde yapılacak değişikliklerin ışığı altında yeniden gözden geçirilmeli, bu met-
ne son biçimi verilinceye dek kesinlik kazanmamalıdır. 

Bu genel düşüncelerden sonra, metnin —birbirinden değişik ölçülerde önero 
taşıyan, bir bölümü biçimle, bir bölümü özle ilgili bulunan— belirli yönleri üze-
rindeki önerilerimi oradaki sırayı izleyerek aşağıda sunuyorum: 

1. Sayfa l'in II/2. maddesinde. MPM'nin hedefleri arasında yurt ekonomisine 
yön vermek durumunda olan kişilerin "karar almalarına yarayacak kriterler ge-
liştirmek" ten söz edilmektedir. Oldukça genel, soyut olan "kriterler geliştirmek" 
sözü ile neyin anlatılmak istendiği açıklığa kavuşturulmalı, anlatım daha somut 
bir duruma getirilmelidir. 

2. Aynı sayfadaki II/3. maddede geçen "uygulanabilmesini" sözcüğü "uygu-
lanmasını" olarak değiştirilmelidir. 

3. Aynı sayfanın II/4. maddesinde yer alan "prodüktivite kavramını" deyi-
şi, "prodüktivite fikrini" olarak değiştirilmelidir. 

4. Aynı sayfada II/5. maddesindeki "kamu ve özel sektör" deyimi "kamusal 
ve özel sektör," "çözümlenmesine" sözcüğü "çözümüne" olarak değiştirilmelidir. 

5. Sayfa l'de III/l. maddesinde yer alan "prodüktivite ile ilişkisi olan sorun-
ları ortaya koymak" deyimi, anlamsızlık derecesinde genel, yuvarlak, belirsizdir. 

6. Aynı şey onu izleyen 2. maddedeki "prodüktivite ile ilgili sorunların çözüm-
lenmesine yardım edecek tedbirleri getirmek" tümcesi için de söylenebilir. 

7. Sayfa 2'de 4 numaralı maddede yer alan "işletmelerin yatırımlarının pro-
düktif olmasını sağlayacak esasları tespit etmek ve ortaya koymak" sözü de çok 
genel, çok yuvarlak olduğundan daha somut duruma getirilmesi gerekir. 

8. Sayfa 2'de, 5. maddedeki "teknoloji ve teknoloji transferleri sorunlarını pro-
düktivite yönünden ilgili araştırma kurumları ile birlikte incelemek" görevi de 
—başlıkta genel görevler deyiminin kullanılmış olmasına karşın— çok genel görün-
mektedir. Bununla öbür maddelerin "neyi?," "nasıl?" sorularının yanıtlarını daha 
somut olarak içine alacak bir biçimde kaleme alınmış olmaları gerekmektedir. 

9. Sayfa 2'de 6 numaralı maddenin sonundaki "ve teklifler hazırlamak" sözü 
de havada, açıklıktan uzak görünmektedir; "teklifler" sözcüğünden önce bu tek-
liflerin amacıyla yönünü açıklığa kavuşturacak bir anlatımın eklenmesinde yarar 
vardır. 

10. Sayfa 2/8'de söz konusu edilen tarımsal araştırmaların niteliğiyle amacı, 
bu konuda başka kurumlarca yapılan geliştirme, araştırma çalışmaları ile çakış-
mayı önleyecek biçimde belirtilmelidir. 
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11. Sayfa 2/10'da sözü edilen "prodüktivite endeksleri ile karşılaştırma çalış-
maları" ile neyin anlatılmak istendiği metinde daha somut olarak belirtilmelidir. 

12. Sayfa 2/11'deki "periyodik olarak endeksler yayınlamak"tan verimlilik 
endekslerinin kastedildiği anlaşılmakla birlikte, anlatımın bu endekslerden yarar-
lanma amacıyla birlikte kimlerin yararlanacağını da anlatacak biçimde yeniden 
gözden geçirilmesi uygun olur. 

13. Sayfa 2/12'deki "toplu sözleşme düzeni sorunları ile..." deyişine daha çok 
açıklık, somutluk kazandırılmalıdır. 

14. Sayfa 3/15'in başındaki "çeşitli eğitim ve yayın araçları ile" deyişi "eği-
tim ve yayın yolu ile" olarak değiştirilmeli, tümce "yaymak ve yayınlamak" yerine 
yalnız "yaymak" sözcüğü ile bitmelidir. 

15. Sayfa 3/16'nın anlatımı iyileştirilmeye muhtaç görünmektedir. "Yönetici, 
işletmeci, nezaretçi ve uzmanların prodüktivite ölçme, analiz ve verimliliği artır-
ma teknikleri üzerinde devamlı ve sistemli olarak eğitilmelerini sağlamak ama-
cıyla bir 'eğitim merkezi' kurmak ve yönetmek" biçiminde bir tümce bize daha 
uygun gelmektedir. 

16. Sayfa 3/18'deki tümce, sözü edilen dernekler ile alınacak özendirici ön-
lemlerin amacıyla niteliğini belirten bir anlatım açıklığına kavuşturulmalıdır. 

17. Sayfa 3/20'de, "çevre işbirliği kurulları"mn niteliğini açıklayıcı bir anlatı-
ma yer verilmesi uygun olur. 

18. Sayfa 3/21'deki "prodüktivite çalışmaları ile ilgili iç ve dış teknik yardım 
sağlamak" tümcesinin anlamı açık olmakla birlikte, tümcenin, bu yardımın hangi 
amaca, kimlere dönük olacağını da belirtecek biçimde yeniden kaleme alınması 
gerekir. 

19. Sayfa 3/22'deki tümcenin başında yer alan "Hükümet" sözcüğü "yurt içi 
kaynaklardan" olarak değiştirilmeli, ayrıca "prodüktivite ile ilgili projeler"le ne-
yin anlatılmak istendiği açık olarak belirtilmelidir. 

20. Sayfa 4/23'teki "araştırma ve bilimsel kurumlar" deyimi "araştırma ku-
ruluşları ve bilimsel kurumlar" olarak değiştirilmeli, tümce sözü edilen işbirliği-
nin amacını da belirtecek bir biçimde yeniden kaleme alınmalıdır. 

21. Sayfa 4/24'teki tümcenin "bu yolda talepte bulunacak kamusal ve özel 
sektör işyerlerinde prodüktivite ile ilgili sorunların çözümü amacıyla danışman-
lık hizmetleri yapmak" biçiminde ya da uygun görülecek başka bir biçimde de-
ğiştirilmesi gerekir. 

22. Birinci sayfanın alt kesiminden başlayarak dördüncü sayfaya dek süren 
"MPM'nin Genel Görevleri"nin numaralanma sırası üzerinde durulmasının da, bu 
görevlerin daha tutarlı bir sıraya konması bakımından yararlı olabileceğini sa-
nıyorum. 

23. Sayfa 4'te IV/1 numaradaki tümce, "yurt ekonomisinde toplam prodük-
tivitenin artırılabilmesi için, ilgili konularda hükümetin, işçi ve işveren teşekkül-
leri ile bilimsel kuruluşların görüşlerini alır ve bu amaçla alınacak tedbirlerin be-
nimsetilmesi için çaba harcar" biçiminde değiştirilmelidir. 

24. Sayfa 4'te, IV/2 maddesindeki tümce, "artan prodüktivitenin işçi, serma-
yedar ve tüketici arasında sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağılımını temel 
bir görüş olarak benimser" biçiminde değiştirilmelidir. 
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25. Sayfa 4'te, IV/3 sayılı maddedeki tümcenin biraz daha işlenerek anlatım-
daki güdüklüğün giderilip amacın daha açık duruma getirilmesi uygun oiur. Bu 
arada, söz konusu ilişkilerin "prodüktivite kavramına dayandırılması"ndan çok, 
verimliliğin taraflar için ortak bir değer ya da amaç olarak benimsenmesinin sö? 
konusu olması gerekir. 

26. Yine sayfa 4'te, IV/5 numaralı maddede yer alan "ekonomik kalkınmada 
bölgeler arasında denge" sağlanması MPM'den çok hükümetin ulusal düzeydeki 
kalkınma yöneltisine egemen olması gereken bir ilke niteliği taşımaktadır. 

27. Sayfa 5/7'deki tümce, gerek düşünce gerek anlatım yönünden işlenip ge-
liştirilmeye muhtaç görünmektedir. 

28. Sayfa 5/8'de yer alan konu "malûmu ilâm" niteliğinde görünmekte, üste-
lik metinde, yurt ekonomisi düzeyinde, sektörlerle alt sektörler düzeyinde, işletme 
düzeyinde yapılacak işler için herhangi bir ölçüt de yer almamaktadır. 

29. Sayfa 5'in sonunda, 9. maddede yer alan "MPM plan hedeflerine uygun 
olarak ekonominin bütün sektörlerinde gerekli çalışmaları yapar" tümcesi de ge-
reken ölçüde açık görünmemektedir. 

30. Sayfa 4'teki "IV. MPM'nin Çalışma Politikası" başlığı üzerinde de yeni-
den düşünmekte yarar vardır. Bu başlık altında sayılanlar, "çalışma politikası" 
olmaktan çok, "çalışma politikasına hâkim temel düşünce ve tutumlar" niteliğini 
taşımaktadır. 

Yönelti belirleme alanıyla ilgili bir başka girişim de bu çalışmalara 
bir ölçüde ışık tutmak amacıyla, aralarında iktisadi devlet teşekküllerinin 
de bulunduğu çeşitli kamu kuruluşlarına kurumun o güne değin yürüttüğü 
çalışmalardan yararlanma düzeyini ortaya koymak amacını güden bir sor-
maca uygulanmasıydı. Danışman, bu konudaki düşüncelerini aşağıdaki 
27 Ağustos 1971 günlü görüş bildirme yazısında açıklamıştı. 

MPM'nin 1972-73 ile daha sonraki çalışma dönemlerinde uygulayacağı iş prog-
ramlarıyla yeniden düzenleme çalışmalarına ışık tutmak üzere Bakanlıklarla top-
lu iş sözleşmesi yapan genel ya da katma bütçeli kuruluşların, iktisadi devlet te-
şekküllerinin görüşlerini almak, ayrıca MPM'nin bugüne dek yaptığı çalışmalar-
dan ne ölçüde yararlandıklarını ortaya koymak amacıyla söz konusu kuruluşlara 
gönderilmesi düşünülen soru kâğıdı metnini inceledim. Bu konudaki düşüncelerim 
aşağıdadır: 

1. Düşünce özünde doğru olup 23 Ağustos 1971 günlü yazımda belirttiğim gö-
rüşlere de uygun düşmektedir. 

2. Ancak, soru kâğıdında yer alan, MPM'nin yayınlarıyla bugüne değin yap-
tığı araştırmalardan kurumların ne ölçüde yararlandıkları konusundaki soruların, 
istenen, MPM'nin işine yarayacak biçimde yanıtlanabileceği konusunda ciddi du-
raksamalarım vardır. Yanıtlanması kurumlar içinde çeşitli kişilere danışmayı ge-
rektiren böyle bir anket geniş ölçüde yanıtsız kalabilir. Yayınlardan, seminerlerle 
araştırmalardan yararlanma düzeyini ortaya koyabilmek için, MPM görevlilerinin 
ilgili kişilerle daha doğrudan bir ilişki kurmasının gerekli olduğunu sanıyorum. 

3. Bu durum karşısında, söz konusu anket kapsamının daha dar tutulmasının, 
özellikle "MPM'nin Amacı, Hedefleri ve Politikası" başlığı altında hazırlanmakta 
olan belge üzerindeki görüşlerin alınıp inceleme konusu soru kâğıdında da yer 
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alan aşağıdaki soruların yanıtlanması amacına yöneltilmesinin daha yerinde ola-
cağı düşüncesindeyim. 

(a) MPM'nin 1972-73 dönemi ile daha sonraki dönemlerde kurumunuzu ilgi-
lendiren verimliliğe ilişkin hangi konularda araştırmalar yapmasını is-
tersiniz? 

(b) MPM hangi konularda sürekli olarak araştırmalar yapmalıdır? 
(c) MPM ile ortaklaşa yürütmek istediğiniz araştırmalar var mıdır? 
(ç) Karar almanıza yardımcı olmak üzere, MPM'ce ne tür verimlilik endeks-

lerinin oluşturulmasını istersiniz? 
(d) Varsa kurumunuza bağlı işyerlerinde verimlilik ölçme çalışmaları yap-

tınız mı? Bu tür çalışmalarda MPM'nin yardımcı olmasını ister misiniz? 
(e) MPM ile kurumunuz arasında yeterli bir işbirliği var mıdır? Bu işbirliği-

nin geliştirilmesi için ne gibi önlemler düşünürsünüz? 

4. Yukarıdaki maddede a-e fıkralarında yer alan sorulardan önce, kurum-
lara bir örneğinin gönderilmesini önerdiğimiz "MPM'nin Amacı, Hedefleri ve Po-
litikası" başlıklı belge ile ilgili olarak aşağıdaki soruların sorulması, dikkatleri 
belirli noktalara yöneltip yanıtları daha anlamlı kılmak bakımından yararlı ola-
caktır. 

(a) Bu belgede yer alan amaçlara, hedeflerle görevlere eklenmesini ya da 
çıkarılmasını uygun gördükleriniz var mıdır? 

(b) Söz konusu amaçlardan, hedeflerle görevlerden sizce hangilerine daha 
çok ağırlık ya da öncelik verilmelidir? 

5. Gönderilecek yazı, her sorudan sonra yanıt için boşluklar bırakılan bir soru 
kâğıdı biçiminde değil de, uzunluğu bir sayfa dolaymda, yukarıda 4 ile 3 numa-
ralı maddelerde yer alan soruları art arda içererek bu noktalar üzerinde görüş 
bildirilmesini isteyecek düz bir yazı biçiminde olmalıdır. 

6. Bu yazıya eklenecek "MPM'nin Amacı, Hedefleri ve Politikası" başlıklı bel-
genin ilk sayfasının sağ üst köşesine TASLAK sözcüğünün konması, metnin daha 
kesinlik kazanmadığını, geliştirilmekte olduğunu göstermesi bakımından yararlı 
olur. Ancak, bu metin 23 Ağustos 1971 günlü yazımda üzerinde durduğum değişik-
likler yapıldıktan sonra gönderilmelidir. 

7. Yazının, uygun görülecek öbür kuruluşlar yanında özellikle aşağıda be-
lirtilen yerlere gönderilmesinin uygun olacağını sanıyorum: 

(a) Devlet Planlama Teşkilatı, (b) Devlet İstatistik Enstitüsü, (c) Sanayi Ba-
kanlığı, (ç) Çalışma Bakanlığı, (d) Tarım Bakanlığı, (e) TÜRKİŞ, (f) Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, (g) Odalar Birliği, (h) Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İşletme ve Muhasebe Enstitüsü, (i) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İdari ilimler Fakültesi (özellikle işletme Bölümü ile Ekonomi ve istatistik Bö-
lümünün görüşleri alınmak üzere), (j) istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi, 
(k) İstanbul Üniversitesi İşletme iktisadı Enstitüsü. 

KURULUŞ YASASI 

Kurumun gündemdeki konuları arasında kuruluş yasasının günün ge-
reksinmelerini daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi sorunu da var-
dı. Danışman, bir yandan bu konuda kendini hazırlamak, bir yandan da 
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kurum içinde bu konuda oluşturulmakta olan düşüncelere bir "ara" kat-
kıda bulunabilmek amacıyla 580 sayılı MPM kuruluş yasasının gerekçesi 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşme tutanaklarını incelemeyi 
gerekli gördü. Danışman, bu konudaki görüşlerini Genel Sekreterliğe sun-
duğu aşağıdaki 13 Mart 1972 günlü yazısında açıklıyordu: 

MPM kuruluş yasasının yeniden hazırlanmasının söz konusu olduğu şu gün-
lerde, 580 sayılı yasanın gerekçesi ile Büyük Millet Meclisindeki görüşme tutanak-
larını inceledim. j 

Yeni tasarı aynı aşamalardan geçeceği için, söz konusu metinlerin kimi nok-
talara aydınlık getirebileceğini düşündüm. Bu konudaki gözlemlerimi, düşüncele-
rimle yeni tasarıya ilişkin daha başka görüşlerimi aşağıda sunuyorum. 

Meclis görüşmelerinde göze çarpan noktalardan biri, yasama organı üyeleri-
nin MPM'nin oynayacağı rol ile yurt ekonomisine sağlayacağı yararlar konusun-
da açık bir görüşlerinin bulunmamasıdır. Söz alanların geçici komisyona yönelt-
tikleri sorularla yaptıkları konuşmalar bunu açık olarak göstermektedir. Komis-
yon sözcüsünün sorulan sorularla yapılan konuşmaları yanıtlamak üzere yaptığı 
açıklamaların yer yer yetersiz kaldığı da gözden kaçmamaktadır. Meclis görüşme-
lerinden esinlenerek, yeni' tasarının yasama organına sunulması sırasında aşağı-
daki noktalar üzerinde durulmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

1. MPM'nin devlet örgütü içindeki yeri, öbür kamu kuruluşlarıyla olan ilgisi 
ile ilişkileri gerekçede açık olarak belirtilmelidir. Böylece bir görev yinelemesinin 
söz konusu olmadığı, bu kuruluşun ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir 
görev yapmakta olduğu düşüncesi duraksamaya yer vermeyecek bir biçimde an-
latılmalıdır. 

2. Gerekçede MPM'nin bugüne değin yaptığı işlerle ilerde yapacakları, ilgi 
çekici somut örnekler verilerek anlatılmalıdır. Bu arada milletvekillerine daha 
önce hazırlanarak Başbakan Yardımcısına sunulmuş olan geçmiş çalışmalara iliş-
kin belgenin güncelleştirilecek biçimi ile MPM yayınlarının bir dizelgesinin da-
ğıtılması da yararlı olacaktır. Dağıtılacak belgeler arasında "MPM'nin Çalışma 
İlkeleri ve İzleyeceği Yol" ile "MPM'nin Çalışmalarında İzleyeceği öncelik Sıralan 
ve Strateji" başlıklı belgeler de yer almalıdır. 

3. MPM'nin Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi olması hükmü, 
580 sayılı yasa tasarısının görüşülmesi sırasında önerilmiş, kanımca gerekli olup 
olmadığı üzerinde pek durulmadan benimsenmiştir. Yeni tasarıda bu hükme yer 
verilmemesi, bu yola neden gidilmediğinin gerekçede uygulamada edinilen de-
neylere dayanılarak açıklanması yerinde olacaktır. 

4. Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, MPM'ye Ankara dışında 
şubeler açabilme yetkisinin tanınmasıyla ilgilidir. Bu yolda bir hüküm Meclis'te 
görüşülen tasarının birinci maddesinde yer almış, ancak Balıkesir milletvekili Ay-
dın Bolak'm bir önergesi benimsenerek metinden çıkarılmıştır. Adı geçen millet-
vekili yasada böyle bir hüküm bulunmasa da MPM'nin şube açabileceğini, dola-
yısıyla bunun bir haşiv olduğu görüşünü savunmuş, geçici komisyon sözcüsü ise 
bu görüşe karşı çıkarak hükmün metinde kalmasında direnmiştir. Görüşmeler so-
nunda Aydın Bolak'm önergesi oylanarak benimsenmiştir. Burada ilginç, tartış-
maya açık bir durum ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hüküm gerçekten haşivse, 
metinden de o gerekçe ile çıkarılmışsa (ki Meclis görüşmeleri bu noktada açıklık-
tan yoksundur) bundan MPM'nin bugün de şube açabileceğini, dolayısıyla yeni ta-
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sarıya da bu yolda hüküm konmasına gerek bulunmadığı sonucunu çıkarmak ge-
rekir. Salt yönetim kuramı açısından böyle bir görüş benimsenebilmekle birlikte, 
Türkiye'deki geleneğin buna olanak sağlayıp sağlamayacağı konusunda duraksa-
maktayım. Her halde konunun tüzel açıdan daha derinlemesine incelenmesinde 
yarar vardır. Bununla birlikte, ilk tasarıdaki hükme yeni tasarıda da yer verile-
bileceği, iyi savunulması durumunda parlamentoda da ciddi bir güçlükle karşı-
laşılmadan benimsenebileceği kanısındayım. 

5. Üzerinde durulması gereken bir konu da MPM'nin adıdır. Son zamanlarda 
"verimlilik" sözcüğüyle karşılanan "prodüktivite" sözcüğü yabancı, sevimsiz bir 
sözcük olarak görünmektedir. Nitekim 580 sayılı yasanın Meclis'te görüşülmesi sı-
rasında da bu konuya değinilip Türkçe bir karşılık önerilmişse de öne sürülen kar-
şılığın (Milli Geliri Artırma Merkezi) anlam bakımından yanlışlığı yüzünden be-
nimsenmemiştir. Bu kez "Ulusal Verimlilik Örgütü" ya da ona benzer bir adın 
olumlu karşılanabileceğini sanıyorum. 

6. 580 sayılı yasanın Meclis'te görüşülmesi sırasında, bugün de bir sorun ola-
rak varlığını sürdüren MPM'nin önerilerine uygulama gücü kazandırma konusu 
üzerinde de durulmuştur. Böyle bir hükmün gerekliliğine değinenler olduğu gibi, 
danışıcı nitelik taşıyan böyle bir kuruluşun önerileriyle kararları için böyle bir 
yola gitmenin doğru olmayacağı görüşünü savunanlar da olmuştur. Bu konu üze-
rinde de ciddiyetle düşünmenin uygun olacağını sanıyorum. Önce, özel kesim ku-
ruluşları için zorlayıcı yollara gidilemeyeceği açıktır. Bu alan için olsa olsa MPM'nin 
öğütlemelerine uyulmasını sağlamak üzere özendirici birtakım önlemlerin alınması 
düşünülebilir. Kamu kuruluşu niteliğindeki örgütler için durum kuşkusuz biraz 
daha değişiktir. Bununla birlikte, orada da zorlayıcı önlemler almak hem güç hem 
de yanlış görünmektedir. Böyle bir tutum, MPM'ce yapılacak her önerinin tartış-
ma götürmez bir biçimde uygun, uygulanabilir olduğunu düşünmek anlamma ge-
lir ki hiçbir kurum için böyle bir sav öne sürülemez. Bu gibi öğütlemelerin uygu-
lama gücü bir yandan kendi değerine, öte yandan ilgili kurum yöneticilerinin an-
layışına bağlıdır. Ancak yine de öne sürülen öğütlemelerin belirli bir ciddiyetle 
ele alınmasını sağlayacak en düşük düzeyde bir yaptırıma gerek bulunduğu açık-
tır. MPM'nin yeni yasa tasarısını oluşturacaklara yardımcı olabileceğini düşüne-
rek yabancı ülkelerde bu konuda bulunmuş bir çözüme burada dikkati çekmek 
isterim. 

Fransa'da kamu kuruluşlarının maliyeti ile verimliliği konusunda araştırmalar 
yaparak öğütlemelerde bulunmak üzere 1946 yılında kurulmuş bulunan "Merkezi 
Araştırma Komitesi"nin (Comite Central d'Enquete sur le Coût et le Rendement 
des Services Publics) statüsünü düzenleyen kararnamede şöyle bir çözüm bulun-
muştur: Yapılan her inceleme için ilgili bakanlar, Komitenin çalışmalarıyla vardığı 
sonuçların uygulanmasını izlemekle görevlendirecekleri bir ya da daha çok yük-
sek görevlinin adını Komite başkanına bildirirler. Komite, vardığı sonuçları ge-
rekçeli olarak, gerekiyorsa ilgili yasa ib tasarı taslaklarını da ekleyerek Başba-
kana, yönetim düzeltimiyle görevli bakana, Maliye Bakanıyla ilgili bakanlara bil-
dirir. İlgili bakanlar, Başbakana, yönetim düzeltimiyle görevli bakana, Maliye Ba-
kanına, Komite başkanma üç ay içinde söz konusu öğütlemelere ilişkin görüşlerini 
iletirler. Görüş ayrılığı olması durumunda Başbakan gereken yargıcılığı yaparak 
duruma göre ilgili bakanlıklarca alınması gereken önlemlerin uygulanma sürele-
riyle koşullarını belirtir. 

Buna benzer bir çözümün MPM ile ilgili olarak da yasada hükme bağlanabi-
leceğini sanıyorum. 
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Danışman'ın kanısınca kuruluş yasasında değişiklik yapılması sanıl-
dığı ölçüde önem taşımıyor, etkili bir yönetimin yetersiz bir kuruluş ya-
sasıyla başarılı bir çalışma yapabilmesine karşılık, yetersiz bir yönetimin 
en iyi düşünülmüş bir kuruluş yasasıyla bile olumlu bir sonuç alamaya-
cağına içtenlikle inanıyordu. Danışman bu görüşünü kurum yöneticilerine 
de yeri geldikçe açıklamakla birlikte, yasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar 
kimi kez hızlanıp kimi kez duraklayarak sürüp gidiyordu. B u girişimler 
Danışman'ın birlikte çalıştığı üçüncü Genel Sekreterin görev dönemi için-
de yeniden dirilerek kendisinden bir kez daha bu konuda görüş istendi. 
Danışman'ın yedi yılı aşkın bir süreyi kapsayan deneylerinden sonra bu 
konuda son görüş yazısını, bir bölümü daha önce çeşitli biçimlerde yö-
netime ulaştırdığı görüşlerin pekiştirilmesi niteliğinde olmak üzere, aşa-
ğıdaki düşüncelere yer vererek 30 Aralık 1978 günü Genel Sekreterliğe 
sundu. 

Genel Sekreterliğin 30/11/1978 günlü yazısında, MPM Yönetim Kurulunun 
29/11/1978 günlü toplantısında "580 sayılı MPM kuruluş yasasında yapılması ge-
rekli tadilat hususunda Yönetim Teknikleri Danışmanı Prof. Cemal Mıhçıoğlu'nun 
görüşünün alınmasına, bunu müteakip yasa tadilatının MPM'ce ele alınmasına" 
karar verdiği bildirilmektedir. 

Konu üzerinde bu karar uyarınca yaptığım çalışmanın sonuçlarını aşağıda 
sunuyorum. 

Kuruluş yasalarında değişiklik yapılması gerektiğinde benimsenebilecek bir-
birinden ayrı iki tutum vardır: 

1. Yasa tümüyle ele alınarak yalnız zorunlu görülen değişiklikler değil, daha 
az önemli değişiklikler, bu arada gerekli anlatım düzeltmeleri de yapılır. Bu yak-
laşımın üstünlüğü, arada geçen süre içinde gereksinmelerin gerisinde kalan, bü-
tünlüğü bozulan yasanın, ona değişen koşulları karşılayabilecek bütünlüğü yeni-
den kazandıracak köklü bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamasıdır. Sakıncası ise, 
yasama organında verilecek önergelerle yasa taslağını hazırlayıp sunan kaınu ku-
ruluşunun uygun görmediği birtakım değişikliklerin de yapılabilmesi sakıncasını 
doğurmasıdır. Bu yola gitmenin bir başka sakıncası da, yasama organındaki ko-
misyonların —bugün Türkiye'de olduğu gibi— ağır bir iş yükü altında bulunduk-
ları dönemlerde, özellikle hükümetin benimseyip güçlü bir biçimde desteklemediği 
bu gibi görece uzun tasarıların ya da önerilerin gündeme alınıp yasalaştırılma-
sında karşılaşılan güçlüktür. 

2. Yasanın bütün olarak ele alınması yoluna gidilmeyerek, en çok gereksin-
me duyulan değişikliklerin yapılmasıyla yetinilir. Bu yaklaşımın yararı, yasama 
organında örgütçe istenmeyen değişikliklerin yapılması olasılığını geniş ölçüde 
azaltması, metnin kısalığı dolayısıyla komisyonlarda gündeme daha kolay alına-
bilmesidir. İstenmeyen değişikliklerin yapılmasına elverişli bir ortam oluşturul-
maması için, maddeler içinde değiştirilecek fıkra ya da tümceler belirtilerek de-
ğişiklik önerilmeli, maddenin yeni biçimiyle tüm olarak yazılması yoluna bile zo-
runluluk yoksa gidilmemelidir. 

Kanımca MPM kuruluş yasasımn değiştirilmesinde bu ikinci yaklaşım benim-
senmeli, değişiklikler zorunlu görülen alanlarla sınırlı tutulmalı, gereksiz tartış-
malara, tepkilere yol açabilecek daha az önemli değişikliklerden kaçınılmalıdır. 
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Bu anlayış içinde hazırlanmasının uygun olacağına inandığım değişildik tas-
lağında, düşünceme göre aşağıdaki değişiklikler yer almalıdır: 

1. Genel Kurulun yılda bir değil iki yılda bir toplanması sağlanmalıdır. Her 
yıl genel kurul toplantısı yapılması, çalışma yılının en az dörtte birinin genel ku-
rul hazırlıklarına ayrılmasını gerektirmekte, bu yüzden önemli bir süre yitirildiği 
gibi, sık sık yapılan genel kurul toplantıları bütçe için de küçümsenemeyecek bir 
yük oluşturmaktadır. İki yıldan daha kısa bir süre, kaçınılmaz bir biçimde, za-
man, güç, para savurganlığına yol açar. 

2. Etkili bir biçimde çalışamadıkları geçmişteki deneylerle ortaya çıkan Da-
nışma Kurulları kaldırılmalıdır. Danışma kurullarına ilişkin hükümlerin yasadan 
çıkarılmasıyla yetinilmeli, bu konuda yasayla yeni bir hüküm getirilmemelidir. Buna 
karşılık, uygulamada bu amaçla danışmanlardan ya da gereksinme duyuldukça 
yetkili kişilerden oluşturulacak iki ya da üç kişilik yarkurullardan yararlanılması 
yoluna gidilmelidir. 

3. Huzur haklarım her toplantı günü için 50, bunların aylık toplamını 500 
lirayla sınırlayan hüküm yasadan çıkarılmalı, bu konuda da yasaya yeni bir hü-
küm konması yoluna gidilmeyip, konu yönetmeliklerle ya da genel kurul kararla-
rıyla düzenlenmelidir. 

Yukarıda üç maddede toplanan değişikliklerin gerçekleştirilmesi için yasa met-
ninde yapılması gereken değişiklikler de sırasıyla şunlardır: 

1. Genel Kurul'un iki yılda bir toplanmasıyla ilgili olarak, (a) Madde 5'in ilk 
tümcesindeki "yılda bir defa," sözü "iki yılda bir," olarak değiştirilmelidir, (b) 
Madde 7'nin ikinci tümcesi "Genel Kurul içinden iki yıl için seçilen altı üyeden 
oluşur" biçiminde değiştirilmelidir. Böylece söz konusu tümcedeki bugün yürür-
lükte olan "her yıl yarısı değişen" deyişi, bugüne değin uygulanmamış olması da 
göz önünde bulundurularak yürürlükten kaldırılmış olacaktır, (c) Madde 7'nin bu-
nunla bağlantılı olan son tümcesi de yürürlükten kaldırılmalıdır. Uygulamada sü-
reklilik sağlamak amacıyla benimsendiği anlaşılan, yönetim kurulu üyelerinin ya-
nsının değişmesi düşüncesi, seçim sırasında alınacak önlemlerle gerçekleştirilebi-
lir. (ç) Madde 7'nin üçüncü bölücüğündeki "her yıl" deyişi kaldırılmalıdır. 

2. Danışma Kurullarının kaldırılmasıyla ilgili olarak, (a) MPM'nin organla-
rını sayan Madde 3'ün d fıkrası yasa metninden çıkarılmalıdır, (b) Madde 6'nın 
f fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır, (c) Madde 11 yürürlükten kaldırılmalıdır. 
Cç) Madde 16'nın ilk tümcesindeki "ve Danışma Kurullarının" deyişi metinden 
çıkarılmalıdır. 

3. Huzur hakları konusuyla ilgili olarak Madde 16'nm ilk tümcesindeki "top-
lantılara katılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Damşma Kurulları üye-
lerine verilecek huzur haklarının (beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık 
toplamı da 500 lirayı geçmemek şartıyla) miktarı," deyişi yasa metninden çıkarıl-
malıdır. Bu konuda da yasaya yeni bir hüküm konmasına gerek bulunmadığı gö-
rüşündeyim. 

Yasa değişikliği konusuyla ilgili olarak akla gelebilecek, daha önce çeşitli ve-
silelerle tartışma konusu yapılmış öbür konularla ilgili düşüncelerim de şunlardır: 

1. Kanımca Merkez'in adında yer alan yabancı kökenli "Prodüktivite" sözcü-
ğü, örgütün kamusal ilişkileri bakımından ciddi bir engeldir. Bu ad 580 sayılı ya-
sanın Mecliste görüşülmesi sırasında da eleştirilmiş, ancak o zaman uygun bir 
öneride bulunulamadığı için yasaya bugünkü biçimiyle girmiştir. Geniş yığınlar 
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için anlaşılması olanaksız, aydınlar için bile söylenmesi güç olan bu sözcüğün ku-
rumun adından çıkarılması haklı olarak düşünülebilir. "Ulusal Verimlilik Kuru-
mu" (UVK), "Ulusal Verimlilik örgütü" (UVÖ) ya da "Türk Verimlilik Kurumu" 
(TVK) adlarından herhangi biri şimdikinden çok daha uygun görünmektedir. 

2. Madde l'in son fıkrasında yer alan, MPM'nin Yüksek Denetleme Kurulun-
ca denetleneceği hükmünün yerindeliği, Merkez'in bir kamu iktisadi teşebbüsü ol-
maması dolayısıyla öteden beri tartışma konusu yapılmıştır. Kanımca da, Madde 
3'ün c fıkrasında sözü edilen özel denetleme kurulunun yapacağı denetim yeter-
lidir. Merkez'in "kamu parası"nı harcamakta olduğu yolundaki bir savın, Yüksek 
Denetleme Kurulu'nun etkililiği de geçmiş deneylerin ışığı altında tartışma konusu 
yapılabilecek ikinci bir denetimi için bir gerekçe olamıyacağı düşüncesindeyim. 
Nitekim, ana görevleri MPM'ye koşut olan, bu arada kamu iktisadi teşebbüsleriyle 
olan ilişkisi MPM'ninkine çok benzeyen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü, kamu parasını harcamakta olmasına karşın Yüksek Denetleme Kurulu de-
netiminin dışındadır. Böyle bir düşüncenin "denetimden kaçınma" gibi bir anlam 
taşımayacağı da açıktır. Büyük bir yararı olmasa bile zararı da olmayan bu de-
netimin kaldırılması yolunda bir öneride bulunmak istememekle birlikte, genel 
kurulun iki yılda bir toplanmasına yıllık hesaplara göre aklama yönteminin bir 
engel oluşturması durumunda bu konuyu da değişiklikler arasına almanın gere-
kebileği düşüncesindeyim. Yönetim Kurulunda böyle bir düşüncenin benimsenmesi 
durumunda, KİT'lerle ilgili kendi öz görevlerini gerektiği gibi yerine getirmekte 
öteden beri güçlük çektiği herkesçe bilinen Yüksek Denetlem Kurulu'nun buna 
ciddi olarak karşı çıkmayacağını sanıyorum. 

3. Ara ara Yönetim Kurulu'nun bileşimi üzerinde de durulmuş, bu arada, yü-
rütme ile daha yakın bir ilişki kurulması amacıyla bu kurulda Devlet Planlama 
örgütü, Maliye Bakanlığı gibi kuruluşların üst düzey yöneticilerine de yer veril-
mesi yolunda önerilerde bulunulmuştur. Kanımca bugünkü "hükümet - işveren - iş-
çi" üçlüsüne dayanan yapı böyle sıkı bir ilişkinin kurulmasına engel olmadığı gibi, 
yürütmeye çok bağlı bir Yönetim Kurulu MPM'nin özerkliğini çekinceye düşüre-
bilecek siyasal karışmalara elverişli bir ortam yaratabilme bakımından da sakın-
calı olabilir. 

4. MPM'nin gelirleriyle ilgili olarak ödenti yüzdelerinde artırma yapılması, 
bugün bile bu paraların toplanmasında kurumların direnmesiyle karşılaşılmakta 
olması gerçeği karşısında sakmcalı olur. 580 sayılı yasanın 13. maddesinin b fık-
rasında 250.000 TL'lık yıllık gelir olarak belirlenmiş olan aidat ödeme alt sınırı, 
enflasyon etkisiyle Merkez'e ödenti verecek kuruluşların sayısını artıracak, dola-
yısıyla yine enflasyon yüzünden değeri azalan gelirlerin bir ölçüde artması yö-
nünde etki yapabilecektir. Merkez'in danışmanlık gibi gelir artırıcı çalışmalarının 
da bu alandaki sıkıntıları gidermeye bir ölçüde yardımcı olabileceğini geçmiş de-
neyler kanıtlamış bulunmaktadır. Bütün bu kaynakların yetersiz kalması duru-
munda, söz konusu maddenin a fıkrasında öngörülmüş bulunan Maliye Bakanlığı 
desteğinin, gereken etkili girişimlerde bulunularak sağlanması gerekecektir. 

5. MPM'nin görevleriyle ilgili Madde 2'nin değiştirilmesinden ara ara söz 
edildiği olmuşsa da, kanımca yasanın en güzel maddelerinden biri olan bu mad-
denin değiştirilmesi için hiçbir neden yoktur. MPM yönetimine izleyeceği yönel-
tiyi değişen koşulların gereklerine uygun bir biçimde belirleme olanağını geniş 
ölçüde sağlayan bu madde kanımca olduğu gibi korunmalıdır. 

Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunarım. 
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3. 
Bölüm 

KAMUSAL İLİŞKİLER 

Kurumla ilk iş ilişkisi bir kamusal ilişkiler semineri dolayısıyla ku-
rulan Danışman, bu göreve geldikten sonra da bu kuruluşta kamusal iliş-
kiler konusuna özel bir önem verilmekte olduğu duygusu içinde bulundu. 

Bir örgütün eylemleriyle işlemlerinden etkilenen, kendi düşünceleriy-
le, eylemleriyle örgütü etkileyen, aralarında çıkar ortaklığı bulunan birey 
kümeleri olarak tanımlanan "kamu"lar, örgütlerin uyumlu ilişkiler içinde 
bulunabilmek için seslenmeleri, sesine kulak vermeleri gereken kümeler-
dir. Kamular yalnız bu gibi yurttaş kümelerini değil, MPM'nin durumun-
da olduğu gibi örgütleri de kapsar. 

Danışman, kurum içinde kamusal ilişkiler sorunlarıyla görevli kişi-
lerle olan görüşmelerinde, genellikle bu alanda özel bir öğrenim görmemiş 
olan bu kişilere, ilk iş olarak MPM'nin kamularının bir dökümünü yap-
malarını, bu kamulardan her birinin önemi, özellikleri, gereksinmeleri, 
beklentileri, eğilimleri, onlara seslenmede ya da seslerine kulak vermede 
yararlanılabilecek araçları belirleyerek bütün bu bilgileri düzenli bir bi-
çimde kaleme almalarını öğütlemişti. 

HÜKÜMETLE İLİŞKİLER 

Özellikle kamu kuruluşlarının varlıklarını gelişerek sürdürebilmeleri 
için gerekli desteği sağlayabilecek ya da bu desteği esirgeyebilecek yürüt-
me örgeniyle yasama örgeni de onların önemli kamuları arasındadır. Da-
nışman'a bu göreve başlamasını izleyen haftalar içinde, 6 Ağustos 1971 
günü, Genel Sekreter, MPM'nin sorunları, bu arada hükümetin kuruluşla 
ilgili olarak sezinlediği niyetleri ile kendisinden yardım beklediği öbür 
konular üzerinde, odasının genellikle açık duran kapısını kapayarak gö-
rüşmüştü. Bu arada Genel Sekreter ekonomik işlerle görevli Devlet Ba-
kanına sunulmak üzere Yönetim Kurulu adına bir yazanak hazırlamış, 
bu belgenin taslağını inceleyen Danışman, 11 Ağustos 1971 günü görüş-
lerini kendisine sözlü olarak bildirmişti. Yürütmenin en üst düzeyinde, 
çalışmalarının uygulamaya yeterince dönük olmaması, büyük bir bölümü-
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nün "seminercilik" niteliğinde olması gibi suçlamalarla karşılaşan kurum 
için iyi niyet, yandaşlık sağlamak amacını güden bu belgeyle ilgili aşağı-
daki görüşlerini o gün Genel Sekretere yazılı olarak da sunmuştu. 

Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısına verilecek MPM Yönetim Kurulu muh-
tırası taslağını isteğiniz üzerine inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşünce-
lerim aşağıdadır: 

1. Taslağın 9. sayfasının son bölücüğünde Bakanlıkların, DPT ile öbür kamu 
kuruluşlarının MPM'nin gerek uzun dönemli gerek yıllık çalışma programlarında 
yer almasını öngördükleri konularla bunların öncelik sıralarım belirtmek üzere 
bir çalışma grubu kurulmasının yararlı olacağı belirtilmektedir. Bu grupların il-
gili kuruluşlarca bu amaçla görevlendirilecek, temsil ettikleri kurumun en üst 
düzeyiyle ilişki kurma, damşma kolaylığı bulunan yetkili irtibat memurlarından 
oluşmasının önemine dikkat çekmek isterim. Deneyler, alt düzeylerden gelecek 
yetkisiz görevlilerin bu gibi gruplarda yararlı olmadığım göstermektedir. 

2. Sayfa 10'un son bölücüğü ile sayfa 12'nin ilk bölücüğünde, istatistik veri-
lerin toplanmasında, araştırmalar dolayısıyla bilgi alınmasında güçlüklerle karşıla-
şıldığı belirtilmektedir. Bu güçlük geniş ölçüde ilgiii kurumlardaki yöneticilerle 
öbür görevlilerin anlayışıyla ilgili olmakla birlikte, MPM yasasında yapılacak de-
ğişıkıiK sırasında alınacak bilgilerin gizliliğini sağlayacak önlemlerle birlikte ku-
rumlara bu konuda bilgi verme yükümlülüğü getirecek bir hükme yer verilmesi 
yarara olur. 

3. Sayfa ll 'in ilk bölücüğünde, işletmelerde görevlendirilecek verimlilik so-
rumlularıyla daha büyük işletmelerde kurulacak verimlilik birimlerinden söz edil-
meiaeuir. Bu birimlerin, kalkınma planları ile yıllık programlarla —özellikle ik-
tisauı cıevlet teşekkülleriyle öbür kamu kuruluşlarında kurulmuş bulunan— or-
ganizasyon ve metot birimleriyle ilişkiiendırilip bütünleştirilmesi yararlı olur. 

4. Sayfa 12'nin ikinci bölücüğünde, "inceleme ve araştırmalar sonunda geti-
rilen tedbirlerin ve yapılan tavsiyelerin genellikie kâğıt üzerinde kalmakta ve uy-
gulamalarına geçilememekte olduğu" belirtilmektedir. Öğütlemelerin uygulanması 
her zaman, her yerde ilgililerin anlayışına, öğütlemenin değerine geniş ölçüde bağ-
lı kalmaktadır. Bununla birlikte, kurumlar, uygulayamayacakları öğütlemelerin söz 
konusu olduğu durumlarda gerekçe bildirmekle yükümlü kılınabiiirler. Bu öğüt-
lemenin uygulanma biçimi daha sonra belirlenebilir. Ancak, bu zorunluluğun şu 
ya da bu biçimde bir kurala bağlanması gerektiği de unutulmamalıdır. 

5. Sayfa 12'nin son bölücüğünde seminerlerle kurslara çoğunlukla eğitime ge-
reksinme gösterenlerin katılmadığı, katılan üyelerden de gerektiği gibi yararla-
nılmadığı belirtilmekte, bölücüğün sonunda "ilgili kamu kuruluşu yöneticilerinin 
ilgi ve işbirliğini sağlayıcı koordinasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu" belir-
tilmektedir. Bu konuda daha belirgin bir tutumun öğütlenebileceğim sanıyorum. 
Örneğin, bu seminerlere katılacakların seçimi, görevlendirilmesi, dahası uygulama 
yazanağı istenmesi yoluna gidilebilir. Bu arada MPM'ce düzenlenen seminerlerin 
gerçek bir eğitim çalışmasına dönüştürülmesi zorunluluğuna da değinmek gerekir. 

Bu birkaç gözlem dışında rapor genellikle çok olumlu, yararlı bulunmuştur. 
Rapor, hem MPM'nin çözüm bekleyen çeşitli sorunlarının neler olduğunu açıkla-
makta, hem bugüne değin yapılmış çalışmaların bir dökümünü içermekte, hem de 
kendisini daha etkin bir kuruma dönüştürmek amacıyla neler yapmak istediği ko-
nusunda bilgi vermektedir. 
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ÖBÜR KAMU KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLER 

Kurum, bu dönemde, kendilerine hizmet götürdüğü ya da çeşitli bi-
çimlerde ilişkili bulunduğu kuruluşlara yönelik, kamusal ilişkiler yönü 
ağır basan girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan biri, onların belirli konu-
larda görüşlerini almak, MPM'nin o güne değin yaptığı çalışmalardan hoş-
nutluk düzeyini ortaya koymak amacını güden —yukarıda sözünü ettiği-
miz— bir sormaca uygulamasıydı. Daha sonra buna benzer bir girişimde 
daha bulunulmuş, 1975 yılı iş programının oluşturulmasında göz önünde 
bulundurulabilecek görüşlerle önerilerin alınması amacıyla bir yazı ile ona 
ekli bir soru kâğıdı hazırlanarak Danışman'dan bu konuda da görüş bil-
dirmesi istenmişti. 

Danışman, Genel Sekreterin kendisine ilettiği 21 Ekim 1971 günlü bir 
yazıdaki araştırma tasarılarına dönüştürülebilecek bir konular dizelgesini 
incelerken, bunlar arasında yer alan "MPM'nin Üniversiteler ve Diğer Ku-
ruluşlarla İşbirliği" konusunu öncelikle ele almak gereğini duymuş, kuru-
mun kamusal ilişkileri bakımından da önemli saydığı, söz konusu işbir-
liğinin gerekçesi, amacı, hangi kuruluşlarla işbirliği edileceği, öngörülen 
ilişkiyle işbirliğinin biçimi, bu amaçla yapılması gereken çalışmalar ko-
nusundaki önerilerini, 17 Kasım 1971 günü sunduğu aşağıdaki görüş bil-
dirme yazısında açıklamıştı. Konu üzerindeki kişisel düşüncelerini yan-
sıtan bu tasarıda uygun görülecek birtakım değişikliklerin yapılabilece-
ğini belirten Danışman, tasarının uygulanmasıyla görevlendirilecek kişi-
lere çalışmaların daha sonraki evrelerinde de yardımcı olabileceğim bil-
dirmişti. 

Türkiye'de verimliliğin artırılması amacıyla kurulmuş bulunan MPM yapıca 
küçük bir örgüttür. Uzman, uzman yardımcısı kadrosu 40-50 dolayında bulunan 
bu kuruluşun, oldukça kapsayıcı bir nitelik taşıyan çeşitli görevlerini yalnız ken-
di görevlileriyle yerine getirmesi çok güçtür. MPM ba amaçlarım kadrosunu ge-
nişleterek de tek başına gerçekleştirebilmek olanaklarından yoksundur. Esasen, 
böyle bir olanak bulunsa bile ülkede var olan dış kaynakların insan gücünden ya-
rarlanmak, çalışmalarında çeşitli kuruluşlarla işbirliği etmek zorundadır. 

Bu işbirliği başlıca iki düzeyde düşünülebilir. 
(1) Bunlardan birincisi, MPM'nin stratejik planda, onun yöneltisinin saptan-

masında söz sahibi kuruluşlarla ilişki, karşılıklı işbirliği kurulması biçiminde özet-
lenebilir. MPM'nin varlığını sürdürebilmesi, genel olarak çalışmalarının geliştiril* 
mesi bakımından önem taşıyan siyasi düzey, yani Başbakanlık, iktisadi işlerle gö-
revli Başbakan Yardımcılığı, Sanayi, Ticaret, Çalışma Bakanlıkları gibi kuruluş-
lardır. Bunlara işverenle işçi kesimlerinin üst düzey örgütlerini de eklemek gerekir. 

(2) İkinci olarak, MPM'nin yasayla kendisine verilmiş bulunan, her yıl iş 
programlarına bağlanarak daha belirli duruma getirilen görevlerin yapılmasında 
yardımcı olabilecek kuruluşlarla onların bilgilerinden, deneylerinden yararlanıla-
bilecek görevlileriyle işbirliği edilmesi söz konusudur. 
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Birinci maddede sözü edilen kuruluşlarla olan işbirliği daha çok "politik" bir 
nitelik taşırken, burada daha çok "teknik, mesleki" bir işbirliği söz konusudur, 
Teknik, mesleki düzeyde işbirliği kurulabilecek örgütler arasında yurt dışındaki 
benzer kuruluşlar da usa gelebilmekle birlikte, bu kuruluşlar bu yazımızın kap-
samı dışında kalmaktadır. 

Bu yazıda, yalnız ikinci maddede açıklanan teknik düzeydeki işbirliğinin amaç-
ları, kapsamı, yöntemleri üzerinde durulacaktır. 

İşbirliğinin Amacı. MPM'nin "verimliliğin artırılması" ana düşüncesi çevresin-
de toplanan çalışmaları kısaca üç ana görev olarak özetlenebilir: (1) Eğitim, (2) 
Araştırma, (3) Yayın. 

Yazının konusu olan işbirliğinin amacı, MPM'nin bu üç görevle ilgili çalış-
malarında çeşitli kuruluşların insan gücü olanaklarından nasıl yararlanabileceğini 
ortaya koymaktır. 

İşbirliği Kurulacak Örgütler. MPM'nin yukarıda belirtilen amacı gerçekleştir-
mek üzere işbirliği kurabileceği örgütler şöylece kümelendirilebilin 

1. Üniversiteler- Bu kuruluşlar, bir yandan MPM gibi eğitim, araştırma, ya-
yın çalışmalarında bulunan örgütler olmaları, öte yandan MPM'nin çalışmalarında 
yararlanabileceği yüksek nitelikli insan gücüne ülkedeki öbür kuruluşlara oran-
la daha geniş ölçüde sahip bulunmaları dolayısıyla özel bir önem taşımaktadır. 

2. Üniversite dışındaki yüksek öğretim kuruluşları- Bu kümeye, İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri gibi, üniversite statüsünde bulunmayan öbür yüksek 
öğretim kurumları girmektedir. Akademiler, öğretim etkinliklerinde üniversite öğ-
retim üyelerinden geniş ölçüde yararlanmakla birlikte, kendi öz kadrolarmdaki 
öğretim üyeleriyle yardımcılarından MPM'nin nasıl yararlanabileceğinin araştırıl-
ması yerinde olacaktır. 

3. Merkezi hükümet örgütü- Bu kategoriye, hükümete destek hizmet sağla-
makla görevli Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Perso-
nel Dairesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Malzeme Ofisi, 
Yüksek Denetleme Kurulu, Danıştay gibi kuruluşlarla tüm bakanlıklar örgütü 
girmektedir. 

4. Kamu iktisadi kuruluşları- Bu kategoriye iktisadi devlet teşekkülleriyle 
benzeri kuruluşlar girmektedir. 

5. İşveren, işçi kuruluşları ile öbür meslek kuruluşları- Bu küme, Türkiye İş-
veren Sendikaları Konfederasyonu, Odalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu, Mimar ve Mühendis Odaları, Barolar Birliği gibi mesleki örgütler-
den oluşmaktadır. 

6. Özel kesim kuruluşları- Bu kümeye giren kuruluşlar içinde MPM'nin ça-
lışmalarında yararlanabileceği sanayi, ticaret kuruluşlarının sayısı sınırlı olmakla 
birlikte, özel kesimin MPM çalışmalarına yapabileceği katkının incelenmesi de ya-
rarlı olacaktır. 

Üniversitelerle öbür yüksek öğretim kurumlarının işbirliği kurulacak görev-
lileri öğretim üyeleriyle yardımcılarıdır. 

Merkezi hükümet örgütüne destek hizmetler sağlayan kuruluşlarla bakanlık-
ların, kamu iktisadi kuruluşlarının çeşitli uzmanlarından, planlama, eğitim, araş-
tırma, teftiş, danışmanlık ya da benzeri kadrolarmdaki görevlilerin bilgileriyle de-
neylerinden yararlanma olanakları dikkatle araştırılmalı, çeşitli örgütlerin yönetim 
görevlerinde bulunanlardan da —özellikle sorunların öğrenilip tartışılması bakı-
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mından— yararlanılabileceği unutulmamalıdır. Aynı şeyler yukarıda sayılan öbür 
örgüt kümeleri için de söz konusudur. 

İlişkinin, İşbirliğinin Biçimi. Burada, öncelikle üniversitelerle nasıl ilişki ya da 
işbirliği kurulacağı konusu ele alınarak geliştirilecek işbirliği biçiminin öbür ku-
rumlara da uygulanması önerilecektir. 

1. İşbirliği sağlayıcı ilişkilere geçilmeden önce, MPM'nin işbirliğine dayanak 
olabilecek eğitim, araştırma, yayın etkinliklerinin ayrıntılı bir dizelgesinin yapıl-
ması gerekir. Burada amaç, dış örgütlerin görevlilerinden yararlanılabilecek MPM 
etkinliklerinin olabildiğince eksiksiz bir dökümünü ortaya koymaktır. Bu dizelge-
nin oluşturulmasında şöyle bir yol izlenebilir: Önce MPM'nin çeşitli şubeleri kendi 
etkinlikleriyle ilgili birer dizelge geliştirirler. Bu dizelgenin oluşturulmasında çıkış 
noktası olarak bugün yapılmakta olan, geçmişte yapılmış, gelecekte girişilmesi ta-
sarlanan etkinlikler alınabilir. Bu arada son zamanlarda oluşturulan "MPM'nin 
Amaçları, Hedefleri, Görevleri ve İzlenecek Yol" başlıklı belgeden de geniş ölçüde 
yararlanılabilir. Daha sonra bu konular mantıki bir sıraya konarak şube müdür-
leri düzeyinde yapılacak bir toplantıda birleştirilip eksiklikleri giderilir. Dizelge 
Genel Sekreterlikçe çözden geçirilerek son biçimi verilir. Bu dizelgenin MPM'de 
bugün yapılmakta olan işlerden daha geniş bir kapsam taşımasında, bir başka 
deyişle MPM'nin ilerde yapabileceği işleri içine almasında özellikle yarar vardır. 

2. Bu arada işbirliğinde yarar umulan üniversiter kuruluşların eksiksiz bir 
dizelgesini çıkarmak gerekir. "Üniversiter kuruluş" sözünden amaç, fakülte, üni-
versiteye bağlı yüksek okul, bölüm, kürsü gibi birimlerdir. Kimi durumlarda bir 
fakülte ile ilişki kurulduğunda onun bölümleriyle, kürsüleriyle de kendiliğinden 
ilişki kurulmuş olabileceği gibi, kimi durumlarda bir fakültenin MPM'nin çalışma 
alanıyla ilgili bir bölüm ya da kürsüsüyle ilişki, işbirliği kurulması yoluna gidi-
lebilir. 

3. Daha sonra üniversiter kuruluşlarla ilişki kurulur. Burada çeşitli ilişki bi-
çimleri düşünülebilir: 

(a) İlk düşünülebilecek biçim, ilgili fakültelerle, yüksek okullarla resmen ya-
zışma, öğretim üyeleriyle, yardımcılarıyla böyle ilişki kurma yoludur. Bu yaklaşım 
en doğal yol gibi görünmekle birlikte, MPM'den gönderilecek yazının işleme kon-
masında, ilgili kurullara getirilip görüşülmesinde gecikmelerle aksamalar olması, 
amacın gerektiği gibi anlaşılamaması, kısacası beklenenin istenen zamanda, isten-
diği biçimde elde edilememesi olasılığı vardır. 

(b) İkinci bir yaklaşım, doğrudan doğruya ilgili öğretim üye ya da yardım-
cılarıyla ilişki kurulmasıdır. Yüz yüze ilişkiler amacın daha iyi anlatılmasını, daha 
iyi sonuç alınmasını sağlamakla birlikte, bu yola gidildiğinde ilişkinin yalnız ki-
şilerle kurulup kurumların bir yana itilmesi gibi bir sakınca doğabilir. 

(c) Bizce en doğru olan üçüncü bir yaklaşım, bu konuda kurumlara resmi 
bir yazıyla durumu bildirdikten sonra kişilerle doğrudan doğruya —yazışmayla 
ya da yüz yüze— ilişki kurmaktır. Böylece ilişki bir yandan kurumlarla, onların 
yetkili yöneticileriyle, bir yandan da kişilerle kurulmuş olacaktır. Bu noktada, ku-
rulacak işbirliğinde kurumların birer bağlantı görevlisi ayırması, daha sonraki iliş-
kilerde onların aracılığından yararlanılması uygun olur. MPM bu kişilerden tek 
tek yararlanabileceği gibi, kimi durumlarda bir (ya da birkaç) kurul olarak top-
lanmaları yoluna gitmek de isteyebilir. 

MPM'nin üniversitelerle işbirliği etmesi özünde çok istenilir bir davranış ol-
makla birlikte, işi oldukça çok, kendi sorunlarının ağırlığını sürekli olarak duyan 
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kurumlar olan üniversitelerin böyle bir girişimde bulunanların bekleyebileceği 
olumlu tepkiyi, işbirliği çabasını göstermemeleri olasılığının bulunduğunu da unut-
mamak gerekir. Sözü geçen kurumlarla ilişki kurulurken bu işbirliğinin iki ta-
rafa da yararlı olacak manevi, maddi olanaklar sağlayabileceği iyi bir biçimde 
belirtilirse başarı olasılığı artacaktır. Gerçekten, bugün kimi üniversitelerle fakül-
telerin yayın, araştırma ödenekleri gereksinmeyi karşılamamakta, bu yüzden öğ-
retim üyelerinin bir bölümü dış olanaklardan yararlanma yolları aramaktadırlar. 

4. Tek tek öğretim üye ya da yardımcılarıyla böyle bir olumlu ortam yaratıl-
dıktan sonra ilişki kurulmalıdır. Bu ilişki, duruma göre, bağlantıyla görevlendiri-
len öğretim üyesi aracılığıyla olabileceği gibi, söz konusu kişilerle doğrudan doğ-
ruya da kurulabilir. Bu ilişki sırasında ilgililere söz konusu işbirliğinin amacıyla 
kapsamını açıklayan bir yazı, ona ilişik olarak da —doldurulup geri gönderilmek 
üzere—• basılı bir soru kâğıdı yollanmalıdır. Böyle bir soru kâğıdında yer alması 
gereken öğelerden bir bölümü aşağıdadır: 

(a) İlişki kurulacak kişinin kendisiyle ilgili bilgiler- Söz konusu kişinin adı 
ile soyadı, bağlı olduğu kuruluş, görev sanı, iş-ev telefonu, iş-ev adresi ib. 

(b) Öğrenim durumuna, bilimsel çalışmalarına ilişkin bilgiler- En son bitirdiği 
yüksek öğrenim kurumu, yüksek öğrenimi sonuçlandırdığı yıl, yüksek lisans ile 
doktora çalışmalarını yaptığı kurumlarla alanlar, sundukları tezlerin konuları, 
bildikleri yabancı dillerle bu bilginin düzeyi (az, orta, iyi, çok iyi, mükemmel gibi), 
yayınları (kitaplar, dergi yazıları) ib. 

(c) Bu kişilerin MPM'nin çalışmalarına hangi alanlarda, ne ölçüde katılabile-
ceğine ilişkin bilgiler- Burada amaç MPM'nin söz konusu kişiden hangi konular-
da, ne ölçüde yararlanabileceğini ortaya koymaktır. Soru kâğıdı öyle düzenlen-
melidir ki, bu araştırmanın kapsamına giren kişilerden eğitim, araştırma, yayın 
alanlarında, hangi konularda nasıl yararlanılabileceği açık olarak öğrenilmiş ol-
sun. Burada, "eğitim," "araştırma," "yayın" sözcüklerinin karşısına, ilgili kişinin, 
işbirliği edilebilecek konular dizelgesinde yer alan çeşitli kalemlerden uygun gör-
düklerinin başındaki rakamı yazarak MPM'nin çalışmalarına hangi konularda ka-
tılabileceğini belirtmesi istenebilir. Bundan başka, soru kâğıdına,, söz konusu ki-
şilerin kendilerini özellikle yetkili, bilgi ya da deney yönünden hazırlıklı gördük-
leri konulara dikkati çekmeleri de istenebilir. Bunu sağlamanın bir yolu, yukarıda 
sözü edilen rakamların yanına —azalan bir düzeyi anlatmak üzere— üç, iki, bir+ 
imi koymalarını istemek olabilir. Bu kümede bir de, ilgili kişinin MPM ile işbirliği 
etme olanağıyla isteğinin düzeyini ortaya koyacak, çeşitli seçeneklerden biri işa-
retlenerek yanıtlanabilecek bir soruya yer verilmesi düşünülebilir. Aslında bu bö-
lümde yer verilecek sorular MPM'nin gereksinmelerine göre belirlenmelidir. Bir 
başka deyişle, < soru kâğıdında daha belirgin nitelikte başka sorulara yer verme 
yoluna da gidilebilir. 

5. MPM'nin üniversitelerle ilişki kurmasıyla ilgili öneriler, öbür kurumlarla 
ilişki kurulmasında da, gerekli görülebilecek ufak tefek birtakım değişiklikler ya-
pılarak uygulanabilecektir. 

Yapılacak İşlerle İlgili Gözlemlerle Öneriler 
1. İlişki kurulacak örgütlerin belirlenmesinde "T. C. Devlet Teşkilatı Rehbe-

ri"nden geniş ölçüde yararlanılabilir. Bu rehberin son baskısının yayımlandığı 
1968 yılından bu yana devlet örgütünde birçok değişiklikler olmuşsa da, söz ko-
nusu yayın bu konuda değerli bir kaynak niteliğini korumaktadır. 
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2. Daha önce bu kümede toplanan kurumların tümüyle aynı zamanda ilişki 
kurulması girişilecek çalışmanın kapsamını aşırı ölçüde genişletmesi bakımından 
sakıncalı olabileceği için, ilk aşamada üniversitelerin, daha sonra MPM bakımından 
özel önem taşıyan belirli birtakım kuruluşların ele alınması daha uygun olacaktır. 

3. Kurumlara bu çalışmayla ilgili olarak yazı yazılmadan önce soru kâğıtla-
rının (bilgi toplama formlarının) geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar olabildiğince 
ileri bir evreye ulaştırılmalı, en azından basılmaya hazır bir duruma getirilmiş ol-
malıdır. 

4. Bu işbirliğinde MPM'nin dış örgütlerden nasıl yararlanabileceği konusu 
yanında "onlara nasıl yararlı olabileceğinin" belirtilmesi gereği de akla gelebilir. 
Bu yararlardan birine, işbirliği edilecek kuruluşların görevlilerine eğitim, araş-
tırma, yayın alanında sağlanacak olanaklara yukarıda değinilmişti. Kanımızca, be-
lirli kurumların MPM'den nasıl yararlanabilecekleri, bu döküm çalışmasından son-
ra, bağlantı görevlileri aracılığıyla ya da kurulacak daha doğrudan, yakın, sürekli 
ilişkiler sırasında daha somut bir biçimde kendini gösterebilecektir. Ancak, iste-
niyorsa, bu döküm çalışmasıyla ilgili olarak kurumlara gönderilecek resmi yazıda 
MPM'nin o kuruluşlara daha başka nasıl yararlı olabileceğinin belirtilmesi yoluna 
da gidilebilir. "MPM'nin Amacı, Hedefleri, Görevleri ve İzleyeceği Yol" başlıklı bel-
genin bastırılarak bu yazıya eklenip işbirliğine çağrı yazısında ilişikteki bu bel-
geye yollamada bulunulması da ilgili kurumlara MPM'den nasıl yararlanabilecek-
leri konusunda bir görüş kazandırabilir. 

5. Soru kâğıdı, alınan yanıtlar belirli bir düzene konup —örneğin bir kutu-
da— korunabilecek bir biçimde çoğaltılmalıdır. Soru kâğıtlarının basımevinde 
bastırılmasının kullanışlılık yönünden daha uygun olacağmı düşünüyoruz. Yanıt-
lanmış soru kâğıtları yanıtlayanların soyadının abece sırasına göre düzenlenebileceği 
gibi daha başka bir esasa göre de sıraya konarak korunabilir. Soru kâğıtları soya-
dının abece sırasma göre düzenlenirse, bu kâğıtlar kaynak olarak kullanılarak, 
çeşitli amaçlarla yararlanılmak üzere, konuya göre daha başka fişlerin çıkarılıp 
ayrı ayrı düzenlenmesi yoluna da gidilebilir. 

6. Burada söz konusu edilen döküm çalışması bir kez yapılıp sona eren bir 
çalışma olarak düşünülmemelidir. Toplanan bilgilerdeki değişiklikler izlenerek dö-
kümün son durumu yansıtır bir biçimde korunması zorunludur. Ancak, değişiklik-
lere ilişkin bilgi edinildikçe bu değişiklikler eldeki yazılımlara işlenmeli, buna kar-
şılık aradan 3-4 yıllık bir süre geçtikten sonra böyle bir döküm çalışmasının yeni-
den yapılması olanakları araştırılmalıdır. 

Çok geçmeden bu tasarının uygulanmasına geçilmiş, Danışman'ın da 
gözetimi altında, görüş bildirme yazısındaki önerilere uygun olarak ge-
liştirilen bilgi belgeleri MPM'nin çeşitli çalışmalarında yararlanılabilecek 
üniversite öğretim üyelerine gönderilerek yanıtlanmaları sağlanmış, kuru-
mun daha sonraki çalışmalarında bu bilgilerden yararlanılmıştı. Bugünkü 
uygulayımibilimsel gelişme düzeyinde bilgisayara kolaylıkla aktarılıp çok 
daha büyük bir rahatlıkla kullanılabilecek olan bu bilgilerin güncel bir 
durumda tutulup tutulmadığı, bilgi toplama işinin sonradan ortaya çıkan 
büyük değişikliklerin ışığı altında yeniden yapılıp yapılmadığı konusunda 
bilgimiz yoktur. 

52 



Örgütlerin çalışmalarını kamuya tanıtmaları, onlara kendileriyle ilgili 
bilgiler sunmaları, kamusal ilişkiler çabalarının iyi bilinen bir örneğidir. 
MPM Genel Sekreterliği de 1973 yılında böyle tanıtıcı bir yayın oluştur-
mak gereğini duymuş, Danışman bu konudaki düşünceleriyle önerilerini 
28 Mayıs 1973 günlü görüş bildirme yazısıyla sunmuştu: 

26 Mayıs 1973 günü Şube Müdürlerinin de katılmasıyla yapılan toplantının 
sonunda, MPM çalışmalarıyla ilgili olarak oluşturulmasını önerdiğiniz tanıtıcı bel-
geye ilişkin düşüncelerimi genel çizgileriyle açıklamıştım. Burada, söz konusu gö-
rüşlerimi yazılı olarak sunuyorum. 

1. 1 Mayıs 1971 -1 Mayıs 1973 dönemini kapsaması söz konusu olan böyle bir 
belgenin oluşturulması, MPM'nin iki yıl önceki durumuyla son iki yıl içinde gös-
terdiği gelişmeleri yasama örgeniyle MPM'nin çalışmalarıyla ilgili öbür kamusal, 
özel kuruluşlardaki ilgililere derli toplu olarak açıklaması bakımından yararlı ola-
caktır. 

2. Oluşturulacak belgenin aşağıdaki genel düzeni izlemesinin uygun olacağını 
sanıyorum: 

(a) Belgenin başında amacı kısaca açıklanmalıdır. 
(b) Söz konusu toplantının sonunda dağıttığınız planın böyle bir belge için 

uygun bir çerçeve görevi yapacağı görüşündeyim. 
(c) Son iki yıl içinde MPM'ye yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak kaleme alın-

dığını söylediğiniz özetin metne olduğu gibi konması düşünülebilir. Bu yola gi-
dilmesi durumunda bu özetin metin içine değil de belgenin sonuna bir ek olarak 
konması daha uygun olur. Düşünülebilecek bir başka yol da, söz konusu eleştiri-
lere belgenin çeşitli bölümlerinde yeri geldikçe değinilmesidir. Kanımca böyle bir 
çözüm —söz konusu özet metnin sonuna konsun konmasın— en elverişli olanıdır. 

3. Metin, okumayı güçleştirecek ayrıntılara inmemeli, görece kısa tutulmalıdır. 
4. Metin savunma ya da kalem kavgası havası taşımamalı, daha çok gerçek-

leştirilen gelişmelerin bir dökümü niteliğinde olmalıdır. Verilecek bilgilerle metinde 
yer alacak açıklamalar, MPM'de görülen tutum değişikliğini olduğu gibi yansıta-
cak bir biçimde kaleme alınmalıdır. Belgede gerçekleşen gelişmelerin yanı sıra 
MPM amaçlarımn gerçekleştirilmesini güçleştiren etmenlere de değinilmeli, bu güç-
lüklerin giderilmesini sağlayacak örgüt içi, örgüt dışı önlemler de belirtilmelidir. 
26 Mayıs günü yapılan toplantıdaki konuşmanızın genel tonuyla havasının metnin 
hazırlanmasında da korunmasının yararlı olacağını sanıyorum. 

5. Metnin çeşitli şubelerle ilgili bölümleri, toplantıdaki görüşmelerin ışığı al-
tında o şubelerin müdürlerince kaleme alınmalı, bu bölümler "Yayımlanacak Ya-
zılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı belgedeki esaslara uygun olarak hazır-
lanmalıdır. 

6. Toplantıda da belirttiğim gibi, Şube Müdürleri kaleme alacakları bölümleri 
yazmaya şimdiden başlamalı, hazırlıklarım gecikmeye yol açmadan bitirmelidirler. 
Bu işin 15-20 gün içinde sonuçlandırılabileceğini sanıyorum. 

7. İlk hazırlıklarını tamamlayan Şube Müdürleri ellerindeki taslakları dak-
tilo etmeden önce size ya da —uygun görürseniz— bana, bir de Genel Sekreter 
Yardımcısına (daha iyisi üçümüze birden) okumalı, metne yapılacak önerilerin 
ışığı altında son biçimini vermelidirler. 
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8. Tüm metne bütün yazılar bir araya getirildikten sonra son biçimi verilme-
lidir. Metin baskıya gitmeden önce bütünüyle tarafınızdan mutlaka görülmeli, bir 
kez de yayımlanabilirlik açısından incelenmelidir. Bu incelemeyi uygun görülürse 
ben yapabilirim. 

9. Yayımlanacak belgede yer alacak bölümleri kimlerin kaleme alacağının be-
lirtilmesi yararlı olur. Ancak hazırladığınız plam incelediğimde ayrıntılı bir be-
lirtmeye gidecek yerde her Şube Müdürünün planın tümünü başından sonuna dek 
izleyerek kendi açılarından gereken açıklamaları kaleme almalarının daha uygun 
olacağı sonucuna vardım. Bu arada kimi bölümler (örneğin, "Araştırmalar" bö-
lümü) bütün şubeleri ilgilendirmekte, kimi kesimlerin ise Genel Sekreterlikçe ha-
zırlanması gerekmektedir. Bu konuda ilgililere gerekli yönergenin verilmesi de ya-
rarlı olacaktır. 

10. Belgenin baskısına gereken özen gösterilmeli, sonuç küçük boy, yaklaşık 
50-60 sayfalık bir kitap biçiminde yayımlanmalıdır. 

Bu noktaları ön düşünceler olarak değerlendirmenize sunarım. 

Yulkarıda sözü edilen, 1975 iş izlencesinin oluşturulmasında çeşitli ku-
ruluşların görüşlerini almak üzere girişilen sormaca sonuçlanmış, Danış-
man, kamusal ilişkilerin uygun vargılar oluşturmada kamunun görüşle-
rinden yararlanma amacının somut bir örneği olan bu çalışmayı 27 Kasım 
1974 günlü görüş bildirme yazısında şöyle değerlendirmişti: 

Eğitim ve Yayın Şubesince yapılan bir sormacanın sonuçlarını kapsayan "Ka-
mu ve Özel Kesim Kuruluşlarının MPM'nin 1975 İş Programı İçin İleri Sürdükleri 
öneriler" başlıklı on altı daktilo sayfası uzunluğundaki yazanağı inceledim. Bu ko-
nudaki gözlemlerimle düşüncelerim aşağıdadır: 

1. MPM'nin böyle bir araştırmaya girişmesi, hizmet sağladığı kuruluşlarla 
bir diyalog kurması, iş programlarını somut gereksinmelere dayandıracak bilgileri 
doğrudan doğruya ilgililerden elde etme yoluna gitmesi bakımından övülmeye de-
ğer bir çabadır. 

2. Toplam olarak 500 kamusal ya da özel kuruluşa gönderilen soru kâğıdına 
yalnız 69 kurumun (% 13,8) yanıt vermiş olması ilginin görece düşük bir düzeyde 
bulunduğunu göstermekle birlikte, yapılan öneriler, ilginç, yararlıdır. Yanıtlar ara-
sında kamu kuruluşlarından gelenlerin çoğunlukta olması da ilgi çekicidir. 

3. Raporun 3-7. sayfalarında yer alan "verimlilik, verimlilik ölçüm ve analizi 
ile ilgili araştırma önerileri" konusunda ilgili şubelerin gerekli seçmeyi yapacak-
ları kuşkusuzdur. Bunlar arasında 20, 21, 22 numaralardaki "işçilerin ekonomik ve 
sosyal yaşantıları ile işgücü verimliliği arasındaki ilişkiler," "okul-endüstri ilişkileri 
ve verimliliğe etkileri" ile "Milli Eğitim Bakanlığına bağh yüksek öğretim kurum-
ları dışında kalan üniversitelerde öğretimde verimin tespiti" konularının iş prog-
ramına alınmasının uygun olabileceği görüşündeyim. Programa alınması uygun 
görülürse bu araştırmalarla üniversite öğretim üyelerinin de ilgilenebileceğini sa-
nıyorum. Bu konuların "yüksek lisans" ya da "doktora" tezi konusu olarak işlen-
mesinin bile sağlanabileceği görüşündeyim. Önerilen konular arasında ilginç, ya-
rarlı gördüklerim arasında aşağıdakileri de sayabilirim: "Ülkemizde buğday ve 
ekmek zayiatı," "Türk sanayiinin AET sanayii karşısındaki durumu, rekabet ola-
nakları, AET sanayii ile bütünleşme sorunları," "nitelikli işgücü ihracının Türk 
ekonomisi ve istihdam politikasma etkisi" ile "küçük sanayi kesimindeki esnaf ve 
zanaatkarların eğitim gereksinmelerinin saptanması." 
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4. önerilen eğitim programı konuları arasında (sayfa 8-9) "hizmet üreten ke-
simlerde verimlilik ölçümü," "insan ilişkileri" ile "örgütlerin yeniden düzenlenmesi 
ve OM" konulan genellikle duyulmakta olan bir gereksinmeyi de dile getirmeleri 
bakımından üzerinde durulmaya değer görülmüştür . 

5. Yeğlenen eğitim yöntemleri arasında "mektupla öğretim" son sırada öneri-
lip bir tek yanıtta yer almış bulunmakla birlikte, bu yöntem MPM'nin etki alanı-
nın genişletilmesi bakımından büyük bir değer taşıyabilir. Bu alandaki olanakları 
araştırmak amacıyla bir ön çalışmaya girişilmesinin çok yararlı olacağı düşünce-
sindeyim. 

6. MPM'ce yayımlanması istenen yapıtların konuları arasında kendi özel ilgi 
alanım açısından gözüme çarpanlar "işçinin yönetime katılması," "personel yöne-
timi," "hizmet içi eğitim gereksinmelerini saptama yöntemleri," "insan ilişkileri" 
ile "ticari işletmelerde bilgisayar kullanımı" konuları oldu. Bunlardan birincisinin 
MPM bünyesinde temsil edilen işveren-işçi kesimleri bakımından çok duyarlı bir 
konu olduğunu, ayrıca konulardan bir bölümüyle ilgili MPM yayınlarının bulun-
duğunu biliyorum. Bununla birlikte bu konularda yetkili uzmanlara hazırlatılacak 
küçük ya da orta boy yayınların büyük bir gereksinmeyi karşılayacağı görüşün-
deyim. 

7. MPM'ce Türkçeye çevrilmesi önerilen yapıtlardan dördü özellikle dikkatimi 
çekti. Bunlardan Koontz'la O'Donnell'in "Principles of Management" başlıklı ya-
pıtları konusunda daha önce 31/5/1972 günlü, 38 sayılı yazımla öneride bulun-
muştum. Geniş oylumlu bir yapıt olması dolayısıyla Türkçeye çevirtilip yayımlan-
masında birtakım güçlükler bulunmakla birlikte, kapsayıcı, işletmecilik alanındaki 
en yeni kavramlarla tekniklere yer veren bir yapıt olması dolayısıyla üzerinde bu 
vesile ile bir kez daha durulmasının yararlı olacağını sanıyorum. Uygun görülürse 
çevirinin yapıtın en son baskısından yapılması gerekecektir. Norman R. F. Maier'm 
"Psychology in Industry" başlıklı yapıtı da üzerinde durulabilecek yararlı bir ya-
yındır. Göze çarpan öbür iki yapıt ise John Humble'ın "Management by Objec-
tives'ı ile UNESCO'nun mektupla öğretimle ilgili yayınıdır. Bunların dışında OECD, 
ILO ile öbür uluslararası kuruluşların ülkemizle ilgili yayınlarının Türkçeye çevi-
rilmesi önerisi de ilginç görülmüştür. 

8. MPM yayınlarının gönderilmesi yolundaki öneri de sevindirici olmakla bir-
likte, bu kuruluşlara MPM yayınlarının bir dizelgesinin gönderilerek içlerinden 
gereksinme duyduklarını ısmarlamalarını istemenin daha uygun bir yol olacağı 
düşüncesindeyim. 

9. Kurumlarm kendi görevlileri için MPM'ce eğitim izlenceleri düzenlenme-
si yolundaki istekleri de sevindiricidir. Bu istekler, bu konudaki geleceğe ilişkin 
tasarımıza da uygun düşmektedir. 

10. MPM'den istenen danışmanlık hizmetleri burada görev aldığım süre için-
de geliştirilmek istendiğini bildiğim bir görev türü ile ilgilidir. Bu konuda yaygın 
olduğu anlaşılan bir istem bulunduğuna göre bu alanda geniş çaplı hizmetler sağ-
layabilmek için gerekli hazırlıkların hızlandırılması da yararlı olacaktır. 

YABANCI ÜLKELERDEKİ BENZER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 

Kurumun çalışmalarını yakından izlemeye önem verdiği kamulardan 
biri de yabancı ülkelerdeki verimlilik örgütleriydi. Genel Sekreterler bu 
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arada Avrupa Prodüktivite Merkezler Birliği'nin yıllık toplantılarına ka-
tılır, Avrupa dışı ülkelerdeki benzeri kuruluşlara inceleme gezileri yapar, 
bu fırsatlardan kurumun genel yöneltisinin biçimlendirilin esinde, eğitim, 
araştırma, yayın çalışmalarının geliştirilmesinde yararlanmaya çalışırlar-
dı. Örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi çalışmaları sırasında da bu tür 
kuruluşlar üzerinde incelemeler yapılıp oralardaki uygulamalardan esin-
lenmeye çalışıldığına daha önce değinilmişti. 

Danışman, duruma göre kimi kez Genel Sekreterlerin gezileriyle ilgili 
olarak yazıp kurum içinde kendisinin yanı sıra daha başka birçok kimse-
lere dağıtılmasını sağladıkları yazanaklar üzerinde, kimi kez doğrudan 
doğruya söz konusu kuruluşların yayımladıkları yazanaklar üzerinde in-
celemeler yapıp görüş bildirerek bu tür çabalara katkıda bulunmaya ça-
lışmıştır. Danışman'ın bu konuda sunduğu görüş bildirme yazıları yalnız 
onun kuruluşun çalışmalarına bu alanda yaptığı yardım konusunda bir 
görüş kazandırmak bakımından değil, ulusal bir kuruluşla onun ulus-
lararası düzeydeki benzerleri arasında ilginç karşılaştırmalar yapılmasına 
olanak sağlaması bakımından da yararlı olacaktır. 

Danışman'ın bu konudaki ilk inceleme yazısı, Genel Sekreterin 1971 
Eylülünde kurumun çalışmalarıyla ilgili olaralk Avrupa'da yaptığı bir ge-
zi izlenimlerini içeren yazıyla ilgilidir. Danışman, 22 Eylül 1971 günü 
sunduğu aşağıdaki görüş bildirme yazısında MPM'nin amacı ile çalışma-
ları bakımından anlamlı öğelere dikkati çekmeye çalışmaktadır: 

Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği'nin 7-9 Eylül 1971 günleri arasında Ma-
caristan'da yapılan 12. Genel Kurul toplantısına ilişkin yazanağınızla 13-İ.4 Eylül 
1971 günlerinde Viyana'da UNIDO yetkilileriyle yaptığınız görüşmelere ilişkin no-
tunuzu isteğiniz üzerine inceledim. 

İlk izlenimim, Avrupa'ya yaptığınız bu gezinin MPM çalışmaları bakımından 
oldukça yararlı görüşmelerle bilgi alışverişlerine olanak sağlamış olduğu yolun-
dadır. Dikkate değer bulduğum ikinci nokta, böyle bir yazanakla notun kaleme 
alınmasının, çoğaltılarak MPM içinde ilgililere dağıtılmasının, yapılan görüşme-
lerle edinilen izlenimleri daha geniş bir çevreye duyurmak bakımından iyi bir 
"iletişim" uygulaması oluşturduğudur. Bu yöntemin MPM içinde daha yaygınlaş-
tırılarak bu gibi toplantılara katılan herkesin görüşmelerinin sonucunu bir yaza-
nakla bütün ilgililere duyurmasının kural olarak benimsenmesi kuşkusuz yararlı 
olur. 

Yazanakla notta değinilen sorunlarla onların esinlendirdiği kimi konulara iliş-
kin düşüncelerimle önerilerim aşağıdadır: 

1. MPM'nin çalışma alanı ile ilgili, uluslararası nitelikteki kongre, konferans, 
seminer gibi toplantılarda sunulan bildirilerin, yapılan tartışmalarla varılan so-
nuçların titizlikle çıkarılmış birer özetinin Dergi'de yayımlanması kural olarak 
benimsenmelidir. 

2. Bu yıl 8-13 Kasım günleri arasında Ankara'da yapılacak "Uygulamalı Sos-
yal Araştırmalar ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Prodüktivite Çalışmaları" konulu 
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seminerle ilgili açıklamaları ilgiyle okudum. Bu konudaki çalışmaların başlangı-
cıyla yürütülme biçimi konusunda herhangi bir bilgim bulunmamakla birlikte, bu 
tür seminerlerde işlenecek konuların saptanmasında Türkiye'nin somut gereksin-
melerine ağırlık verip girişimi yabancılara aşırı ölçüde kaptırmamanın önemine 
dikkati çekmek isterim. 

3. Yazıda 18-23 Ekim 1971 günleri arasında yapılacak "Tamir ve Bakım Se-
mineri" izlencesinin üçüncü sayfasında saat 15.00'te yapılacak toplantının başlığı-
nın "Presentation of panel reports and discussions to the panels" olacağı belirtili-
yor. Bu başlığın "discussions to the panels" biçimindeki son bölümünün dil bakı-
mından doğruluğu konusunda duraksadım. İzlence taslağının dikkatle gözden ge-
çirildikten sonra bir kez de ana dili İngilizce olan bir kimseye denetlettirilmesinin 
yararlı olacağını sanıyorum. Bu gibi metinlerde gözü ya da kulağı tırmalayabile-
cek en ufak bir yanlışa bile yer verilmemelidir. Yine aynı maddede "her bir pa-
nelde en çok 15 panel konuşmacısının bulunması arzu edilmektedir" deniyor. Bu 
panellerin niteliği ile amacı konusunda kesin bir bilgim olmadığı için fazla bir şey 
söyleyemiyeceğim. Ancak, 15 kişilik, dahası 10 kişilik bir panel bile bana oldukça 
kalabalık göründü. 

4. Mr. Usui ile yapılan görüşmeye ilişkin notta sözü edilen, MPM'ye UNIDO'ca 
en çok bir yıl süreyle 1-2 uzmanın gönderilebileceği olanağından yararlanmak için 
çaba gösterilmesi uygun olur. 

5. Mr. Frank Norman'la yapılan görüşmeye ilişkin notta sözü edilen, MPM'de 
bir "İş Etüdü" laboratuvarı kurulması düşüncesi ilginç olup Türkiye'nin önemli 
bir gereksinmesini karşılaması bakımından üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. 

6. Aynı notta, Ekim 1971'de Bulgaristan'da yapılacak "makine imalat sanayii" 
konulu seminere katılacak olan Mr. N. Krainov ile Mr. N. K. Grigoriev'in seminer-
den önce ya da sonra Türkiye'ye uğrayarak birer konuşma yapmaları olanağından 
söz edilmektedir. Bu olanak gerçekleşirse bu kişilere yalnız birer konuşma yap-
tırmakla yetinilmeyip Türkiye'nin bu alandaki sorunlarıyla gereksinmelerinin tar-
tışılmasına da olanak sağlayacak önlemlerin alınıp düzenlemelerin yapılmasının bu 
gezileri daha yararlı kılacağı kanısındayım. 

7. Yine Mr. Frank Norman'la yapılan görüşmeyle ilgili notun ikinci sayfa-
sında "MPM'nin ele aldığı araştırma konularında, araştırmanın teknolojisi, meto-
dolojisi ve yürütülmesi konularıyla araştırmanın ilerlemesi, sonuçları üzennde ge-
rekli bilgileri verip yardımda bulunmak üzere UNIDO adına birtakım uzmanların 
gönderilebileceğinin" bu kuruluş yetkililerince bildirildiği belirtilmektedir. Bu da 
yararlanılması gereken bir olanak gibi görünmektedir. Ancak bu konuda resmi 
bir istemde bulunulmadan önce araştırma tasarısının titizlikle oluşturulmasına 
özellikle özen gösterilmelidir. 

8. Mr. Masatsugu ile yapılan görüşmeye ilişkin notta sözü edilen MPM'de bir 
"Verimlilik Eğitim Merkezi" kurulması, bu arada üst, orta, alt düzey yöneticileri 
ile benzerleri için yazışmayla eğitim izlenceleri düzenlenmesi düşüncesi de, MPM 
çalışmalarını daha geniş bir çevreye yayma bakımından oldukça ilginç görün-
mektedir. 

9. Mr. Nanjundan'la yapılan görüşmeyle ilgili notta sözü edilen Gaziantep 
küçük sanayi projesi ile MPM'nin ilgilenmesinin de yararlı olacağı kanısındayım. 

Genel Sekreterliğin isteği üzerine bu konularda çalışmalar yapıp öneriler ge-
liştireceği anlaşılan şubelerin varacakları sonuçlarla ortaya koyacakları somut öne-
riler üzerinde de, uygun görülürse, görüş bildirebilirim. 



Danışman'dan görüş bildirmesi istenen yazılardan biri de Yunan ve-
rimlilik örgütünün kuruluşu ile çalışmalarına ilişkindi. Damşman, 6 Mart 
1972 günlü görüş bildirme yazısında şunları söylüyordu: 

1/3/1972 günlü, 540 sayılı yazı ile incelenip MPM'nin çalışmalarında yararla-
nılabilecek yönleri konusunda görüş bildirilmesi istenen Yunan Verimlilik Merke-
zi'ne ilişkin notu gözden geçirdim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerim aşa-
ğıdadır: 

1. Nottan, Yunan Verimlilik Merkezi'nin işlevsel (fonksiyonel) esasa göre dü-
zenlenmiş bir örgüt yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Metinde "Araştırma," "Eğitim," 
"Yayın" gibi Bölümlerden söz edilmekte olması bunu göstermektedir. MPM'nin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar sırasında bu konunun da tartışıldığını 
anımsıyorum. İlerde bizde de böyle bir yapıya gidilmesinin düşünülebileceğini 
sanıyorum. 

2. Metinde göze çarpan bir nokta, 1 sayılı maddede Merkez Yönetmeninin 
genel yönelti konusunda dört kişilik bir "Beyin Takımı"ndan yararlanmakta ol-
duğuna değinen kesimdir. Orada da belirtildiği gibi, bir çeşit "danışma kurulu" 
niteliği taşıyan böyle bir takımın MPM'deki çeşitli Danışma Kurulları'nın yerini 
alabileceği, daha da etkili olabileceği düşüncesindeyim. 

3. İlginç görünen bir başka nokta, notun 21-a maddesinde değinilen, ücret 
yöneltisi ile verimlilik arasında ilişki kurma sorunudur. Ülkemizde de son bir yıl 
içinde hükümetlerin üzerinde özellikle durdukları bu sorunun çözümü, bilindiği 
gibi, Türkiye bakımından da güncel bir değer taşımakta, MPM'nin bu konuda so-
mut önlemlerin alınmasına dayanak olabilecek çalışmalar yapması kendini kabul 
ettirmesi, gelişmesi yönünden önemini korumaktadır. 

4. Yunan Verimlilik Merkezi'nin, verimliliğin artırılmasına ilişkin çalışmaları 
izlemek amacıyla bir "Uygulama Bölümü" kurmuş olduğu anlaşılmaktadır (madde 
23). Bugün MPM içinde bu konuyla uğraşacak ayrı bir birim bulunmamakla bir-
likte, ilerisi için daha sürekli bir izleme düzeni kurulmasının yararlı olabileceğini 
sanıyorum. 

5. Notun aynı maddesinde teknik enformasyon çalışmalarına da değinilmekte, 
bu arada Almanca'dan, Fransızca ile İngilizceden çeviriler yapan takımlar bulun-
duğundan söz edilmektedir. Bugün için MPM çalışmaları içinde en az belirgin du-
rumda olan teknik enformasyon görevinin geliştirilmesi için düzenli çabalar gös-
terilmesi, bu arada ilgili Şube'nin bu konuda bir eylem izlencesi oluşturarak so-
mut öneriler getirmesi yerinde olacaktır. 

6 Metnin 24. maddesinde sözü edilen, dergide tanıtımlara yer verme konu-
su üzerinde MPM'nin de durmasmda yarar vardır. Derginin baskı sayısı arttıkça, 
etki alanı genişledikçe tanıtım sayısını çoğaltmak kuşkusuz daha da kolaylaşa-
caktır. Bununla birlikte bu konuda şimdiden daha çok çaba gösterilmesi yerinde 
olacaktır. 

Danışman, kendisinden görüş bildirmesi istenen Avrupa Ulusal Verim-
lilik Merkezleri Birliğinin 1971 yıllık yazanağıyla ilgili 22 Eylül 1972 günlü 
yazısında aşağıdaki gözlemleri dile getiriyordu: 

Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birli ği'nin "Annual Report 1971" başlığını 
taşıyan yazanağını isteğiniz üzerine inceledim. 
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Yazanak iki bölümden oluşmaktadır. İlk 11 sayfada Birliğin çalışmaları açık-
lanmakta, onu izleyen sayfalarda (s. 12-45) Birliğe üye olan Ulusal Verimlilik Mer-
kezlerinin 1971-1972 dönemine ilişkin çalışmalarını özetleyen yazanaklara yer ve-
rilmektedir. 

Yazanağın çeşitli yerlerinde Türkiye ile MPM'ye yollamalarda bulunulmakta-
dır. Bu yollamaların yapıldığı sayfalarla bölücükler şunlardır: Sayfa 3, madde 11; 
sayfa 6, madde 22; sayfa 7, madde 26; sayfa 8, madde 31, sayfa 41-43. 

Metnin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, bu yollamalar daha çok MPM'nin 
Birlik çalışmalarına katılmasıyla ilgilidir. Sayfa 41-43'te ise MPM'nin 1971-1972 ça-
lışmalarını özetleyen bir yazanak yer almaktadır. 

Yazanağın Birlik çalışmalarıyla ilgili olan, 1971 çalışma izlencesine koşut bir 
düzene göre kaleme alındığı belirtilen ilk on bir sayfalık kesiminde özel bir yo-
rumu gerektiren çok ,bir şeyle karşılaşmadım. Üzerinde durulması gereken bir 
nokta, Birliğin çeşitli ulusal verimlilik merkezlerinin etkinlikleri konusunda bu 
etkinliklerin doyurucu bir biçimde değerlendirilmesine dayanak olacak bilgilerin 
düzenli olarak elde edilmesinde karşılaşılan güçlüğe değinen bölücüktür (sayfa 
3, madde 12). Burada, söz konusu bilgilerin daha çok bu kuruluşların yönetim 
kurulları gibi iç örgenlerine sunulmak üzere düzenlenmiş belgelerden sağlandığı, 
bu kuruluşlara ilişkin güncel bilgilerin elde edilebilmesi için yerinde geziler ya-
pılmasına gerek duyulduğu belirtilmektedir. Bu tür geziler Birlik'le söz konusu 
örgütler arasında bağlantı kurup bilgi akışı sağlama bakımından yararlı olmakla 
birükte, sözü edilen yazanakların Birlik merkezince düzenlenecek birörnek bir dü-
zene göre oluşturulmasında yarar bulunduğu kanısındayım. Böylece, Merkezler 
birbirlerinin çalışmalarını daha düzenli olarak izleyebileceklerdir. 

Gerçekten de, bu yazanakta yer alan ulusal verimlilik kuruluşlarının çalışma 
yazanakları bu yönden büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan biri (sayfa 
29'daki Lüksemburg Verimlilik Örgütü'yle ilgili olan) yalnız altı satır uzunluğun-
dadır. Bir başkasında (sayfa 31-37 arasındaki Norveç Verimlilik örgütü ile ilgili 
yazanakta) örneğin, otel, hastane gibi kuruluşlar için ortak çamaşırhaneler ku-
rulması, prefabrike yemekler kullanılması gibi belirli etkinlikler üzerinde durul-
muş, ancak bu konularda —ilginç de olsa— başka yazanaklarda görülmeyen bir 
ölçüde ayrıntılara inilmiştir. Öteki yazanaklarda da değişik biçim, kapsam özel-
likleriyle karşılaşılmaktadır. 

MPM ile ilgili yazanağın, gerek kapsam gerek biçem yönünden en iyi, en den-
geli yazanaklardan biri olduğu izlenimini edindiğimi bu vesileyle belirtmek isterim. 

Yazanağın, kanımca MPM için en ilgi çekici yanı, çeşitli ulusal verimlilik kuru-
luşlarının çalışmalarıyla ilgili bölümüdür. Bu konudaki kimi gözlemlerim aşağı-
dadır: 

1. Verimlilik kuruluşlarının çalışma izlencelerinde yer alan konular, ülkele-
rin kendilerine özgü gereksinmelerine göre büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bel-
çika'da girişilen, gelecekteki birtakım geçimbilimsel gelişmeleri inceleme amacına 
dönük "gelecekbilim" incelemesi (s. 12), Fransız Verimlilik Örgütü'nün işletmele-
rin en yüksek yöneticileri arasında deney alışverişine olanak sağlayacak bir der-
nek kurma girişimi (s. 17), Lüksemburg Verimlilik örgütü'nün daktilo kursları 
açmış olması (s. 29) K Yunan Verimlilik Örgütü'nün standart saptama çalışmaları 
(s. 21), Danimarka Verimlilik Örgütü'nün Birleşik Amerika'da inceleme gezileri 
düzenlemiş, isteklendirme kuramlarının uygulamasıyla ilgili çalışmalar yapmış ol-
ması (s. 14) bu çeşitlilik konusunda bir görüş kazandırmaya yetecektir. 
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2. Bu çeşitliliğin, arkasında çeşitli kuruluşların çalışmalarında belirli konula-
ra ağırlık verme eğilimi gösterdikleri de gözden kaçmamaktadır. Orta, özellikle 
küçük firmaların sorunlarına çalışmalarda özel bir ağırlık verilmekte olması bu 
bakımdan dikkati çekmektedir. Perakende satış yapan ticari işletmelerin sorun-
larının inceleme konusu yapıldığına da birden çok yazanakta değinilmektedir. Ge-
nellikle eğitim, özellikle yöneticilerin eğitimi konusu için de aynı şey söylenebilir. 
Bu arada Alman Verimlilik Örgütü RKW'nin eğitim, eğitim düzeltimi, işletmecilik 
eğitimi gibi sorunlara eğilmek amacıyla düzenlediği, yazanağının Almanca ile Fran-
sızca olarak var olduğu belirtilen uluslararası kollokyum ile işletme yöneticilerinin 
eğitimi için açtığı "Yöneticiler Okulu" ilginç çalışmalar olarak görünmektedir. 

3. Yine RKW'nin 50. yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanının da bulunması, 
bu vesileyle gerek basında gerek televizyonda bu kuruluşun çalışmalarına geniş 
ölçüde dikkatin çekilmesi, ayrıca fuarlarda RKW'nin yayınlarının, çalışmalarının, 
öbür olanaklarının duyurulup tanıtılması çalışmaları —MPM'nin de esinlenebile-
ceği— başarılı bir Kamusal ilişkiler çabası olarak göze çarpmaktadır. 

Yukarıda kimi yönlerine değinmeye çalıştığım ülke yazanaklarının MPM'nin 
ilgili şubelerince gözden geçirilmesi yararlı olabilir. 

Danışman'ın 28 Haziran 1973 günü sunduğu görüş bildirme yazısında 
da yine söz konusu Birliğin Genel Kurul toplantısı ile Gelişme Sorunları 
Çalışma Grubu toplantısıyla ilgili olarak şu görüşlere yer veriliyordu: 

Frankfurt'ta 4-8 Haziran 1973 günleri arasında yapılan Avrupa Verimlilik Mer-
kezleri Birliği Genel Kurul toplantısı ile Gelişme Sorunları Çalışma Grubu toplan-
tısına ilişkin yazanaklarla eklerini inceledim. Bu konudaki başlıca gözlemlerim 
aşağıdadır: 

1. Genel Kurul toplantısına sunulan Japonya, Macaristan, İsrail yazanakları 
oldukça ilginç, düşündürücü, yararlıdır. 

2. Yazanağın, ilgili Şube Müdürlerine kendi alanlarıyla ilgili araştırma konu-
ları esinlendirebileceğini sanıyorum. Bu arada İsrail Verimlilik Enstitüsü'nün Ek 
15'te yer alan, sonuçlanmış, yürütülmekte olan, gelecek beş yıl içinde yapılması 
tasarlanan araştırma tasarıları dizelgesi, verimlilikle ilgili teknik sorunlar yanında 
daha geniş kapsamlı toplumsal sorunlara da yer vermesi bakımından ilgi çekicidir. 

3. MPM araştırma gücünü önemli ölçüde geliştirmek durumundadır. Yarar-
lılığı yadsınamamakla birlikte, Araştırma Yöntemleri konusunda düzenlenen kurs, 
ba yolda atılmış bir ilk adım olmaktan ileri geçememiştir. MPM'nin kendi araştır-
macı kadrosunu geliştirmesi yanında, bu konuda üniversitelerle de işbirliği edil-
mesinde yarar vardır. TBMM'den çıkan yeni Üniversiteler yasasının böyle bir iş-
birliğini köstekleyici etkiler yapması olasılığı güçlüdür. 

4. Yazanağı incelerken, iki belirli konu gözüme çarptı. Bunlardan biri "İş 
Etüdü" konusu olup kanımca MPM bu konuda olabildiğince yakın bir gelecekte 
yoğun bir kampanyayı başlatmalıdır. İkincisi yönetime katılma ile endüstriyel de-
mokrasi konusundaki çalışmalardır. Uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'de gün-
cel bir soruna dönüşeceğini sandığım, ekonomimize yapabileceği büyük katkılar 
dolayısıyla da önem taşıdığına inandığım bu konuda, daha önce başka bir vesileyle 
de sözünü ettiğim birtakım çalışmalar yapılabilir. 

Bu alandaki en güçlü kuruluşlardan biri olduğu anlaşılan Alman ve-
rimlilik örgütü RKW ile ilgili olan aşağıdaki 30 Kasım 1973 günlü görüş 
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bildirme yazısı, MPM'nin çalışmaları bakımından anlamlı, esin kaynağı 
olabilecek birçok konulara dikkati çekmekteydi: 

7/11/1973 günlü, 553 sayılı yazınız uyarınca RKW'nin "1973-1975 Çerçeve Prog-
ramı" ile "1972 Yıllık Raporu Hakkında" başlığını taşıyan yazınızı inceledim. Bu 
konudaki görüşlerim, gözlemlerimle önerilerim aşağıdadır: 

1. Bu yazanakların, çok uzun, ayrıntılı olmaları dolayısıyla, Verimlüik der-
gisinde olduğu gibi yayımlanmasının uygun olmayacağı düşüncesindeyim. Bunun-
la birlikte, dergide, yazanakların 8-10 sayfayı geçmeyecek bir özetinin yayımlan-
ması yararlı olabilir. 

2. "Çerçeve Programı" ile ilgili belgenin 2. sayfasında anılan çalışmadan esin-
lenerek, bizde de, MPM'nin doğrudan doğruya katıldıkları başta olmak üzere, yö-
netimin "rasyonelleştirilmesi" amacıyla çeşitli kuruluşların giriştikleri çalışmalarla 
başarılı sonuçlar veren bu tür girişimlerin Verimlilik dergisi ile Bülten aracılığıyla 
daha geniş bir çevreye duyurulması yararlı olacaktır. 1965-1968 yılları arasında 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü görevinde bu-
lunduğum sırada çıkardığımız "Amme İdaresi Bülteni"nde bu gibi yazılara sık sık 
yer verdiğimizi, ilgiyle karşılanan bu yazılan ı başka kuruluşların da benzeri ça-
balara girişmelerine yol açtığını, dahası bir kurumda bulunan çözümlerin benzer 
sorunlarla karşılaşılan başka kurumlarca da olduğu gibi benimsendiğini çeşitli 
örnekleriyle anımsamaktayım. 

3. "1973-1975 Çerçeve Programı" ile ilgili metnin 2. sayfasında, RKW'nin gi-
riştiği araştırma tasarılarının gittikçe bilim dalları arası bir nitelik kazandığından 
söz edilmektedir. MPM'nin, aslında dünyanın başka ülkelerinde de görülen bu 
eğilime uygun olarak, girişeceği araştırmalarda aynı doğrultuya yönelmesi yararlı 
olacaktır. 

4. Yazanaktan, RKW'nin "eğiticilerin eğitimi"ne özel bir önem verdiği anla-
şılmaktadır. MPM'nin, olanaklarının -bugünkü sınırlı durumunu göz önünde bu-
lundurarak aynı yola gitmesi uygun olur. Böyle bir yöntem, elinde az sayıda görev-
li bulunan Merkezin daha geniş bir alanı etkilemesine yardım edecektir. 

5. Aynı yazanaktan anlaşıldığına göre, RKW'nin çalışmalarında görevli ko-
nulan özel bir yer tutmaktadır. Verimlilik, çalışanların yetenekleriyle, görevli dü-
zeniyle yakından ilgili bulunduğundan, MPM'nin de bu konulara olanaklarının el-
verdiği ölçüde eğilmesinde yarar vardır. 

6. RKW'nin 1972 yılı izlencesinde (sayfa 2), bu kuruluşun son on yıldan beri 
tasarlama konusuna önem verdiği, bu alanda aydınlatıcı yayın çalışmalarına gi-
riştiği belirtilmektedir. MPM'nin, başlatmak üzere olduğu "Yönetim ve Verimlilik 
Teknikleri Dizisi"nin ilk iki kitabını bu konudan seçmiş olması sevindiricidir. 

7. MPM'nin de, RKW'nin yaptığı gibi, yıllık çalışma yazanaklarını Verimlilik 
dergisinde yayımlaması, çalışmalann daha geniş bir çevreye tanıtılması bakımın-
dan yararlı olur. 

8. Aynı yazanakta (sayfa 5), RKW'nin "fabrikalarda yaptığı yüzlerce danış-
manlık göreviyle toplantılardan" söz edilmektedir. MPM'nin de bu tür çalışmalar 
yapması yararlı olur; ancak Merkezin bugünkü kaynaklarıyla bu nitelikte çalış-
malara girişmesi olanaksız değilse bile çok güç görünmektedir. 

9. Yazanağın bir yerinde (sayfa 8), RKW'nin küçük, orta büyüklükteki fir-
malarda küçük bilgisayarlar kullanılması amacına dönük bir eğitim çabasından 
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söz edilmektedir. Bilgisayar kullanımı konusunda iki yıldan beri öncü niteliğinde 
çalışmalar yapan MPM'nin bu gibi uygulamaya dönük tasarılar düzenleme yolla-
rını araması yerinde olacaktır. Bu çalışmalarda da Türkiye Bilişim Derneği ile 
işbirliği edilebileceğini sanıyorum. Yazanakta ayrıca, bu kursların görevlilerin iş-
lerinden ayırabilecekleri kısa süreler için düzenlendiğine, bu yüzden olumlu kar-
şılandıklarına da değinilmektedir. Türkiye'de edinilen deneylere de uygun düşen 
bu gözlemin MPM'nin düzenliyeceği eğitim izlencelerinde göz önünde bulundurul-
ması yararlı olur. 

10. Yazanağın 32. sayfasında sözü edilen, özet biçiminde, kolay anlaşılabile-
cek nitelikte düzenlenmiş kitapçıklar yayımlanması düşüncesi çok yerinde olup 
MPM de "Yönetim ve Verimlilik Teknikleri Dizisi" ile aynı yolda olumlu bir baş-
langıç yapmış olacaktır. 

11. Yazanağın 40. sayfasında "kadın işçilerin sorunlarına ilişkin yeni araş-
tırma ve yaymlar"dan söz edilmektedir. Kadın işçilerin MPM için de ilginç bir 
araştırma, yayın konusu olabileceğini sanıyorum. 

İZ Yazanağın 47. sayfasında RKW'nin 1972 yılı içinde "piyasada çalışmakta 
olan danışmanlara 9765 iş günü süreli 1747 danışmanlık görevi" vermiş olduğu 
belirtilmektedir. Bu sayılar, RKVV'nin danışmanlık alanında MPM'nin yoksun bu-
lunduğu ne ölçüde geniş olanaklardan yararlandığım göstermesi bakımından ilgi 
çekicidir. 

13. Yazanakta Türkçeye çevirtilmesinin yararlı olabileceğini düşündüğüm ki-
mi yayınlardan da söz edilmektedir. Bu yayınlar şunlardır: 

(a) Dr. Friedrich Weltz'in kaleme aldığı "Yöneticilerin Karar Almasına Yar-
dımcı Veriler Derlenmesinde Elektronik Bilgi işleme Araçlarından Yararlanma" 
konulu araştırmanın, başlığı Türkçeye "Güç ve Örgütlerde Karar Alma" (?) ola-
rak çevrilmiş bulunan yayını (Deutsche Verlagsgesellschaft, Frankfurt, 1971) (Say-
fa 17'de anılıyor). 

(b) "Endüstri işletmelerinin Satmalma Bölümlerinde Çalışan Elemanlar için 
Görev ve Sorumluluklar" başlıklı belge (Sayfa 30'da anılıyor). 

(c) Yazanakta "Bir Yönetim Aracı Olarak Muhasebe" adlı bir diziden söz 
edilmektedir. Bu diziden Türk okuyucuları için de yararlı olabilecek bir seçme 
yapılabileceğini sanıyorum (Sayfa 83'te anılıyor). 

14. Yazanakta sözü edilen "ambalajlama" ile "kış aylarında inşaat" konulan 
üzerinde Türkiye'de de durulabileceği düşüncesindeyim. "Kış Aylarında inşaat" 
konusu, bir yandan yurdumuzda yapı işlerinin bitirilmesinin aşırı ölçüde gecikme-
si, öte yandan bu alanda nitelikli işçi bulmada —özellikle başka ülkelere işçi akını 
yüzünden— karşılaşılan güçlüklerin eldeki insan gücünün bütün yıl çalıştırılma-
sını zorunlu kılması dolayısıyla güncel bir önem taşımaktadır. Uzmanlık alanımın 
tümüyle dışında kalmakla birlikte, MPM'nin bu konuda çalışmalar yapmayı düşü-
nebileceğini sanıyorum. 

15. Yazanağın 64. sayfasında, RKW'nin firmalar için düzenlediği eğitim iz-
lencelerinin bir bakıma 'hazır giysi" niteliğinde olduğu belirtilmektedir. MPM için 
firmaların belirli gereksinmelerini karşılayacak eğitim izlenceleri düzenlemek şim-
dilik güç olacağından, daha çok çeşitli firmaların görevlileri için merkezi eğitim 
izlenceleri düzenlenmesi yoluna gitmek gerekecektir. 

16. Yazanakta (sayfa 64), yöneticiler için düzenlenen 4-5 gün süreli eğitim iz-
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lencelerinden söz edilmektedir. MPM'nin, bugün bile, üniversitelerle de işbirliği 
ederek bu tür eğitim izlenceleri düzenlemeye başlayabileceğini, bu arada "duyar-
lık eğitimi" gibi Türkiye'de daha uygulanmamış yöneticilik eğitimi yöntemlerini 
deneyebileceğini sanıyorum. 

17. RKW'nin çalışmaları içinde MPM'nin esinlenmesi gereken bir başkası da 
yayınların sergilerle fuarlarda sergilenmesidir. İzmir Fuarı ile İstanbul Sanayi 
Odasının bu yıl İstanbul'da (sanırım Ankara'da da) düzenlediği sergiler bu amaç-
la kolayhkla yararlanılabilecek fırsatlardır. Bu gibi sergilerin MPM'nin "kamusal 
ilişkiler'! üzerinde de olumlu etkiler yapacağı açıktır. 

18. Yazanakta 1972 yılında Cenevre'de toplanan 16. Uluslararası Yönetim Ku-
rultayı'ndan söz edilmekte, RKW'nin çıkardığı Rationalisierung dergisinin 11. sa-
yısının 56 ülkeden çok sayıda delegenin katıldığı bu toplantıya ayrıldığı belirtil-
mektedir. Söz konusu Kurultay'da sunulan bildirilerle görüşme tutanaklarının, 
MPM kitaplığında yoksa getirtilip Türk okuyucularının yararlanmasına sunula-
bilecek bildirilerin dilimize çevirtilmesi düşünülebilir. 

19. MPM'nin, yıllık yazanağın 73. sayfasında adı geçen (İNSEAD, CEI, IMEDE, 
NCE gibi) kuruluşlarla ilişki kurmasının yerinde olacağım sanıyorum. Genel Sek-
reterliğin bunlardan ikisiyle ilişki kurmak üzere girişimde bulunduğunu da bili-
yorum. 

20. Yazanaktan RKVV'nin basınla olan ilişkilerinin de oldukça yoğun olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu vesile ile MPM'nin basm-yayın kuruluşlarıyla kurmuş olduğu 
olumlu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gereğine değinmek isterim. 

Söz konusu RKW yazanaklarının okunması, tuşların mumlu kâğıtlara iyi vur-
maması yüzünden güç olmuş, bu arada kimi sayfaların eksik olduğu görülmüştür. 
Mumlu kâğıda yazılarak çoğaltılan metinlerin sayfaları toplanırken bu gibi eksik 
sayfaların ayrılması ihmal edilmemelidir. 

Avrupa Ulusal Verimlilik Örgütleri Birliği'nin 17. Genel Kurul top-
lantısı da Danışman'ın aşağıdaki 12 Aralık 1973 günlü görüş bildirme ya-
zısına konu olmuştu: 

"Avrupa Ulusal Verimlilik Örgütleri Birliğinin 17. Genel Kurul Toplantısı, 
Bunu İzleyen OECD Yetkilileriyle Yapılan Temaslar Hakkında Rapor" başlığını 
taşıyan 6 Kasım 1973 günlü belgeyi, 10/11/1973 günlü, 566 sayılı yazınız uyarınca 
inceledim. 

Ekleriyle birlikte 77 daktilo sayfası tutan yazanağın gözden geçirilmesi, MPM'-
nin aşağıdaki noktalar üzerinde durmasının yararlı olacağını göstermektedir. 

1. EANPC'nin 17. Genel Kurul toplantısının başında, Bulgaristan Verimlilik 
Örgütü Müdürü Prof. R. Yanakiev'le İrlanda Verimlilik Örgütü Müdürü Mr. Ryan'ın 
yaptıkları 16. Genel Kurul toplantısını değerlendiren konuşmalarda Birliğin kimi 
konular üzerinde daha yoğun bir çalışma yapılmasını önerdikleri belirtilmektedir. 
Bu konular arasında yer alan "yeni yönetim teknikleri" konusu üzerinde MPM'ce 
daha çok durulabileceği görüşündeyim. İlk kitabı baskıda bulunan "Yönetim ve 
Verimlilik Teknikleri Dizisi"nin bu alanda önemli bir aydınlatıcı görev yapabile-
ceğini sanıyorum. Cep kitabı boyunda basılmakta olan bu dizide, başlığının da 
açıkça gösterdiği gibi, yeni yönetim tekniklerine özel bir yer verilmeli, konu ba-
kımından bu dizide yer alması gerekip oylumu da elverişli olan yazıların Verimlilik 
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dergisinde makale olarak ya da MPM'nin normal boydaki yayınları biçiminde bas-
tırılmayıp bu dizide yayımlanması yoluna gidilmelidir. 

2. Yazanağın 11. sayfasında sözü edilip 90 sayfa uzunluğunda olduğu belirtilen 
"Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning" başlıklı OECD yayını, 
gerek konusu gerek oylumu yönünden "Yönetim ve Verimlilik Teknikleri Dizi-
sinde yayımlanmaya elverişli görünmektedir. 

3. Ek l'in 22. sayfasında yer alan "bilgi ve eğitim fonksiyonlarının kapsam ve 
genişliği, merkezlerin ancak yetiştiricilerin yetiştirilmesini finanse edebilmelerine 
imkân verecek derecededir" tümcesi, kapsadığı yargının geçerli olmasının yanı 
sıra, maddi olanaklarla görevli durumu yönünden öteki verimlilik örgütlerinin de 
MPM'den pek farklı olmadıklarını göstermesi bakımından ilginçtir. 

4. Ek l'in 34. sayfasında anılan "okul-endüstri ilişkileri" konusunun MPM'ce 
ele alınmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

5. MPM'nin, Ek l'in 36. sayfasının altında bir dizelgesi verilen "işbirliği ku-
rulabilecek örgütlerden" hangileriyle ilişki kurmuş bulunduğunu bilemiyorum. Bu 
kuruluşlardan uygun görüleceklerle gerekli ilişkinin kurulması yararlı olabilir. 

6. Ek 5'te italyan Verimlilik Örgütü'nün "Kamu Yönetiminde Otomasyon" ko-
nulu bir araştırmasından söz edilmektedir. MPM'nin daha önce bir ölçüde üzerinde 
durduğu bu konuda benzer bir araştırmaya girişmesi yararlı olur. 

incelediğim bu yazanak sayfaların bir yüzü kullanılarak mumlu kâğıtla ço-
ğaltılmıştır. Kâğıt savurganlığını önleme bakımından bu gibi belgelerin sayfalarm 
iki yüzü birden kullanılarak çoğaltılması uygun olur. 

Danışman'ın aşağıdaki 28 Aralık 1973 günlü görüş bildirme yazısı ise, 
Genel Sekreter'in uzak bir ülkeye, Hindistan'a yaptığı bir görev gezisinin 
yazanağıyla ilgili izlenimleri kısaca dile getiriyordu: 

"insanlığın ilerlemesi için Dünya Prodüktivite Bilimleri Kongresi, Bu Kongre 
Dolayısıyla Bombay'da ve Yeni Delhi'de Yapılan Temas ve Ziyaretleri Hakkında 
Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri X'in Raporu"nu okudum. 

Hindistan'a yapılan bir görev gezisini açık, akıcı bir biçimde anlatan yazanak 
ilgiyle izlenmektedir. 

Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkenin verimlilik örgütleriyle ilişki kurul-
masının MPM için yararlı olacakı düşüncesindeyim. 

Yazanaktan, Hindistan'daki verimlilikle ilgili kuruluşların —daha başka ülke-
lerde de olduğu gibi— çalışmalarında yönetimin kavramsal, kuramsal yönlerine 
bugün MPM'nin yapmakta olduğundan biraz daha çok ağırlık vermekte oldukları 
izlenimini edindim. "Teknikler" çok önemli olmakla birlikte, çağdaş yönetim kav-
ramları ile felsefesi üzerinde yeterince durulmadığında konunun düşünsel yönle-
rinin eksik bırakılmış olabileceğini düşünüyorum. Beni bu nokta üzerinde düşün-
meye iten neden, "iş Etüdü Savunma Enstitüsü"yle başka kurumların eğitim izlen-
celerinde "yönetim kuramları" ile "insan ilişkileri" gibi konulara yer verilmiş 
bulunması oldu. 

Gerek Kongre'de ele alınan gerek söz konusu gezi sırasında ziyaret edilen 
kurumların çalışmalarında üzerinde durulan konularm genellikle iyi seçilmiş, 
dengeli bir biçimde düzenlenmiş olduğu izlenimini edindim. 
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Aşağıdaki 28 Ocak 1974 günlü görüş bildirme yazısı ise yukarıda sözü 
geçen Hindistan gezi izlenimleriyle ilgili olarak Genel Sekreterce Türkçe 
kaleme alınıp bir kurum görevlisinin İngilizceye çevirdiği metinle ilgilidir: 

Hindistan'a 10-14 Aralık 1973 günleri arasında yaptığınız bir gezinin izlenim-
lerini içeren "Report on the Congress of Productivity for Progress of Mankind" 
başlıklı 23 sayfa uzunluğundaki yazanağı sözlü isteğiniz üzerine inceledim. 

Yazanak, söz konusu Kurultay'ın amacı, ele alınan konular, ziyaret ettiğiniz 
verimlilikle ilgili kuruluşlar üzerinde canlı, açık, aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 

Yazanağı okuyanın edindiği ilk izlenim, konunun çok iyi işlendiği, metnin bü-
yük bir titizlikle kaleme alınmış olduğudur. 

Yazanak, bu durumuyla herhangi bir İngilizce dergide rahatlıkla yayımlana-
bileceği gibi, Türkçe çevirisinin Verimlilik dergisinde basılması da uygun olur. 

Yazanakta kullanılan İngilizce gerçekten güzel, dahası kusursuzdur. Yazanak-
ta ana dili İngilizce olanların bile kolay ulaşamayacakları üstün bir biçem düzeyi 
hemen göze çarpmaktadır. 

Yazanağı okuyacak yabancılar bir Türk'ün İngilizceyi böylesine yetkin bir bi-
çimde kullanabilmesi karşısında hayranlıklarım gizleyemeyecek, dahası "gereğin-
den de fazla zorlanmış bir güzellikte" olduğu sonucuna varacaklardır. Üstelik bu 
okuyucular kimi sözcükler için sözlüğe bakmak gereğini duyacak, el altında bu-
lundurdukları sözlüklerde bu sözcükleri bulamayacaklardır. 

Metin üzerinde işaretlediğim, gözden kaçtığı açıkça anlaşılan kimi yazım yan-
lışları ile satır sonlarındaki hece bölümlerinde ara sıra göze çarpan yanlışlıklar 
(ki ana dili İngilizce olanlar bile sözlüğe bakmazlarsa bu tür yanlışlıkları rahat-
lıkla yapabilirler) bir yana, yazanak kusursuz bir biçimde yazılmıştır. Yazanak, 
biçim yönünden olduğu gibi içerik yönünden de yeterli, doyurucudur. 

Son olarak aşağıdaki 18 Şubat 1974 günlü görüş bildirme yazısı, sözü 
geçen Genel Sekreterin İsrail'de verimlilik konularıyla ilgili olarak yap-
tığı incelemelere ilişkin bir değerlendirmeyi içermektedir: 

"İsrail Prodüktivite Enstitüsünde ve Verimlilikle İlgili Öteki İsrail Kuruluşla-
rında Yapılan İncelemeler Hakkında Rapor"u 9 Şubat 1974 günlü, 114 sayılı yazınız 
uyarınca inceledim. Bu konudaki görüşlerim aşağıdadır: 

1. Yazanaktaki açıklamalardan, İsrail Verimlilik örgütünün gerçekten önem-
li, etkili bir kuruluş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yazanakta bu konuda yer alan 
bilgilerin Türkiye ile ilgili olarak kaçınılmaz bir biçimde düşündürdüğü gerçek, 
MPM'nin gerek akçal kaynaklar gerek görevliler yönünden geniş ölçüde güçlen-
dirilmesinin zorunlu olduğudur. Böyle bir güçlendirme çabasının hükümetin ya-
kın anlayışıyla desteğini gerektirdiği göz önünde bulundurulursa, Yönetim Kuru-
lu'nun hükümet başkanlığı düzeyinde vakit geçirmeden bir girişimde bulunarak 
etkili bir diyalog kurmaya çalışması gereği kendiliğinden ortaya çıkar. Bu ya da 
benzeri yazanakların böyle bir diyaloğun kurulmasını kolaylaştıracağı kanısın-
dayım. 

2. İsrail Verimlilik Enstitüsü'nün en çarpıcı özelliğinin çalışmalarının uygu-
lamaya dönük bir nitelik taşıması olduğu anlaşılmaktadır. Yazanakta yer alan bil-
giler, Enstitü'nün çalışma konularıyla uygulama yöntemlerinin böyle bir anlayışla 
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seçildiğini açıkça göstermektedir. Bugüne değin MPM çalışmalarına yöneltilen en 
sert eleştirilerden birinin Merkez çalışmalarının yeterince uygulamaya dönük ol-
mamasıyla ilgili bulunduğu bilinmektedir. Bu bakımdan MPM'nin İsrail deneyin-
den birçok somut dersler çıkarabileceği kuşkusuzdur. Uygulamaya dönüklüğün 
sözde ya da resmi yönelti belgelerinin metninde kalmaması için gereken çaba gös-
terilmelidir. 

Bu noktada düşülebilecek bir yanılgıya dikkati çekmekte yarar vardır, O da 
uygulamaya dönüklüğün dar anlamda yorumlanarak bütün ağırlığın pratik bece-
rilerin kazandırılmasına verilerek çalışmaların düşün ya da kuram yönünün aşırı 
ölçüde savsaklanması çekincesidir. Kuram (teori), birçok durumlarda, —özellikle 
yönetim alanında— çeşitli uygulamaların incelenmesine dayanan genellemeler olup 
böyle bir çerçeveden yoksun kalan dar bir uygulamacılığm kısırlığa mahkûm ol-
duğu da unutulmamalıdır. İsrail deneyi, yazanaktan da yer yer anlaşıldığı üzere, ko, 
nunun bu yönüne de gereken ağırlığın verildiğini göstermektedir. 

3. İsrail'deki verimliük çalışmalarının bizce en etkileyici yanı eğitim etkin-
liklerine verilen ağırlıktır. Yazanakta üzerinde bilgi verilen eğitim çalışmalarının 
kapsamı, çeşitliliği, yoğunluğu bunu açıkça göstermektedir. İsrail Verimlilik Ens-
titüsü'ndeki görevlilerden 64'ünün eğitim uzmanı oluşu Enstitü'nün eğitime verdiği 
önemin açık bir belirtisidir. Eğitim görevlileri bakımından belirgin bir güçsüzlük 
içinde bulunan MPM bu yönden de güçlendirilmelidir. Bu alandaki çalışmaların 
etkili kılınması için, MPM'de uzak olmayan bir gelecekte Eğitim görevinin Yayın, 
Tanıtma görevinden ayrılmasının, bu görevlerin ayrı birimler içinde örgütlendi-
rilmesinin gerekeceği düşüncesindeyim. Son bir yıl içinde yaptığım gözlemler de 
böyle bir çözümün yakın bir gelecekte kaçınılmaz olacağını göstermektedir. 

Bu arada MPM'nin gerekliliği kuşkusuz olan "aydınlatıcı" nitelikteki seminer-
lerle benzeri çalışmalar yanında "beceri, iş bilgisi kazandırıcı" eğitim izlencelerine 
çok daha geniş ölçüde yer vermesi gereği kendini açıkça duyurmaktadır. 

4. İsrail Verimlilik Erıstitüsü'nün MPM ile, onun aracılığıyla Türkiye ile ve-
rimlilik konusunda en geniş ölçüde işbirliğine istekli olduğunu bildirmesi, öbür 
İsrail yetkililerinin de bu yönde sözler söylemiş olmaları sevindiricidir. Böyle bir 
işbirliğinin Orta Doğudaki öbür ülkelerle olan siyasal ilişkilerimizi olumsuz yön-
de etkilemesinin önlenmesi koşuluyla söz konusu işbirliğinden yararlı sonuçlar 
sağlanacağını sanıyorum. İnceleme konusu yazanağın 34-36. sayfalarında yer alan 
işbirliği konularının tümünün yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu arada dokuz 
madde içinde sayılan ortaklaşa çalışma konuları Türkiye'nin gereksinmelerine uy-
gun görünmekte, eğitici filmler konusunda da İsrail'deki olanaklardan yararlanı-
labileceği anlaşılmaktadır. 

5. Önerilen ortaklaşa çahşma konuları arasında üzerinde öncelikle durulması 
gereken konu, kanımca, özendirici ücret düzeni, bir başka deyişle verimlilik artı-
şından doğan kazançların işçiyle işveren arasında paylaşılması sorunudur. Tür-
kiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasal ortamın bu konunun öncelikle ele alın-
masına elverişli olmasının yanı sıra, konunun işçi ile işveren kesimlerine de çekici 
geleceğini sanıyorum. Konunun, MPM'ce geliştirilecek önerileri içine alan bir "ça-
hşma belgesi" esas alınarak işçilerle işverenlerin üst örgütleri yetkililerinin ka-
tılacağı bir toplantıda tartışılarak bir ilke anlaşmasına varılması, konunun MPM'ce 
düzenlenecek bir seminerde tartışılıp olgunlaştırılması, benimsenecek düzenin bir-
takım deneme uygulamalarına konu yapılması, bu alanda yapılabilecek geliştirme 
çalışmalarının ilk düşünülebilecek evreleri arasındadır. 
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6. İsrail'de "iş etüdü" alanında yapılan çalışmalar da oldukça ilginç, etkileyici 
görünmektedir. Batı'nm ileri ölçüde endüstrileşmiş toplumlarında artık önem ba-
kımından ikinci sıraya düşmüş gibi görünen bu teknik Türkiye'de sınai verimliliğin 
artırılması bakımından büyük değer taşımaktadır. Kanımca MPM yalnız bu alan-
da girişeceği çalışmalarla ülke ekonomisinde verimliliğin artırılmasına paha bi-
çilmez katkılarda bulunabilir. Bu vesile ile daha önce üzerinde durulan iş etüdü 
eğitim merkezinin kurulmasıyla ilgili çalışmaların olumlu bir sonuca ulaştırılma-
sını diliyorum. 

7. Bu arada yazanağın 27. sayfasında sözü edilen, iş etüdü ile ilgili İsrail Ve-
rimlilik Enstitüsü yayınlarından uygun görülecek birkaçının MPM'ce Türkçeye 
çevirtilerek "Yönetim ve Verimlilik Teknikleri Dizisi" içinde yayımlanması düşü-
nülebilir. 

8. MPM'nin, İsrail'deki uygulamadan esinlenerek, ekonomide verimliliğin artı-
rılmasına önemli katkılarda bulunan kişilere "Verimlilik Ödülleri" dağıtması dü-
şüncesi üzerinde durmasının yararlı olabileceğini sanıyorum. 

9. İsrail'de tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar da 
İlgi çekici, öğreticidir. Bu arada "tarımsal uyarma ve danışma" ile "yapay yağmur 
yağdırma" konularında MPM'nin girişimi üzerine ilgili kuruluşlarla işbirliği edi-
lerek düzenlenecek seminerlerin yararlı olacağı kuşkusuzdur. Bunlardan özellikle 
yağmur yağdırma konusundakinin büyük bir ilgi uyandıracağını, konunun taşı-
dığı önemin dışmda MPM'nin bir örgüt olarak dikkatleri üzerinde toplamasına 
da yeni bir olanak sağlayacağını sanıyorum. 

18 Şubat 1974 günlü, 133 sayılı yazınıza ilişik Eğitim ve Yayın Şubesi Müdür-
lüğü görüşüne ilişkin düşüncelerime gelince: Bu görüş yazısında, yönetim kadro-
larında istikrar, personel, örgütlendirme sorunları gibi şubenin en yakın ilgi ala-
nını aşan konulara fazla ağırlık verilmiş, buna karşılık yazanağın şube ile daha 
yakından ilgili olan eğitime ilişkin yönleri uzman gözüyle gerektiği gibi değerlen-
dirilmemiştir. İsrail'den incelenmek üzere istenen filmler genellikle iyi seçilmiş 
görünmektedir. İsrail Verimlilik Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenecek seminerler 
için önerilen sıra genellikle uygun görünmektedir. Bununla birlikte "Düşük Gi-
derli Otomasyon" semineri ile kursunun sona alınması daha uygun olabilir. 

B u gezisi sırasında görüp duyduklarından çok etkilenen Genel Sekre-
ter, söz konusu ülkeyle verimlilik konularında yapılacak işbirliğinden ül-
kemiz bakımından olumlu sonuçlar alınabileceğine inanmış, ancak o sırada 
Arap-İsrail ilişkilerinin içinde bulunduğu durumun da etkisiyle Türki-
ye'nin bu ülkeyle olan diplomatik ilişkilerini geniş ölçüde azaltma yoluna 
gitmekte olmasını bu işbirliğini engelleyecek bir gelişme olarak kötüm-
serlikle karşılamıştı. 

Danışman'ın kurumun kamusal ilişkileriyle ilgili etkinlikleri bu bö-
lümün başından beri açıklanmaya çalışılanlarla kısıtlı değildi. Kurum yö-
netimi kendisinden, ayrıca, bu kuruluşun çalışmaları bakımından önem 
taşıyan bilim adamlarıyla, üniversite kökenli bakanlarla ilişki kurmada 
da yararlanmakta, kurumun sorumlu yöneticisinin bu gibi kişilerle yaptığı 
görüşmelerin sağlanmasının yanı sıra bu gibi buluşmalarda doğrudan doğ-
ruya hazır bulunması da istenmekteydi. 
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GÖREVLİ SORUNLARI 

4. 
Bölüm 

Kurumdaki ilk eylemli çalışması bir görevli alma sınavında jüri üye-
liği olan Danışman'dan, bu göreve getirilmesinden kısa bir süre sonra 
kurumun görevlilerine ilişkin sorunlara eğilmesi istendi. Bu sorunlardan 
ilki, ussal bir görevli düzeninin kaçınılmaz bir ön koşulu olan "görev ta-
nımları"mn oluşturulmağıydı. Daha önce "Öncelikli Sorunlar" başlığını 
taşıyan birinci bölümde bu konuda gerekli açıklamalarda bulunulmuştu. 

Danışman, yeni kurulan hükümetin Ekonomik İşlerle Görevli Devlet 
Bakanına sunulmak üzere oluşturulan belgeyi inceleyip görüşlerini bil-
dirdiği 11 Ağustos 1971 günü, kurumdaki uzmanlardan daha önce eğitim 
konusuyla görevlendirilen biriyle de MPM'nin kendi görevlileri için dü-
zenlenmesi söz konusu eğitim izlenceleri üzerinde bir görüşme yapmış, 
kendisine bu konuda yaptığı çalışmaları anlatan bu uzmandan inceleme-
lerinin sonucunu bir yazanağa dönüştürmesini istemişti. 

GÖREVLİ ALMA 

Görevli alanıyla ilgili incelemelerini eğitim konusundan yola çıkarak 
sürdüren Danışman, daha sonra görevli alma sorunuyla ilgilenmiş, kuru-
mun yarışma sınavı yönergesi üzerinde yaptığı incelemenin sonuçlarını 
kurum yönetimine aşağıdaki 20 Aralık 1971 günlü görüş bildirme yazısıyla 
sunmuştu: 

Son haftalarda, MPM görevlilerinin eğitimi konusunu ilgililerle görülürken, 
eğitime gereksinme gösteren alanlar arasında yazanak ya da yazı yazma tekni-
ğinin öğretilmesi sorununun sık sık yinelenmesi dikkatimi çekti. Ara ara verilen 
somut örnekler, bende, bu alanda karşılaşılan güçlüklerin daha çok ilk, orta, yük-
sek öğrenimdeki yetişme eksikliklerinden ileri geldiği izlenimini uyandırdı. Belirli 
bir düzeyde öğrenim görerek hayata atılmış kişileri basit yazı yazma teknikleri 
üzerinde MPM içinde eğitimden geçirmek olanaksız değilse bile çok güç, pratik-
likten uzak bir çaba niteliği taşıyacağından, eleman alınırken adayları bu bakım-
dan ciddi bir denemeden geçirerek aranan en düşük düzeyin altında bulunanları 
göreve almamanın daha uygun bir yaklaşım olacağı sonucuna vardım. Bu düşün-
cemi kendileriyle görüştüğüm yönetici arkadaşlara, bu arada size de belirttim. 
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Bunun üzerine MPM "Yarışma Sınavı Talimatı"nı yeni baştan gözden geçirip bu 
açıdan ya da daha başka bakımlardan yapılması gerekli değişiklikler konusunda 
önerilerde bulunmamı istediniz. Bu yazıyı söz konusu isteğinizi yerine getirmek 
amacıyla kaleme alıyorum. 

Yarışma sınavı yönergesine ilişkin gözlemlerimle önerilerim aşağıdadır: 
1. Yönergenin 6. maddesinin ikinci bölücüğünde "... MPM'ye alınacak per-

sonelin, görevleri gerektirdiği takdirde en az bir yabancı dil bilmesi şartı da ara-
nır" biçiminde bir hüküm yer almaktadır. Kendileriyle görüştüğüm Şube Müdür-
leri, Uzman Yardımcılarıyla Uzmanlar için bir yabancı dili bilme —dahası konu-
nun uzmanı olan bir yabancı ile kendi konularını rahatlıkla tartışabilecek kadar 
iyi bilme— koşulunun kesinlikle aranması gerektiği kanısında olduklarını belirt-
tiler. Uygulamada duyulmuş gereksinmelerden doğduğu anlaşılan, benim de ge-
nellikle katıldığım bu görüşün yarışma sınavı yönergesinde açık bir hüküm olarak 
yer alması yerinde olacaktır. Bu konuda yönergeye hüküm konabileceği gibi, söz 
konusu zorunluluk, görev tanımlarına gerekli açıklamalar eklenerek, dahası ayrı 
bir yönetsel karara konu yapılarak da getirilebilir. Bu yola gidilmesi durumunda 
yabancı dil sınavının yazılının yanı sıra sözlü olarak da yapılması gerekeceği 
açıktır. 

2. Yönergenin 7. maddesinin ikinci bölücüğünde "Sınavlar, prensip itibariyle 
her yıl Kasım ayında açılır. Zaruri hallerde, Yönetim Kurulu kararıyla diğer ay-
larda da açılabilir" hükmü yer almaktadır. Yönergede Kasım ayının açıkça belir-
tilmesinde bir yarar bulunmadığı kanısındayım. İşe alma sınavlarının söz konusu 
görevlere aday olabilecek kişileri yetiştiren öğretim kurumlarının mezun verdiği 
aylarda ya da askerlikten terhis dönemlerinde açılması kuraldır. Kasım ayının her 
iki bakımdan da elverişliliği tartışmaya açık görünmektedir. Ülkemizde öğretim 
kurumları —özellikle üniversitelerle öbür yüksek öğretim kurumları— genellikle 
Temmuz ayının ortalarında, kimi kez de daha önce mezun verirler. Ekim ayı ise 
bütünleme sınavlarının yapılıp söz konusu kurumların ikinci kez mezun verdik-
leri aydır. Yüksek öğretim kurumlarını en üstün başarıyla bitirenlerin emek pi-
yasasında iş aradıkları Temmuz ayının ikinci yarısı bize sınav açmak için en el-
verişli dönem olarak görünmektedir. MPM'nin kadrosundaki açıkları doldurmada 
yararlanabileceği bir başka üstün nitelikli insan gücü kaynağı, Milli Eğitim Ba-
kanlığınca 1416 sayılı yasa uyarınca doktora yapmak üzere yurt dışına gönderi-
lenlerin yurda dönüş tarihleridir. Bu dönüşlerin de Kasım ayma rastlamaması bü-
yük bir olasılıktır. Bütün bu düşüncelerle Kasım ayında sınav açma hükmünün 
yönerge metninden çıkarılarak onun yerine daha esnek bir hüküm konması uy-
gun olacaktır, öbür aylarda "Yönetim Kurulu kararıyla" sınav açılmasına olanak 
sağlayan hüküm ise, MPM'nin kendine özgü koşulları bu yetkinin Yönetim Kuru-
lunca kullanılmasını zorunlu kılmıyorsa, kaldırılarak bu konuda Genel Sekreter-
lik yetkili kılınmalıdır. 

3. Madde 8'de "Sınav yazılı, sözlü veya mülakat usulü ile yapılır" hükmü yer 
almaktadır. Bu hükme "sözlü veya mülakat usulü ile" deyişinden sonra "veya uy-
gulamalı olarak" ibaresinin eklenmesinde yarar vardır. Gerçekten de, sınavlar 
yazılı, sözlü olabileceği gibi, bunları bütünleyici nitelikte olmak ya da onların 
yerini almak üzere uygulamalı (ameli) olarak da yapılabilir. Daktilograflarla tek-
sir makinesi işleticilerine uygulanan sınavlar bu sonuncu türün bilinen örnekleri 
arasındadır. MPM'de Uzman Yardımcıları için de bu tür sınavlar uygulanması, 
örneğin, kendilerine, göreve alındıklarında yapmak durumunda kalacakları işle-
rin yaptırılması düşünülebilir. 
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4. Burada yazılı, sözlü sınav ile mülakat kavramlarının açıklığa kavuşturul-
masında yarar vardır. Daha sonra gelen kimi maddelerin (bu arada madde 21'le 
22'nin) içeriği de böyle bir açıklığa gerek bulunduğunu göstermektedir. "Yazılı sı-
navdan, yalnız belirli bir alandaki kuramsal ya da akademik bilgiyi ölçmek ama-
cını güden sınavların amaçlandığı anlaşılmaktadır. Oysa yazılı sınavlar belirli 
alanlardaki istidatla kabiliyeti (büro işlerine istidat, matematiğe istidat, mekanik 
istidat) ölçmek amacını güdebileceği gibi, yukarıdaki maddenin son bölücüğünde 
verilen örnek dışında, uzun bir metni özetleme ya da kompozisyon yeteneğini ölç-
me amacını da güdebilir. 

Sözlü sınavla mülakat kavramlarının da açıklığa kavuşturulması gerekir. MPM 
Yarışma Sınavı Talimatı'nda "sözlü smav"m "yazılı sınav" gibi kuramsal bilgiyi 
ölçme amacını güden bir sınav türü olarak düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Sözlü 
sınav bu amaçla da kullanılabilmekle birlikte, kuramsal bilginin yazılı (iş bilgi-
sinin uygulamalı) sınavlarla ölçülmesi, "sözlü sınavlar'da ise (ki bunlar çoğu 
kez "mülakat"la eş anlamda kullanılır) anlatım gücü, kavrama hızı, duygusal den-
ge, görünüş gibi daha çok kişilikle ilgili özelliklerin ölçülmesi amacı güdülür. 

5. Madde 12de "Sınav kurulu üyelerinin, soruları sınav gününden iki gün 
önce hazırlayarak altını imzalayacakları ve bir zarfa koyup etrafım mühürleye-
rek Genel Sekretere tevdi edecekleri" öngörülmektedir. "İki gün önce" ile "altını 
imzalayıp zarfa koyma" kaydı, bize, MPM'nin sınav düzenine getirilmesi düşünü-
lebilecek yeni öğelere pek uygun düşmeyen, katı hükümler olarak görünmektedir. 
Örneğin, sınavda adaylardan, içinde çeşitli yazılar bulunan bir dosya üzerinde 
çalışmaları ya da birkaç kaynağı birden inceleyerek bir yazı kaleme almaları is-
tenebilir. Bu durumda aday sayısı kadar dosyanın önceden çoğaltılıp hazırlanması 
gorekebilir, dolayısıyla bu belgelerin hazırlanıp Genel Sekreterlikçe sınav gününe 
hazır duruma getirilmesi bu maddedeki kayıtlamalara ters düşebilir. 

6. Madde 15'te, "Sınav kâğıtlarının, sınav kurulunun tespit edeceği değerlen-
dirme esasları dairesinde okunarak değerlendirileceği ve değerlendirmede bütün 
kurul üyelerinin hazır bulunması" hükmü yer almaktadır. Kurul, kanımızca, de-
ğerlendirme esaslarını saptarken sınavın başlıca öğelerinin neler olacağını, bun-
lardan her birine hangi ağırlığın verileceğini de belirlemelidir. Bu arada ayrıca 
hükme bağlanması gereken bir nokta da, adayın öğrenim yaşamındaki başarısı-
nın, geçmiş iş deneylerinin, gördüğü kurslarla benzerlerinin göz önünde bulun-
durulup bulundurulmayacağı, bulundurulacaksa ne ölçüde ağırlık taşıyacağıdır. 
Bu noktaların da sınavın kendisi kadar değilse bile onu hissedilir bir ölçüde etki-
leyebilecek bir ağırlık taşıması gerektiği kanısındayım. 

7. Madde 16'da "değerlendirmede her soru için, her üyenin kanaat notunun 
sınav kâğıdına işaret edileceği" belirtilmektedir. Kâğıtlar ister sınav kurulu üye-
lerince birlikte, ister ayrı ayrı değerlendirilsin, verilecek notların kâğıt üzerine 
yazılmayıp kurul üyelerince ayrı ayrı kâğıtlara not edilerek daha sonra birleşti-
rilmesi gerekir. Üstelik yanıtların hangi tam not üzerinden değerlendirileceği de 
Yönergede belirtilmemiş olduğundan sınav kurulunun bu konuda da bir karar 
alması gerekecektir. 

Ayrıca, maddede "her soru cevabı için verilen kanaat notlarının toplanarak 
değerlendirmeye katılan üye adedine bölünmek suretiyle elde edilecek ortalama-
nın o soruya verilen cevabın değer notu olarak kabul edileceği" belirtilmektedir. 
Ortalama alma işlemi sırasında adaylar arasındaki düzey ayrımları azalma eği-
limi göstereceğinden, notları toplayıp bulunacak sayıyı sınav notu olarak ben'm-
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semenin daha yerinde olacağını sanıyorum. Örneğin, bir adaya üç kişilik bir sı-
nav kurulunun üyeleri 10 tam not üzerinden 7, 8, 9 vermişlerse bunun ortalaması 
8, başka bir adaya aynı üyeler, 7, 6,5, 8 vermişlerse burada ortalama 7,17'dir. Or-
talama alınması durumunda iki adayın göreli durumu 8-7,17 olarak ortaya çıkar-
ken, verilen notlar birbiriyle toplanırsa 24 - 21,5 olur. Görüldüğü gibi, ikinci du-
rumda aradaki ayrım daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 

8. Madde 17'de yer alan "sözlü sınavm da yazılı sınavı yapan kurul tarafın-
dan yapılacağı" hükmüne önemli bir karşı çıkışımız olmamakla birlikte, bu vesile 
ile ülkemizde var olan bir uygulamaya dikkati çekmek isteriz. Kimi kurumlar, 
özellikle kimi bankaların teftiş kurulları, müfettişlik sınavlarının okulda edinilmiş 
bilgileri ölçen yazılı bölümünü üniversite öğretim üyelerine yaptırmakta, sözlü sı-
navı (mülakat) ise kendileri yapmaktadırlar. Mülakatta da bir öğretim üyesine 
yer vermek nesnellik sağlama, değerlendirmenin niteliğini yüksek tutma bakımın-
dan genellikle yararlı görülmektedir. MPM'nin bu konuda da bir ilke kadarına 
varmasının uygun olacağını sanıyoruz. 

9. Madde 20'de "adaylarla ayrıca mülakat yapılması öngörülmüşse" biçimin-
de bir anlatım yer almaktadır. îşe adam alınırken yazılı sınavla birlikte (ya da on-
suz) bir görüşme (mülakat) yapılmasının kural olarak benimsenmesi gerektiği 
kanısındayız. 

10. Madde 2l'de "mülakat Yönetim Kurulunca tespit edilecek mülakat kurulu 
tarafından icra edilir" hükmü yer almaktadır. Bu gibi konuları Yönetim Kuruluna 
götürme uygulamasına ilişkin genel tutumumuz bir yana (kanımızca gerek bu-
rada, gerek Madde 10'daki, sınav kurulu oluşturulmasma ilişkin yetki Genel SeK-
retere verilmelidir), bu hüküm, sözlü sınavın (ki mülakatla eş anlamda olması 
gerekir demiştik) yazılı sınavı yapan kurulca yapılacağını öngören Madde 17 hük-
mü karşısında gereksiz kalmaktadır. 

11. Yukarıda 4 sayılı maddede belirtildiği gibi, "sözlü sınav" ile "mülakat" 
kavramları eş anlamda kullanıldığında, Madde 22'nin sonundaki "sözlü sınav ya-
pılmayan hallerde mülakat yapılması şarttır" tümcesi anlamını yitirmekte, dola-
yısıyla da metinden çıkarılması gerekmektedir. 

12. Sözlü sınav ya da mülakatlarda adayların sınav kurulu üyelerince hangi 
özellikler bakımından, nasıl değerlendirileceği önceden saptanarak kurul üyelerince 
kullanılmak üzere bir "değerlendirme fişi" geliştirilmelidir. Bu konuda yarışma sı-
navı yönergesine özel bir hükümle "değerlendirme fişi" örneği konabileceği gibi, 
böyle bir uygulama ayrı bir hükme gerek kalmadan da başlatılabilir. 

13. MPM'nin görevli alma yöntemleriyle ilgili olarak belirtmek istediğim bir . 
görüş de yarışma sınavlarına ilişkin duyurularla ilgilidir. Bu duyuruların az sa-
yıda sözcük kullanılarak, işin niteliği, adaylarda bulunması gereken nitelikler, han-
gi alanlarda öğrenim görmüş kimselerin o iş için başvurabileceği, söz konusu işin 
gelecekte sağlayacağı olanaklar konusunda bir görüş kazandırabilmesi gerekir. 
Örneğin, "teknik enformasyon uzman yardımcısı ya da dokümantalist" alınacağı 
yolundaki bir duyuru kimseye bir şey anlatmaz, dolayısıyla başvuruların sayısı da 
az olur. 

Danışman, 11 Şubat 1972 günlü görüş bildirme yazısında Ocak 1972 
içinde katıldığı birtakım çalışmalar konusunda bilgi veriyor, bu arada MPM 
Yayın Yönergesi ile Yarışma Sınavı Yönergesi üzerinde yaptığı inceleme-
ler sonunda şu genellemelere varıyordu: 
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1. Bu metinlerde yararlı bir amaca hizmet etmeyen, yazçizciliğe yol 
açacak nitelikte hükümler vardır. 

2. Metinler o konularla ilgili sorunlar iyi bilinmeden oluşturulduğu 
için, görevin gereklerine uygun düşmeyen hükümlere yer verilmiştir. 

3. Gereksiz ayrıntılara inme eğilimi dolayısıyla metinler gereğinden 
çok uzun olduğu gibi, uygulamada güçlüklere yol açabilecek hükümlere de 
yer verilmiş bulunmaktadır. 

Kurumun çalışma yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi anlamına ge-
len bu gözden geçirme çalışmalarının yararına dikkati çeken Danışman, 
öbür yönergelerle yönetmeliklerin de iyileştirilmek üzere bir incelemeden 
geçirilmesinin yerinde olacağını bildirmişti. 

Danışman, kurumun görevli alma uygulamasını düzenleyen bu ana 
metnin gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmalara doğrudan doğruya katılı-
yor, bunun dışında görevli alma sürecinin çeşitli evrelerinde de eylemli 
olarak görev alıyordu. Bunlar arasında, gazetelerde yayımlanacak görevli 
alma duyurularıyla ilgili metinlerin gözden geçirilip düzeltilmesi, görevli 
alma sınavlarının çeşitli evrelerinin tasarlanmasında kurum yöneticilerine 
danışmanlık etme, değişik türde sınavlar için İngilizce, Fransızca yabancı 
dil ya da bilim soruları hazırlama, bu sorulara verilen yanıtları okuyup 
değerlendirme, dışardan alınacak —uzman, uzman yardımcısı, çevirmen 
gibi— görevlilerle kurum içinde uzman yardımcılığından uzmanlığa yük-
seleceklerin yazılı sınavları ile onları izleyen görüşmelerde jüri üyesi ola-
rak görev alma gibi çalışmalar sayılabilir. 

İÇ EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Başlıca amacı verimlilik kavramı ile tekniklerini eğitim, araştırma, 
yayın çalışmaları yoluyla ülke çapında yaygınlaştırmak olan kurumun, 
bu alanların üçünde de kendi görevlileriyle ilgili eğitim sorunları olduğu 
çok geçmeden ortaya çıktı. 

Genel Sekreter bir gün Danışman'a, Şube Müdürlerinden gelen yazı-
larda önemli anlatım, yazım yanlışları gördüğünü, içlerinden kimi toplum-
sal bilimler alanında olmak üzere tümü yüksek öğrenim görmüş olan bu 
kişilerin dışa dönük olarak kaleme aldıkları yazı taslaklarını el yüzüne çı-
kabilir duruma getirebilmek için, bir mühendis olarak eğitilmiş bulunan 
kendisinin büyük çaba göstermek, bir bölümünü yeniden yazmak duru-
munda kaldığını, bu soruna bir çözüm olarak onların yazı yazma konu-
sundaki becerilerini geliştirecek bir eğitimden geçirilmeleri gerektiği so-
nucuna vardığını söylemişti. 
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Danışman'ın araştırma alanındaki eğitim gereksinmesiyle bağlantılı 
bir gözlemi de kurumca uygulanan sormacalarda kullanılan soru kâğıtla-
rına alınan yanıt oranının çok düşük olmasıydı. Kendi yaptığı alan araş-
tırmalarında %75'lik bir yanıtlanma oranım bile yeterince yüksek bulma-
yan, kimi araştırmalarında bu oranı %90'ın çok üstüne çıkaran Danışman, 
kurumdaki araştırmacıların %10'luk bir yanıtlanma oranım bile yeterli 
bulduklarını gördüğünde şaşırmıştı. Danışman, Genel Sekreterin incelenip 
görüş bildirilmek üzere kendisine yolladığı ya da hazırlayıcılarının Danış-
man'la sözlü olarak görüşüp tartışmalarını öğütlediği soru kâğıtlarından 
birçoğunu gördükten sonra bu tür araştırma araçlarına %10 dolayında ya-
nıt verilmiş olmasını bile başarı saymaya başlamıştı. İçlerinde hangi ama-
ca dönük olduğu belli olmayan ya da yamtlanamaz nitelikteki soruların 
yer aldığı soru kâğıtlarını alan kişilerin ilk izlenimi onları oluşturanların 
ne yapmak, nereye varmaik istediklerini bilmedikleri oluyor, bir sonuca 
ulaştırmayacağı apaçık olan bu tür soru kâğıtları çoğu kez kendini çöp se-
petinde buluyordu. Danışman, bir alan araştırmasıyla ilgili olarak geliş-
tirdiği soru kâğıdını kendisiyle görüşmeye gelen bir uzmana sorulardan 
birçoğunun amacı, arkalarında yatan varsayımlar konusunda sorular yö-
neltmiş, bu sorulardan birçoğuna elde edilecek bilgilerin "ilginç" olacağı 
için yer verilmiş olduğunu görmüştü. Oysa araştırma yöntemleri konu-
sunda uyulması gereken ilk kurallardan biri, alınacak yanıtlar salt "ilginç" 
olacağı için soru sorulmamasıydı. Sorulardan birçoğunun da amaca uygun 
olmadığı açıkça görülüyordu. Bu uzman, elinde değişiklikler yapılmış bir 
metinle Danışman'la konu üzerinde ikinci kez görüşmeye gelmiş, durumda 
belirgin bir iyileşme olmadığının ortaya çıkması üzerine "bu tür aksilik-
ler de hep beni buluyor" diyerek yazgısından içtenlikli bir biçimde yakm-
mıştı. 

Danışman, Şube Müdürlerinin yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi 
konusundaki düşünceyi, yukarıda konuya dolaylı olarak değinen bir gö-
rüş bildirme yazısında da belirtildiği gibi, daha çok genel eğitim düze-
nindeki aksaklıklarla ilgili görmüş, ancak yine de bu konuda birtakım gi-
rişimlerde bulunmaktan geri kalmamıştı. Önce 14 Şubat 1972 günü ken-
disinin de üyesi olduğu Türk Dil Kurumu'nun Genel Yazmanıyla bir te-
lefon görüşmesi yaparak bu konuda görüş alışverişinde bulundu. Daha 
sonra böyle bir eğitim çalışmasında kurumun işbirliği edebileceği kişiler 
olarak onun önerdiği, Ankara'daki üniversitelerden birinde Türkçe okut-
manlığı yapmakta olan Türk Dil Kurumu üyesi iki dilci-yazarm adını 21 
Şubat 1972 günü kurum yönetimine bildirdi. Bu iki okutmanla 17 Mart 
1972 günü Genel Sekreter Yardımcısının odasında, Danışman'ın da hazır 
bulunduğu bir toplantı yapıldı. Danışman, bu iki uzmanın oluşturdukları 
bir Yazma Teknikleri Kursu izlence önerisini inceleyip yönetime olumlu 
görüş bildirdi. 
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Danışman'ın kurum görevlilerinin eğitimiyle ilgili 4 Ağustos 1975 gün-
lü ilk görüş bildirme yazısında sözü geçen "hızlı okuma tekniği" konu-
sunda eğitim sağlanmasıyla ilgili öneri daha önce Danışman'dan gelmiş, 
o da bunu Birleşik Amerika'daki gözlemleriyle 1950'lerde yeni kurulan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine bu konuda uygulanan bir 
eğitim izlencesinden esinlenerek önermişti. Danışman'ın bu konuda kay-
nak derleme amacıyla yaptırdığı araştırmalardan bir sonuç alınamamış, 
araya başka konuların girmesi üzerine sözü geçen eğitim uygulama alanı-
na konamamıştı. 

Danışman, başta Şube Müdürleri olmak üzere kurumdaki uzman yar-
dımcüarıyla uzmanların yazı yazma becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili 
istek üzerine bu soruna belirli bir ölçüde çözüm getirebilecek bir öneride 
bulunmuştu. Öneri, dilimizde yaygın olarak karşılaşılan dil yanlışlarını 
önlemek amacını güden bir çeşit kılavuz oluşturularak kurum görevlile-
rine dağıtılmasını öngörüyordu. Danışman, bu öneriyi, incelenmek üzere 
Genel Sekreterlikçe kendisine iletilen yazıları, yazanakları, çeviri ya da 
telif yayın metinlerini incelerken edindiği izlenimlerin etkisi altında geliş-
tirmişti. Bu görüşünü Genel Sekretere de açan Danışman, daha çok Eği-
tim-Yayın Şubesini düşünerek, bu konuda ilgililerin görevlendirilmesini 
önermiş, bu çalışmalarda kendisinin de kurum görevlilerine yardımcı ola-
bileceğini söylemişti. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra kendisim oda-
sında görmeye gelen Genel Sekreter, "bizim arkadaşlar bu işi beceremiye-
cekler; böyle bir kılavuzun hazırlanmasını sizden rica edebilir miyiz?" 
diye sormuş, o da bu isteği olumlu karşılamıştı. 

Kılavuz üzerindeki çalışmalarına Nisan ayı başlarında başlayan Da-
nışman, 25 Nisan 1973 günü kılavuzun yazımını bitirdi. "Yayımlanacak 
Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlığını taşıyan, kapağının sağ üst 
köşesinde TASLAK sözcüğünün yer aldığı 23 sayfa uzunluğundaki bu kı-
lavuz, aşağıdaki 7 Mayıs 1973 günlü yazıyla Genel Sekreterliğe ulaştırıl-
mıştı: 

Sözlü isteğiniz üzerine kaleme aldığım "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması 
Gereken İlkeler" başlıklı Kılavuz ilişikte sunulmuştur. 

Metnin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Kılavuz'un başında hazırlanma 
amacı açıklanarak konu seçimiyle ilgili genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra 
MPM'nin yayımlayacağı yazıların hazırlanmasında uyulması gereken başlıca il-
keler 8 madde içinde ele alınmış, ondan sonra da MPM yayınları arasında özel 
bir yer tutan çevirilerle ilgili ilkelere yer verilmiştir. 

Metnin sonuna, bir "Yabancı Kökenli - Türkçe Sözcükler Kılavuzu" konmuştur. 
İçinde bine yakm sözcükle deyim bulunan bu dizelgenin, kullandıkları yabancı 
kökenli sözcüklerin dilimizdeki karşılıklarını bulmak isteyecek yazarları sözlükler 
karıştırmak sıkıntısından kurtaracağını sanıyorum. Metnin en sonunda da "Yaz-
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dığınız Yazıları Denetleyiniz" başlığını taşıyan bir sayfalık bir denetleme çizel-
gesine yer verilmiştir. 

Metinde de belirtildiği gibi, bu Kılavuz bu durumu ile bir taslak niteliği ta-
şımakta, bundan sonra yapılacak eklemelerle, geliştirmelerle daha yeterli bir duru-
ma getirilmesi gerekmektedir. 

Uygun görülürse, bu metin çoğaltılıp MPM'deki bütün uzmanlara, uzman yar-
dımcılarına, yöneticilerle öteki ilgililere dağıtılabilir. Bu yola gidilirse, ilgililerden 
Kılavuz'u dikkatle okuyup eklenmesi gereken konular ya da yönlere ilişkin gö-
rüşlerini metin üzerine not ederek, kendi adlarını da ilk sayfanın sağ üst köşesine 
yazarak geri vermeleri istenmelidir. Bu görüşlerin ışığı altında son biçimini ala-
cak olan metnin MPM'nin yayın çalışmalarında yararlı olacağını sanıyorum. 

Metin Genel Sekreterlikçe iki biçimde kullanılabilir. Bunlardan biri metnin 
resmi bir yönerge olarak ilgililere dağıtılıp bundan sonra kaleme alınacak yazı-
larda buradaki esaslara uyulmasının zorunlu kılınması, ikincisi ise MPM danış-
manmca hazırlanmış bir görüş olarak ilgililerin yararlanmasına sunuimasıdır. Bi-
rinci yola gidilmesi metindeki bütün öğütlemelerle görüşlerin Genel Sekreterlikçe 
banimsendiği anlamını taşıyıp tartışmaya açık noktalarda MPM yönetimini bir-
takım eleştirilerle karşı karşıya bırakabilir. Bu yolda bir karar alınması, ayrıca, 
şimdiki metinde kişisel bir hava taşıyan kimi kesimlerin yeniden gözden geçiril-
mesini gerektirir. İkinci yolun daha uygun görülebileceğini düşünerek metnin so-
nuna kendi adımı koydum. Bu konuda takdir Genel Sekreterliğindir. 

"Yabancı Kökenli - Türkçe Sözcükler Kılavuzu"nda verimlilik, işletmecilik, yö-
netim konularıyla ilgili kimi sözcükler de yer almakla birlikte, sözcüklerin büyük 
çoğunluğunun günlük konuşma ya da yazı dilinde kullanılan genel nitelikteki söz-
cükler olduğu gözden kaçmayacaktır. Bunlar dışında MPM'nin çalışmalarıyla ilgili 
çok sayıda teknik sözcükler için birörnek karşılıklar bulmak gerektiği de açıktır. 
Bu konuya daha önce, 23 Ocak 1973 günlü, 60 sayılı yazımın 2/C maddesinde de 
değinmiş, "MPM yayınlarında sık sık geçen teknik sözcük ya da deyimlerle bun-
ların karşılıklarını gösteren dizalgelerin ilgili şubelerce sağlanması durumunda 
bunları gözden geçirip —ilgili arkadaşların da görüşlerini alarak— kesinleştiril-
mesinde katkıda bulunabileceğimi" bildirmiştim. Bu çalışmalara da gecikilmeden 
başlanmasının yararlı olacağını sanıyorum. 

B u Kılavuz, Genel Sekreterl ikçe çoğalttırılarak genelge niteliğindeki 
bir sunuş yazısı eşliğinde, uyulması dileğiyle bütün kurum görevlilerine 
dağıtılmış, dahası aralarında üniversite öğretim üyelerinin de bulunduğu, 
kurumca çıkarılan Verimlilik dergisinde yayımlanmak üzere yazı veren 
kimselere de dağıtılarak yazılarını orada belirtilen kurallara uygun bir 
biçimde sunmaları istenmişti. Danışman, Kılavuzda dilimizde en çok ya-
pılan yanlışların birçoğuna değinmiş, orada yazılanlara uyulması duru-
munda incelenmek üzere kendisine gelen yazılarda görülen yanlışların 
yüzde seksen ya da seksen beşinden kaçınılmış olacağı duygusu içinde bu-
lunmuştu.1 

1 Danışman'ın kurum içinde başkalarından duyduğuna göre Genel Sekreter 
bu Kılavuz konusunda çok övücü değerlendirmeler yapmış, Kılavuz ayrıca kurum 
dışında da ilgi uyandırmıştı. Okuyucunun da bu kılavuzdan yararlanmak isteye-
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Danışman, araştırma yöntemleri konusundaki eğitimle ilgili olarak 
sunduğu 29 Kasım 1971 günlü görüş bildirme yazısında şu düşüncelere 
yer veriyordu: 

MPM'nin kendi görevlileri için düzenlemeyi tasarladığı eğitim izlenceleri içinde 
zaman bakımından önceliğin "Araştırma Yöntemleri Kursu"na verilmesi uygun 
olacaktır. 

Bu izlenceye, başta gelen görevlerinden biri "araştırma" olan bütün Uzman-
larla Uzman Yardımcıları katılmalıdır. Toplam Uzman, Uzman Yardımcısı sayı-
sının bir kurs için çok kalabalık olması durumunda —kursu yürütme sorumlulu-
ğunu üzerine alacak uzmanın durumu da elverişliyse— iki ayrı küme oluşturul-
ması yoluna da gidilebilir. 

MPM'nin araştırma konusundaki eğitim gereksinmesi, önem ya da öncelik dü-
zeyleri değişik olsa da, üç alanda toplanabilir.- (1) Toplumsal araştırmalar, (2) ör-
güt araştırmaları, (3) kitaplık araştırması. 

Bu alanlardaki eğitim gereksinmesinin nasıl karşılanması gerektiği konusun-
daki düşüncelerimle önerilerim aşağıdadır: 

1. Toplumsal Araştırmalar. MPM, niteliği gereği toplumsal konularda araş-
tırmalar yapan bir kuruluş olduğu için, Uzmanlarla Uzman Yardımcıları bu ko-
nuda sağlam bir kuramsal bilgiyle, uygulama yeteneğiyle donanmış olmalıdırlar. 
MPM'nin üst düzey yöneticileri ile kimi şube müdürleri ya da uzmanlarla yaptı-
ğım görüşmeler bu konuda ciddi bir eğitim gereksinmesinin bulunduğunu göster-
mektedir. 

Bu amaçla düzenlenecek bir eğitim izlencesinde, bir araştırmanın nasıl tasa-
rımlanacağı, soruşturma, görüşme gibi araştırma yöntemleri, örneklem seçimi, sa-
yımlamalı çözümleme yöntemleri ile toplumsal araştırmalarda bilgisayardan ya-
rarlanma gibi konuların özel bir ağırlık verilerek incelenmesi gerekmektedir. 

MPM dışında, kimi fakültelerde öğrencilere okutulan dersler bir yana, bu 
amaçla düzenlenen, bizim de yararlanabileceğimiz kapsayıcı bir eğitim çabasının 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında MPM'nin gereksinmelerine dö-
nük bir eğitim izlencesinin MPM içinde düzenlenmesi zorunlu görülmektedir. 

Yaptığım soruşturmalar sonunda, X Üniversitesi X Fakültesinin genç öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. X'in böyle bir izlenceyi başarıyla yürütebileceğini saptamış 
bulunuyorum. Öğrendiğime göre, Dr. X, Birleşik Amerika'da toplumsal araştırma-
lar konusunda uzmanlık öğrenimi görmüş, bu arada nicel çözümleme yöntemlerini 
de iyi bilen bir bilim adamıdır. İzlencenin içeriği ile eğitim süresinin kendisiyle 
görüşüldükten sonra belirlenmesinin daha uygun olacağı kanısında olduğum için 
burada içeriğe ilişkin kesin önerilerde bulunmakta büyük bir yarar görmemekle 
birlikte, eğitimin yaklaşık 30-35 saat tutabileceğini sanıyorum. Söz konusu izlen-
cenin yoğunluk düzeyinin onu yürütecek kişinin öbür görevleri ile bu işe ayıra-
bileceği zamana göre ayarlanması gerekmekte ise de, eğitimin haftada ikişer saat-
lik iki ya da her biri 1,5 saatlik üç oturum üzerinden iki ay içinde tamamlanabi-
leceği görüşündeyim. 

bileceği düşünülerek, metnin o günden bu yana değişen koşullar göz önünde bu-
lundurularak ortaya konan değiştirilmiş bir biçiminin bu yayımn sonuna Ek olarak 
konmasında yarar görülmüştür. (Bkz: Ek 2). , 
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Dr. X'le ilişki kurularak MPM'nin amaçlarıyla gereksinmelerini göz önünde 
bulunduran bir izlence oluşturması istenmeli, izlence üzerinde karşılıklı görüş bir-
liğine varıldıktan sonra çalışmaların ayrıntıları kesinleştirilmelidir. Dr. X böyle 
bir eğitim izlencesini bütün yönleriyle işleyebilecek yetenekte bir aday olarak gö-
rünmektedir; ancak, kendisinin gerek göstermesi durumunda izlencenin kimi bö-
lümlerinde daha başka kişilerin bilgileriyle becerilerinden yararlanma yoluna da 
gidilebilir. 

2. Örgüt Araştırmaları. MPM'nin, gerek endüstri gerek hizmet kesiminde 
(daha çok da bu ikincisinde) yararlanabileceği bir başka araştırma tekniği de 
örgüt araştırmalarıyla ilgilidir. Genellikle "Örgüt - Yöntem" (ya da Organizasyon 
ve Metot) (O+M) olarak adlandırılan bu tekniğin amacı, bilindiği gibi, bir örgü-
tün yapısıyla çalışma yöntemlerinde iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktır. 

MPM görevlilerinin Örgüt-Yöntem araştırmaları konusunda yetiştirilmeleri 
yoluna gitmeden önce kimi noktaların açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. 

Bilindiği gibi, son yıllarda birçok kamu kuruluşlarında, bu arada iktisadi dev-
let teşekküllerinde "O ve M" birimlerinin kurulması kalkınma tasarlarıyla onla-
rın yıllık izlenceleri ile özendirümekte, birçok kurumlarda da bu birimler kurul-
muş bulunmaktadır. Görevli yetersizliği ya da üst yönetim düzeylerinin böyle bir 
görevin gerekliliği konusunda yeterince bilinçlenmemiş olmaları yüzünden söz ko-
nusu birimlerin bugün için görevlerini yerine getirebildikleri söylenemez. Bunun-
la birlikte, bu birimlerin görevi, bulundukları örgütte gerekli iyileştirmeleri yap-
mak, verimli bir çalışma düzeniyle bağdaşmayan uygulamaları ortadan kaldır-
maktır. 

Kurumsal "O ve M" birimleri dışında, çeşitli kuruluşların ortak sorunlarını 
ele alan merkezi, bir örgüt-yöntem birimine de gereksinme bulunmaktadır. Bugün 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün yapısı içinde yönetsel bir karar-
la kurulmuş bir merkezi birim bulunmakta, ancak çalışmaları daha çok bu alanda 
eğitim izlenceleri düzenlemekle sınırlı kalmaktadır. Bugünkü hükümetin oluştur-
duğu İdari Reform Danışma Kurulu'nun yazanağı daha açıklanmadığı için, bu 
konuda ne gibi görüşlere yer verildiği bilinmemektedir. Bununla birlikte, MPM, 
özellikle iktisadi devlet teşekküllerinin, giderek tüm kamu kuruluşlarının ortak 
örgüt-yöntem sorunlarına eğilmek üzere merkezi bir birim kurup çalışmalar yap-
mak kararını verirse, böyle bir girişimin, önemli bir gereksinmeyi karşılaması do-
layısıyla hükümetçe olumlu karşılanması olasılığı oldukça güçlüdür. 

Böyle bir karara varılırsa, MPM kendi uzmanlarıyla uzman yardımcıları ara-
sından seçeceği bir takımı (ki bu takımın sayısı şimdilik 4-5 kişi olarak belirlene-
bilir) eğitmek üzere gecikmeden eyleme geçmelidir. 

Böyle bir durumda MPM'nin kendi içinde ayrı bir örgüt-yöntem eğitim izlen-
cesi düzenlemek yerine, bu görevlileri Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsünün ara ara açtığı iki ya da üç ay süreli kurslarda yetiştirmek yoluna git-
mesinin daha ucuz, daha ussal olacağı kanısındayım. TODAİE, bu kurslarda ör-
güt-yöntem birimlerinde çalışmak üzere kurumlarınca görevlendirilmiş kişilere ön-
celik tanıdığından MPM'nin böyle bir başvurusunun olumlu karşılanacağını sanı-
yorum. 

3. Kitaplık Araştırması. Bu tür araştırmalardan amacımız, adından da anla-
şılacağı gibi, alana inmeden, kitaplıklardaki kaynaklar üzerinde yapılan araştır-
malardır. Üniversitelerimizin kimi fakültelerinde bu konuda öğrencilere yardımcı 
olacak bilgiler verilmekle birlikte, üniversite çıkışlı birçok kimsenin, bu arada 
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MPM görevlilerinin, aydınlatılması gerekmektedir. Bir kitaplığın nasıl kullanıla-
cağı, başlıca başvuru kaynakları, fiş yöntemi, kaynak gösterme, yollamada bulun-
ma ib üzerinde durulabilecek başlıca konulardır. 

Bu konular toplumsal araştırmalar alanında düzenlenecek eğitim izlencesinin 
kapsamına alınabileceği gibi, bu sorunları görüşmek üzere ayrıca düzenlenecek 
bir oturumda ilgililerin soracakları sorular yanıtlanarak da gerekli bilgiler kazan-
dırılıp eksiklikler giderilebilir. 

Bu yazıyı kaleme alırken, Dr. X'le telefonda görüşüp bu konuda MPM ile iş-
birliği edip edemeyeceğini sordum. Kesin bir söz vermemekle birlikte düşünceyi 
olumlu karşılayıp bu konuda kesin bir sonuca varmadan önce, görüşülmek üzere 
bir izlence taslağı geliştirme önerisinde bulundu. Bu arada Mart ayında askere 
gideceğini söyledi. Bu durum karşısında, Aralık ayı ortasında başlatılacak bir eği-
tim izlencesinin Şubat ortasında sonuçlanabileceğini, böyle bir düzenlemenin de 
gerek MPM gerek Dr. X için uygun olacağını sanıyorum. Dr. X söz konusu taslağı 
bu haftanın sonlarında sunacaktır. 

Danışman, ülkemizde bilimsel araştırma yöntemleri konusunda yet-
kiyle konuşabilecek kişilerin azlığı karşısında, gerçekten uzman bir kişi 
bulabilmek için ilgili bilim adamları arasında gerekli soruşturmaları yap-
mış, sonunda yukarıdaki görüş bildirme yazısında sözü edilen genç bilim 
adamını bularak kendisiyle 1971 Kasımında ilişki kurup işbirliği konusun-
da olumlu yanıtını almıştı. Birleşik Amerika'da toplumsal bilimlerde araş-
tırma konusunda doktora yapmış olan bu genç bilim adamı, Danışman'ın 
da görüşünü alarak bir izlence düzenlemiş, bu izlence 1972 yılının Ocak 
ayında uygulanmıştı. Danışman'ın soru kâğıtlarının oluşturulması konu-
suna da özel bir ağırlığın verilmesini istemesi üzerine, bu araştırma uz-
manı sormacalarda kullanılan soru kâğıtlarını geliştirme işinin özel bir 
uzmanlık alanı olduğunu, kendisini bu konuda yeterince yetkili görme-
diğini, konuyu işlemek üzere daha yetkili bir uzman bulmanın uygun ola-
cağını söylemişti. Bunun üzerine Danışman, bu konunun işlenmesi göre-
vini kendi üzerine almış, o sırada sonuçlandırmış bulunduğu Siyasal Bil-
giler Fakültesini bitirenlerle ilgili bir araştırmada kullandığı, elinde o 
araştırmadan kalan yeter sayıda örneği de bulunan iki soru kâğıdını eği-
time katılanlara dağıtıp daha önce ön deneme amacıyla kullandığı soru 
kâğıtlarıyla da yer yer karşılaştırmalar yaparak gerekli açıklamalarda bu-
lunmuştu.2 

Kurum görevlileri için yönetimin isteği üzerine daha sonraları Kamu-
sal ilişkiler konusunda bir eğitim izlencesi daha düzenlenmiş, içeriğini 
Danışman'ın belirlediği bu izlence 1976 yılının Ekim ayında uygulanmıştı. 

2 Gerek bu araştırmada kullanılan soru kâğıtları, gerek onların daha önce 
ön denemede kullanılan biçimleri için yazarın aşağıdaki yayınına bakınız: Daha 
İyi Bir Kamu Hizmeti İçin- Siyasal Bilgiler Fakültesi Üzerinde Bir Araştırma (AÜ 
SBF yayını, No. 336) (Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973), Ek 2, 3, 7, 9 (s. 293-317, 
330-336, 338-355). 



Danışman'ın kurumun iç eğitim izlenceleri konusundaki çalışmaları 
yalnız görüş bildirmeyle kısıtlı kalmıyor, kendisinden bu izlencelere eğiti-
ci olarak da katılması isteniyordu. Bu arada Ocak 1972'de Araştırma Yön-
temleri eğitim izlencesinde sormacalarda kullanılan soru kâğıtlarının oluş-
turulması ile araştırmalarda bir bilgi toplama yöntemi olarak görüşme 
yöntemi konularında konuşmalar, ayrıca bir örnekolay incelemesi yapmış, 
1976 Ekiminde de Kamusal ilişkiler eğitim izlencesinde "Çağımızda Ka-
musal İlişkiler" konulu bir bildiri sunmuştu. Kurum içinde arasıra daha 
değişik türde eğitsel çalışmalar da yapılmakta, Danışman bunlarla ilgili 
olarak da katkıda bulunmaktaydı. Örneğin, 30 Ocak 1973 günü MPM gö-
revlilerine gösterilen "iletişim" konulu iki filmden sonra, 2 Mart 1973 gü-
nü tüm MPM görevlilerinin katıldığı yine "İletişim" konulu ikinci top-
lantı ile 4 Temmuz 1973 günü "İş Etüdü" konusunda yapılan film göste-
rili bir toplantının sonunda birer değerlendirme konuşması yapmıştı. 

Danışman'ın tümüyle uzmanlık alanı dışında kalan birtakım alanlar-
da yapılan eğitim çalışmalarıyla bile —gözlemci olarak da olsa— ilgilen-
mesi isteniyordu. Bu arada Genel Sekreter, Danışman'dan, Devlet Planla-
ma Örgütünden gelen bir uzmanla MPM görevlilerinin ekonometri ala-
nında eğitimi konusunda 17 Kasım 1971 günü yapılan görüşmeyi izleme-
sini istemişti. 

BAŞKA KONULAR 

Danışman'ın görevli düzeniyle ilgili öbür konular üzerinde de görüş 
bildirme ya da yapılan çalışmalara eylemli olarak katılma biçiminde kat-
kıları oluyordu. Bu arada 19 Ocak 1973 günü Genel Sekreterin Bayram 
dinlencesi sırasında kaleme aldığı "özendirme zamları" ile ilgili belgeyi 
onunla birlikte inceleyip görüş bildirmiş, 22 Ocak 1973 günü Genel Sek-
reter Yardımcısıyla "özendirme yönetmeliği" üzerinde çalışmış, 31 Ocak 
1973 günü Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısıyla özendirme 
tazminatları konusunda bir görüşme yapmış, 21 Haziran 1974 günü ücret-
lerle ilgili yazanak taslağının tartışılmasına, 26 Ocak 1976 günü yeni öde-
me düzenini inceleyen kurulun toplantısına katılmış, 30 Ocak 1976 günü 
"Görev ve Başarı Değerlendirmesi" düzeniyle ilgili belgeyi incelemiş, 
2 Şubat 1976 günü de oluşturulan yeni ödeme düzeni taslağının metnini 
gözden geçirip düzelterek Genel Sekretere sunmuştu. 

Danışman'ın doğası gereği eğitici nitelik taşıyan bu görevle ilgili ola-
rak buraya değiıı açıklanan, bundan sonra da üzerinde durulacak olan 
çeşitli çalışmalarının dışında da dolaylı birtakım eğitici etkileri vardı. 
Danışman'ın görüş bildirme yazılarının kurumun baş yöneticisine sunul-
mak üzere daktilo edilmesi işini Genel Sekreterlik Sekreteri yapardı. Bu 
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yazıların içeriğine karşı yakın bir ilgi duyduğunu birçok kez belli et-
mekten de geri kalmayan bu Sekreterlik Okulu çıkışlı bayan sekreter, Da-
nışman'ın bu görevde bulunduğu sekiz yıllık süre içinde birkaç kez, ken-
disinden yapmakta olduğu iş bakımından da değerli çok şey öğrendiğini, 
meslekle ilgili konularda duraksadıkça kendisine başvuran arkadaşlarına 
bu bilgileri değerlendirerek yararlı olduğunu içten gelen bir anlatışla 
dile getirmişti. 
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5. 
Bölüm 

EĞİTİM 

Dışa dönük eğitim çalışmaları kurumun etkinlikleri arasında önemli 
bir yer tutuyor, kimi çevreler, yukarıda da değinildiği gibi, daha çok se-
minerler biçiminde kendini gösteren, ülkede verimliliğin eylemli olarak 
artırılmasını yeterince etkilemediğini öne sürdükleri bu tür eğitsel etkin-
likler dolayısıyla kurumu "seminercilik"le suçlamaktan geri kalmıyorlar-
dı. Bu bölümde Danışman'ın işte bu çalışmalara ilişkin katkıları üzerin-
de durulacaktır. 

Kurum yönetimi, bu konuda Danışman'dan daha çok üzerinde eğitim 
çalışmalarına girişilecek konunun uygunluğu, izlencenin içeriği, kullanıla-
cak yöntemler, düzenlenme zamanı, süresi, bu çalışmalarda eğitici ya da 
oturum başkanı olarak görev alabilecek kişilerin belirlenmesi gibi konu-
larda görüş sorma ya da değerlendirme yapmasını ister, kimi kez de Da-
nışman'ı bu çalışmalara doğrudan doğruya katılmaya çağırırdı. 

Kurumun Genel Sekreteri, Danışman'la eğitim konularıyla ilgili ola-
rak yaptığı ilk görüşmelerden birinde, kendisine üretim örgütlerinde 
verimliliğin yüksek bir düzeyde tutulabilmesi bakımından büyük önem 
taşıdığında kuşku bulunmayan "yönetim, işletmecilik" konusunda bir ko-
nuşmalar dizisi düzenlenmesinden söz etmiş, o da bu konuya ilişkin dü-
şüncelerini aşağıdaki 15 Eylül 1972 günlü görüş bildirme yazısında açık-
lamıştı. 

8 Eylül 1972 günü yaptığımız görüşme sırasında söz konusu ettiğiniz Yöne-
tim, İşletmecilik konularındaki konuşmalar dizisiyle ilgili düşüncelerimle bu ko-
nuda yaptığım birtakım görüşmelerin sonuçlarını incelemenize sunmayı uygun 
gördüm, 

1. Konuşmalar, MPM'nin başta endüstri olmak üzere çeşitli alanlardaki yö-
neticilere çağdaş yönetimle işletmecilik kavramlarının, teknikleriyle uygulamala-
rının tanıtılması amacına dönük olmalıdır. 

2. Konuşmalar Türkiye'nin bugünkü gereksinmelerine yönelik, onlara çözüm 
getirecek bir nitelik taşımalıdır. Bu konuşmalar doğrudan doğruya Türkiye'nin 
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somut sorunlarım ele alabileceği gibi, Türkiye'de bugün iyi bilinmeyen yeni kav-
ramlarla teknikleri tanıtma amacını da güdebilir. Her iki durumda da konuş-
macılardan konularını ülkemiz bakımından ilginç, anlamlı bir biçimde işlemek 
için çaba göstermeleri istenmelidir. 

3. Konuşma konularının seçiminde iki yol izlenebilir: Bunlardan biri konu-
ların mantıki bir sıra izleyip bir bütün oluşturacak biçimde saptanması, ikincisi 
ise konuşmaların daha çok belirli konularda derinliğine bilgisi, becerisi olan kişi-
lerin gereksinmelerine göre düzenlenmesidir. Konuşmaların ana izdemi "yönetim, 
işletmecilik" olacağına göre, konular arasında en azından bir ölçüde doğal olarak 
mantıki bir bağlantı bulunacağı açıktır. Bu durum karşısında, eldeki konuşmacı-
ların ilgi ya da hazırlık durumlarına daha çok ağırlık verilmesi, konuşmaların ni-
teliğini yüksek tutma bakımından daha yararlı olacaktır. 

4. Konuşmacılar, Ankara'da bulunan üniversitelerle öbür yüksek öğretim ku-
rumlarının, uygulama ile de ilgilenen eğitici görevlileri arasından seçilmelidir. Ko-
nuşmacıların bir bölümünü, olabilirse akademik yetişimi güçlü uygulayıcılar ara-
sından seçmek yoluna da gidilmelidir. Derinlemesine bilgi, uzmanlık, deney, ko-
nuşmacı seçiminde ön sırada göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Konuşmalar bütün ilgililere açık olmakla birlikte, konularla özellikle il-
gilenecek kimselerin bir dizelgesi, konuşmacıların da görüşü alınarak düzenlenip 
bu kişilere söz konusu konuşmalar özel olarak duyurulmalıdır. 

6. Dizide yer alacak konuşmaların sayısını önceden belirlemek güçtür. Bu 
sayı ancak konuşmaları yapabilecek kişilerle ilişki kurulduktan sonra kesinlik ka-
zanabilir. Bununla birlikte, dizide sayısı 5-10 arasında değişen konunun yer alma-
sı uygun görünmektedir. 

Bu vesile ile daha önce sunduğum bir yazıya yollamada bulunmak gereğini 
duyuyorum. Gerçekten, 17 Kasım 1971 günlü, 19 sayılı yazıma ilişik "MPM'nin 
Üniversitelerle, Öbür Kuruluşlarla İşbirliği" başlıklı yazanakta bir döküm çalış-
masından söz ederek bu araştırmanın yapılış biçimi konusundaki düşüncelerimi 
açıklamıştım. Bu araştırma şimdiye dek yapılmış olsaydı söz konusu konuşmacı-
larla konuşma konularının seçimi geniş ölçüde kolaylaşmış olurdu. 

Bu bilgiler bugün için elde bulunmamakla birlikte, konuşmacı olarak yarar-
lanılabilecek kişilerle ön görüşmeler yapıp bu konular üzerinde hazırhk niteli-
ğinde bilgiler toplamaya çalıştım. 

Bu görüşmelerde elde ettiğim ilk izlenimler konuşmalarda yararlanılabi-
lecek kişilerin sayıca azlığıdır. Konuşmacı olarak daha çok Ankara'daki üni-
versite fakültelerinin öğretim üyeleri üzerinde durulmuştur. Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden birçoğunun askerde 
ya da yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından, eldeki öğretim üyelerinin oldukça 
ağır bir ders yükü altında bulunduğu da bilindiğinden bu fakülte şimdilik bir 
yana bırakılmıştır. Buna karşılık Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyelerinden daha geniş ölçüde yararlanılabileceği anlaşılmıştır. Bu kişi-
lerden de, yukarıda 3. maddede açıklanan ilkeye uygun olarak, üzerinde derin-
lemesine çalışmalar yaptıkları konuları işlemelerini istemenin daha uygun olacağı 
düşünülmüştür. 13 Eylül 1972 günü yaptığımız görüşmede bilginize sunduğum, 
ilk bakışta onayınızı kazanan konular, konuşmacıların adlarıyla birlikte aşağıda 
gösterilmiştir. Ancak, dizelgede yer alan kişilerin tümüyle ayrı ayrı görüşülüp 
onaylan alınamadığından bu dizelgenin geçici bir nitelik taşıdığını burada be-
lirtmek uygun olur. 
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Danışman, yazıda daha sonra konuşma konularıyla konuşmacı olarak 
önerdiği kişilerin adlarını verip tümü üniversite öğretim üyesi olan ko-
nuşmacıların özel durumları üzerinde bilgi sunuyor, ardından Endüstri 
Şubesi Müdüründen de dizide yer alabilecek konulara ilişkin önerilerde 
bulunmasını istediğini, bu kaynaktan gelebilecek görüşlerin de yararlı ola-
bileceğini belirttikten sonra, izlence kesinleştirilmeden önce konuşmacı 
adaylarıyla da görüşülerek dizinin amacı ile konularını nasıl işlemelerinin 
beklendiğinin kendilerine açıklanmasını öğütlüyordu. 

Danışman, sekiz yıllık görev süresi içinde eğitim konularıyla ilgili 
olarak bunun dışında yirmi görüş bildirme yazısı daha sunmuştu. Bunlar 
içinde bir bölümü eğitim alanında uyulması gereken ana ilkelerle, bir bö-
lümü belirli izlencelerle ilgiliydi. 

Bu bölümde Danışman'ın kurumun eğitim çalışmalarına yaptığı kat-
kılar, birkaç küme içinde toplanarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

EĞİTİM GEREKSİNMELERİNİN SAPTANMASI 

Danışman'ın bu alandaki ilk çalışmalarından biri, 10 Aralık 1972 günü 
kendisini görmeye gelen kurumda görevli bir uzmanla makine yapım 
sanayiinde eğitim gereksinmelerinin saptanması konusunda görüşmek ol-
muştu. Söz konusu uzmanla bu konuda 26 Ocak 1972 günü bir görüşme 
daha yapmış, bu arada Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda idari iş-
lerle görevli Genel Müdür Yardımcısı olan Mülkiye'den eski bir sınıf ar-
kadaşıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı. Danışman, üniversitedeki öğre-
tim görevinin yanı sıra Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsün-
de Öğretim-Yetiştirme Şubesi Müdürlüğü görevi de yaptığı 1957-1960 yıl-
larından bu yana görevli eğitiminin duyulmuş, somut olarak belirlenmiş 
gereksinmelere dayanarak düzenlenmesi gerektiği düşüncesini, gereksin-
melerle doğrudan doğruya bağlantılı olmayan, bir bakıma baştan savma 
eğitim izlenceleri düzenleme eğilimlerini engellemek amacıyla sürekli 
vurgulamakta yarar görmüştü. Çok daha sonraları, Ankara'daki bir ka-
mu kuruluşundan bir eğitim uzmanı, MPM'nin Eğitim-Yayın Şubesi Mü-
dürü ile bu şubeden bir uzmanla birlikte, bir yöneticilik eğitimi izlencesi 
düzenlenmesi konusunu görüşmek üzere 19 Ocak 1976 günü Danışman'ı 
odasında görmeye gelmiş, kendisine kimleri ne amaçla eğitmek istedikle-
rine ilişkin belirli sorular yönelten Danışman'a —eğitilecek yöneticilerin 
görevleriyle öğrenim durumu, daha önce görev sırasında gördükleri eği-
timin türü ile süresi gibi— gerekli bilgileri getirmek üzere ayrılmış, on-
dan sonra da ortalarda görünmemişti. Danışman'ın sonradan öğrendiğine 
göre bu kişi az çok ciddi bir eğitim gereksinmesi araştırması yapma ça-
bası göstermekten kaçınarak bir üniversitenin Eğitim Fakültesine gitmiş, 
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oradaki öğretim üyelerinin kişisel yeğlemelerine göre belirlenen yönetim 
konularında birtakım konuşmalar yapılmasını öngören bir eğitim izlen-
cesi düzenlenmiş, bu konuşmalar değişik yönetici kümeleri için beş altı 
yıl üst üste yinelenerek sürdürülüp gitmişti. 

Danışman, üzerinde Genel Sekreter'le de daha önce bir görüşme yap-
tığı makine yapım sanayiinde eğitim gereksinmelerinin saptanması ama-
cını güden bir araştırmanın yazanağını istek üzerine inceleyerek 5 Nisan 
1974 günü aşağıdaki görüş bildirme yazısını sundu : 

"Makine İmalat Sanayiinde Hizmet-içi Eğitim Araştırması Raporu"nu, Genel 
Sekreter Yardımcısının 21 Mart 1974 günlü havale notu üzerine, sizinle aym ko-
nuda yaptığım görüşmenin de ışığı altında inceledim. Bu konudaki düşüncelerim 
aşağıdadır: 

1. Toplam uzunluğu 50 daktilo sayfası olan yazanağın okuyucu üzerinde 
ulandırdığı genel izlenim, metnin kafa yapısı sağlam, kuramsal çözümleme ye-
teneği iyi bir kimsece kaleme alınmış olduğudur. 

2. Okuyucunun ilk bakışta elde ettiği bir başka genel izlenim, anlatımın 
MPM 'nin yayınlarında aranan düzeyin biraz üstünde "soyut, bilimsel" bir hava 
taşımakta olmasıdır. Yazar konuyu MPM'nin seslendiği genel okuyucu düzeyinin 
daha rahat izleyip anlayabileceği bir dille, biçemle işleyebilirdi. 

3. Yazanağın ilk iki sayfasını oluşturan "Giriş"te birçok okuyucuların yadır-
gayabilecekleri soyut bir anlatım kullanılmıştır. "Giriş"in bir başka özelliği de, 
dışa dönük bir açıklamadan çok yapılan çalışmamn bir özeleştirisi niteliğini ta-
şımakta olmasıdır. Yazanağın bugün MPM kadrosunda bulunmayan kişilerce top-
lanan verilere dayanılarak kaleme alınmış olması bu tutumu yazar açısından 
gerekli gösterebilirse de, giriş bölümünün böyle bir izlenime yol açmayacak bir 
biçimde gözden geçirilmesi uygun olur. 

4. Yazanak metninde yer yer aşın ölçüde soyut, kimi kez akıcılığı da bozan 
anlatımlarla karşılaşılmaktadır. Metnin daha kolay okunabilmesi için yazarın bu 
noktalarda daha az soyut, daha "ayağı yerde" bir anlatım kullanması gerekirdi. 

5. Yazanağa özü bakımından yöneltilebilecek en önemli eleştiri, çeşitli dü-
zeylerdeki yöneticilerin "eğitim gereksinmeleri" konusunda verdikleri yanıtların 
çözümlenmesiyle ilgilidir. Gerçekten de, 35, 36, 40, 41, 43, 45. sayfalardaki çizelge-
lerde yer alan kalemlerin kimi birbiriyle yakından ilişkili, dahası eşanlamlı olma-
larına karşın birbirinden ayrılmış, çözümlemeler de ona göre yapılmıştır. Bu ka-
lemler "Beşeri İlişkiler," "Yönetim Psikolojisi," "İş İlişkileri," "Özendirme ve Gü-
düleme," "Haberleşme (teknikleri)" başlıklarım taşımaktadır. Bütün bunlar "İn-
san İlişkileri" başlığı altında toplamrsa araştırma sonunda varılan temel yargı 
büyük bir olasılıkla değişecek, söz konusu yöneticilerin eğitime gereksinme duy-
dukları en önemli alanın "teknik" alan değil "İnsan İlişkileri" alanı olduğu ortaya 
çıkacaktır. Böyle bir birleştirmeyle onun gerektirdiği başka değişikliklerin yazar-
ca kolaylıkla yapılabileceğini sanıyorum. Böylece araştırmayı yürütenlerin bilgi 
toplama evresinde yaptıkları bir dikkatsizliğin ortaya koyduğu çok ciddi bir sorun 
da çözülmüş olacaktır. 

6. Bunlar dışında yazanak metninde birtakım anlatım, noktalama düzeltme-
leri yaptım. 
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7. Özüne bakılırsa bu araştırma eğitim gereksinmesini saptamak üzere baş-
vurulabilecek kaynaklardan yalnız birine —ilgili yöneticilerin kişisel değerlendir-
melerine— başvurularak yapılmış olması bakımından eksiktir. Araştırmayı ya-
panların dikkatini bilgi toplama çalışmalarına başlanmadan önce öbür alanlara 
da çekmiş, çalışmalarını daha geniş kapsamlı olarak yürütmelerini öğütlemiştim. 
Bütün bu eksikliklere karşın, yazanak, bir durum saptaması, bir ön araştırma ola-
rak ilginç, değerlidir. 

Bu satırları kaleme alırken yazanağın yazarı ile onun askere gitmek üzere 
ayrılmasından sonra araştırmayı daha geniş kapsamlı olarak yürütecek olan çar 
lışma arkadaşlarıyla görüşüp birtakım önerilerde bulundum. 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ 

Eğitimle verimlilik arasındaki ilişki bilindiği için, ister kamu ke-
siminde ister özel kesimde olsun, kurumlar, görevlilerin eğitimine önem 
verirler. Bilindiği gibi, görevli yönetimi alanının kendine özgü kavramla-
rı, yöntemleri vardır. Belirli bir uzmanlaşma düzeyinin ötesine geçmemiş 
bulunan üniversitelerimizin ilgili fakültelerinde bu alana uzmanlar ye-
tiştirecek ölçüde ayrıntılara inen öğretim izlenceleri bulunmadığı gibi, 
yönetimin kendi yapısı içinde de bu alan yeterli bir gelişme düzeyine ula-
şamamıştır. Bu yüzden eğitim alanında görevleri bulunan kuruluşlar öbür 
kurumlarda çalıştırılacak eğiticilerin yetiştirilmesine özel bir önem verir, 
böylece etkilerini daha yaygınlaştırmaya çalışırlar. MPM de bu kuruluş-
lardan biri olarak eğiticilerin eğitimi konusuna eğilmiş, 27 Şubat 1976 gü-
nü kendisini görmeye gelen bir eğitim uzmanı, Danışman'a kendi çalış-
malarıyla ilgili bir soru kâğıdı taslağının incelenip görüş bildirilmek üze-
re Genel Sekreterlikçe havale edileceğini, ertesi gün görevle Gazıantep'e 
gideceği için konuyu hemen görüşmek istediğini söylemişti. Danışman, el-
den getirmesini istediği eğiticilerin eğitimi konusuyla ilgili olan bu yazıyı 
birlikte okuyarak kendisine yapması uygun olacak değişikliklere ilişkin 
görüşlerini bildirdikten sonra metinde bu düşüncelerin ışığı altında de-
ğişiklik yapmasını, geliştirilmiş yeni bir metin oluşturup getirmesini söy-
ledi. Kurumun Eğitim-Yayın Şubesi Müdürünün eğiticilerin eğitimi ama-' 
cıyla düzenlenmiş bir soru kâğıdını, 8 Mart 1976 günü, mumlu kâğıda ya-
zılmış olarak Danışman'a getirmesi üzerine, o da göz attığı bu soruların 
amaca uygun olmadığını gerekçeleriyle birlikte kendisine söyledi. Danış-
man, konuyla ilgili düşüncelerini 10 Mart 1976 günlü görüş bildirme ya-
zısında Genel Sekretere şöyle açıklıyordu: 

1 Mart 1976 günlü yazımda sözünü ettiğim "Eğiticilerin Eğitimi" çalışmasıyla 
ilgili anket soru kâğıdının üzerinde daha çok biçimle ilgili birtakım değişiklikler 
yapılmış bir metni, 8 Mart 1976 Pazartesi günü Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürün-
ce mumlu kâğıda yazılmış olarak bana getirildi. Metni birlikte okuyarak görüş-
lerimi bir kez de kendisine bildirdim. Bu arada metnin, X'in benimle görüştükten 
sonra kâğıda döktüğü birtakım notlar göz önünde bulundurularak Sayın Şube 
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Müdürünoe mumlu kâğıda yazılmış olduğunu öğrendim. Görüşme sırasında üre-
rinde durduğum yönlerle edindiğim genel izlenimler şunlardı: 

1. Soru kâğıdı, belirli bir genel amaç göz önünde bulundurularak geliştiril-
memiş, sorular böyle bir amaca yarayacak biçimde düzenlenmemiştir. Tasarının 
amacına katkıda bulunacak nitelikteki soruların yok denecek ölçüde az olmasımn 
yanı sıra, soru kâğıdı kendi içinde de tutarlı bir bütünlük göstermemektedir. 

2. Sorular anket tekniğine uygun olarak hazırlanmamıştır. Soruların yanıt-
lanacağı yerler çizelge biçiminde düzenlenmiş, doldurulması istenen sütunlardan 
kiminin amaca uygun olup olmadığı bir yana, kimi sütunlar bir çarpı işareti ko-
narak yanıtlanabilirken kimisine sığdırılması güç açıklamaların yazılması is-
tenmiştir. 

3. Ankette yer alan, eğitim birimlerinin görevlerine ilişkin bilgiler bu birim-
lerin yönetmelikleri ya da benzeri metinler elde edilerek daha iyi sağlanabilirdi 
Üstelik, eğitim birimlerinin görevlerinin ne olabileceği önceden genellikle bilin-
diğine göre bu soruya alınacak yanıtlardan MPM'nin bu çalışmasıyla ilgili olarak 
önemli bir sonuç da çıkarılamaz. 

4. Eğitim izlencelerinden önce bir araştırma yapılması yerindedir. Ancak, bu 
araştırmaların "eğitim gereksinmelerini saptama" amacına dönük, düzenlenecek 
izlencenin içeriği ile ilgili önemli bilgileri sağlayabilecek nitelikte olması gerekir. 
Oluşturulan soru kâğıdı bu ana ölçüte uygun düşmemektedir. 

5. Oluşturulan soru kâğıdı amaca uygun olmadığına göre, böyle geniş kap-
samlı bir araştırmaya gitmeden önce, belki de ona hiç gerek kalmadan, ilgili bi-
rimlerden bir bölümüyle ilişki kurulup gerekli bilgiler —en çok on beş gün ya da 
üç hafta içinde— alındıktan sonra ya doğrudan doğruya eğitim izlencesinin geliş-
tirilmesi çalışmalarına başlanmalı, ya da eğitim birimlerine, katılacakların seçi-
mine dayanak olacak bilgileri elde etmek üzere yazı yazılmalıdır. 

Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün yollama notunuzu taşıyan 10 Mart 1970 
günlü yazısına ekli soru kâğıdında soru sayısı dokuzdan yediye indirilmiş, bu ara-
da bir iki soru metinden çıkarılmıştır. Soru kâğıdına ilişkin görüşlerim aşağıdadır t 

1. Birinci soruyla istenen 1973-1975 döneminde düzenlenmiş eğitim izlencele-
rine ilişkin bilgiler "eğiticilerin eğitimi" amacına katkıda bulunacak verileri sağ-
lar nitelikte görünmemektedir. Üstelik, bu birimlerin düzenlemeleri gerekirken 
düzenlemedikleri izlenceler bu sorunun altındaki çizelgeye yazılacak izlenceler 
denli, belki onlardan daha önemli olabilir. İzlencelerin adı kimler için, ne amaçla 
düzenlendikleri konusunda da bir görüş kazandıracağından bu konuyla ilgili sü-
tuna pek gerek yoktur. "Katılanların hangi birimlere bağlı olduğu" ile "katılan, 
lann sayısı" da MPM'nin amacı bakımından büyük bir önem taşımamaktadır. Tür-
kiye'de eğitim izlencelerinin uygulanmasından sonra "izleme araştırması" yapıl-
madığı bu konunun uzmanlarının çok iyi bildikleri bir gerçektir. Bu nedenle "İz-
leme Araştırması Yapıldı mı?" sütunu genellikle "hayır" alt sütunundaki hanele-
re x işareti konarak yanıtlanacaktır. "Malumu ilam" yoluna gitmektense bu ko-
nuyu MPM'nin düzenleyeceği izlenceye alıp onunla ilgili hazırlık çalışmalarına 
şimdiden girişmek daha yararlı olur. Bu soru ile alınmak istenen bilgiler bir me-
lakı giderme bakımından yararlı olsa bile, soru "amaca" yararlı olacak nitelikte 
değüdir. 

2. "Eğitim birimlerinin 1973 yılından beri programlanmış olan eğitim araş-
tırmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki tabloyu doldurur musunuz?" biçimindeki ikinci 
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soru, birinci soruyla olduğu gibi —1976 için izlenceye alınmış çalışmalar bakı-
mından— bir sonraki soruyla da çakışmakta, aym bilgilerin her üç çizelgeye de 
ayrı ayrı yazılması gerekmektedir. Yanıtlayıcıları tedirgin edecek bu gibi durum-
lara yer verilmemesi gerekir. Aslında bu soruyla alınmak istenen bilgi izlencele-
rin "bitirilmiş," "uygulanmakta," ya da "uygulanacak" kümelerinden hangisine 
girdiğidir. İzlenceye alınan eğitim çalışmaları genellikle uygulanır. Şu ya da bu 
nedenle örneğin bunlardan biri uygulanamamışsa bundan MPM'nin "eğiticilerin 
eğitimi" çalışması bakımından ne gibi bir anlamlı sonuç çıkarılabilir? Bu soru da 
amaca uygun değildir. 

3. Yukarıdaki açıklamalar üçüncü soru üzerinde daha çok durulmasını ge-
reksiz kılmaktadır. Nitelikçe öbürlerinden ayrı olmayan bu soru çalışmanın ama-
cına uygun değildir. 

4. Dördüncü soru, birimlerin düzenledikleri izlencelerin kimlerce önerildi-
ğiyle ilgilidir. İkinci sütunda "eğitim araştırmasına dayananlar" deniyor. Bu nok-
tada "eğitim araştırması"nm niteliği konusunda gerçekçi olmayan bir görüşten 
yola çıkildığı anlaşılmaktadır. Yönetici ya da eğitim konusunda ona des-
tek hizmet sağlayan eğitim birimi için birçok durumlarda "eğitim gereksinmesi" 
apaçıktır; bu gereksinme yönetim yaşamının günlük gidişi içinde kendini belir-
gin bir biçimdo göstermiştir. Bu durumda yapılacak araştırma, daha çok izlence-
nin içeriğini belirlemeye dönük bir araştırma olarak kendini gösterir. Kaldı ki 
bu madde öbürlerini dışarda bırakan bir madde de değildir. Bir başka deyişle, 
belirli bir eğitim izlencesi üst düzey yöneticisine, eğitim birimince ya da daha 
başka bir birimce önerilmiş olabilir. Bu soru da çalışmanın amacına uygun düşme-
mektedir. 

5. Beşinci soru, ilgililerin mesleki yeterliklerini araştırmaya yardımcı olabil-
mesi bakımından amaçla ilgili olan tek soru olmakla birlikte eksiktir. Eğitim bi-
rimi görevlilerinin mesleki yeterlikleri konusunda daha "doğrudan" bir değerlen-
dirme yapılmasının istenmesi, bu arada birim görevlilerinin "eğitim" konusunda 
kurs görüp görmediklerinin sorulması gerekirdi. Bu soru da iyi düzenlenmemiştir. 

6. Altıncı soruda "MPM'nin hangi tür programlar düzenleyerek yardımcı ola-
bileceği" sorulmaktadır. Oysa bu çalışmada söz konusu olan izlencenin türü, ni-
teliği bellidir (Eğiticilerin Eğitimi). Asıl buna katılıp katılmayacakları sorulma-
lıydı. Yedinci soru bir öncekiyle yakından ilgili olduğu için ayrıca üzerinde durul-
maya gerek görülmemiştir. 

Bu durum karşısında, yapılan çalışmaya ilişkin eski görüşümde herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. 

Daha çok eğitim alanıyla ilgili bir araştırma niteliğinde olan bu ça-
lışmada ortaya çıkan eksiklikler, öbür kamu kuruluşlarına bu alanda kı-
lavuzluk etmek durumunda olan bir kurumdaki "uzman' larm bilgi, bece-
ri bakımından nasıl bir durumda bulunduklarını göstermesi dolayısıyla 
ilginç olmasının yanı sıra, Danışman'ın kurum için ne denli gerekli ol-
duğunu ortaya koyması yönünden de oldukça anlamlıdır. 

Danışman, konuyla ilgili aşağıdaki 24 Mayıs 1976 günlü görüş bildirme 
yazısında ise Genel Sekreter 'e şu düşünceleri ulaştırıyordu : 

Eğitim ve Yaym Şubesi Müdürlüğünün MPM 1976 İş Programının 4.6 madde-
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sinde yer alan "Eğiticilerin Eğitimi" tasarısına ilişkin 14 Mayıs 1976 günlü yazı-
şım 21 Mayıs 1976 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. 

Bu konudaki görüşlerimle düşüncelerim aşağıda sunulmuştur: 

1. Amacı, 1976 iş programında "endüstri kuruluşları için insan gücü eğitimin-
den sorumlu eğiticilerin bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek, bu alandaki en 
yeni yöntemlerle donatmak" olarak belirtilen bu eğitim çalışması tümüyle uygu-
lamaya dönük, iş bilgisiyle becerisi kazandırmak amacım güden bir etkinliktir. 
Bu izlenceye endüstri kuruluşlarında "eğitim" müdürü ya da uzmanı olarak gö-
rev yapan kimseler katılacaktır. Ancak ülkemizde bu alanda yeterli eğitim sağla-
yan öğretim kuruluşlarının, çeşitli örgütlerin kadrolarında "uzman" düzeyinde 
bilgiyle, beceriyle donanmış görevlilerin pek bulunmadığı göz önünde tutulursa, 
düzenlenecek izlencenin söz konusu yazıda öngörüldüğünden daha yoğun, daha 
uzun süreli bir izlence niteliği taşıması gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Bu du-
rum karşısında beş yarım günlük bir izlence, seminerden çok "kurs" niteliği ta-
şıması gereken böyle bir çalışma için yetersiz görünmektedir. 

2. Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğünün yazısmda, çalışmanın ikinci aşama-
sı olarak "... alınacak sonuçların ve yapılacak inceleme ve görüşmelerin sonucuna 
göre bir araştırma projesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında fikir birikimi 
yapılması"ndan söz edilmektedir. 

Anımsadığıma göre, 14 Mart 1976 günü yaptığımız toplantıda böyle bir amaç 
üzerinde durulmamıştı. Kanımca bu tür bir çalışmaya gerek bulunmadığı gibi, 
olsa olsa düzenlenecek eğitim izlencesinin başarı düzeyi ile gereksinmelere uy-
gunluğu konusunda ilerde düzenlenebilecek benzeri çalışmalarda göz önünde bu-
lundurulmak üzere bir değerlendirme çalışması yapılabilir. 

3. izlencede içerik olarak gördüğüm başlıca eksiklikler şunlardır: 
(a) "Eğitimin Örgütlenmesi" konusuna yer verilmemiştir. Burada eğitim bi-

rimlerinin yapılan ile görevleri, eğitim birimi yöneticileri ile uzmanlarının taşı-
maları gereken nitelikler, bu kişilerde bulunması gereken bilgilerle beceriler, ör-
güt dışı eğitim olanakları, bu arada üniversitelerden, MPM, İşletme İktisadı Ensti-
tüsü, Sevk ve idare Derneği gibi eğitim kuruluşlarından nasıl yararlanılabileceği 
gibi konular üzerinde durulmalıdır. 

fb) izlencede eğitim yöntemlerine yer verilmiş bulunmakla birlikte, özellikle 
yöneticilerin eğitiminde kullanılan "örnekolay yöntemi," "duyarlık eğitimi" gibi 
konular açıkça yer almamaktadır. Eğitim uzmanlarının bu yöntemler üzerinde 
köklü bir bilgileri olması gerektiğinden, bunlardan herbirine birer konuşma ile 
birlikte uygulamaları da içine almak üzere ikişer oturum ayrılması yararlı ola-
caktır. Endüstride en alt düzey yöneticileri olan ustabaşılann eğitiminde kullanı-
lan, Türkiye'de de oldukça uzun bir geçmişi bulunan TWI (Training within 
Industry) eğitimine ayrı bir oturumun ayrılması, bu arada Türkiye'nin bu alanda 
edindiği deneylerin bir değerlendirmesinin yapılması yararlı olacaktır. Üzerinde 
durulması gereken konulardan biri de işçi eğitimidir. İzlencede bu konuya da 
açık olarak yer verilmemiş olduğu görülmektedir. 

(c) İzlencede dördüncü yarım günlük oturum içinde daha başka konular ara-
sında yer verilmiş bulunan eğitim araçları konusunun ayrı oturumlarda (hiç ol-
mazsa bir oturumda) ele alınabilecek önemde, içerik zenginliğinde bir konu öldü-
ğü düşüncesindeyim. Bilindiği gibi bu alan oldukça zengin olup MPM'den kimi 
arkadaşlarımız Almanya'da bu araçların yer aldığı bir sergiyi gezerek inceleme-
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lerde bulunmuşlardır. Endüstriyel eğitimde kullanılabilecek "filmler" konusunun 
bile tek başına ayrı bir oturumda kolaylıkla ele alınabileceğini, izlenceye katılan-
lar için de yararlı olabileceğini sanıyorum. 

4. Kanımca bu çalışma 1976 yılı içinde düzenlenmesi öngörülenlerin en zoru 
olup Eğitim Şubesindeki arkadaşlardan en azından bir ya da iki kişinin önceden 
gerekli hazırlıkları yaparak izlenceye eğitici olarak katılmalarında yarar vardır. 

Bu arada izlence için yurt dışından, örneğin Almanya'dan uzman kişiler ge-
tirilmesi olanaklarını aramanın da yerinde olabileceğini sanıyorum. 

Bütün bu çalışmalardan sonra "Eğiticilerin Eğit imi" konusunda bir 
izlence taslağı oluşturulup Genel Sekreterliğe sunulmuş, bu yazışmaları, 
öne sürülen eleştirileri, onlara göre yapılan değişiklikleri dikkatle izleyen 
Genel Sekreter, bu taslağı da görüş için yeniden Danışman'a göndermiş-
tir. Danışman, bu aşamada da, aşağıdaki 2 Temmuz 1976 günlü görüş bil-
dirme yazısıyla şu düşünceleri dile get irmişt ir : 

Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğünün "Eğiticilerin Eğitimi" çalışmasına iliş-
kin 29 Haziran 1976 günlü yazısı ile ona ilişkin izlence taslağını 30 Haziran 1976 
günlü havale notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncele-
rimi aşağıda sunuyorum: 

1. Daha önce bildirdiğim görüşlerin ışığı altında son biçimi verilmiş olan 
izlence içerik yönünden genellikle uygundur. 

2. İlk konuşmanın kapsamı dışında tutulmuş bulunan "örnekolay yöntemi" 
ile "duyarlık eğitimi"nin ayrı birer konuşmaya konu yapılmış olması da yerinde 
olmakla birlikte, bunlara "rol oynama" yönteminin de eklenerek, izlencenin altın-
cı gününde "Örnekolay Yöntemi" ile birlikte işlenmesi yerinde olacaktır. 

3. İzlencede üç konunun Eğitim ve Yayın Şubesi uzmanlarınca işlenmesinin 
öngörülmüş olması yerindedir. Ancak öbür konuşmacılardan bir bölümü üzerin-
de duraksamalarım vardır. Bu konuda konuşmacılarla ilişki kurulup kurulmadı-
ğım bilemiyorum. Konuşmacı olarak bana da yer verilmiş olmasına karşın daha 
önce ilişki kurulmamış olması, bende öbür konuşmacılarla da böyle bir ilişkinin 
kurulmamış olduğu izlenimini uyandırdı. Üçüncü günkü konuşmayı yapması söz 
konusu olan öğretim üyesi X Üniversitesi X Fakültesinden ayrılmış olup şimdi 
X Üniversitesinde yeni kurulmuş bulunan X Fakültesinin Dekanıdır. Bu yüzden 
Ankara'ya gelmesi güç olabileceği gibi, "Eğitim Gereksinmesi" konusunda yetkiy-
le konuşabileceği de kesin değildir. Öbür konuşmacılardan ikisiyle ilgili olarak 
da aynı şeyi söyleyebilirim. Bu konuda ilgili arkadaşlarla bir görüşme yapmamız 
yararlı olabilir. 

Kurumun ertesi yılki iş izlencesinde "eğiticilerin eğitimi" konusuna 
yeniden yer verilmiş, Danışman bu konudaki düşüncelerini de aşağıdaki 
20 Nisan 1977 günlü görüş bildirme yazısında açıklamışt ı : 

MPM'nin 1977 İş Programında yer alan 4.3. sayıh "KİT'lerde Eğiticilerin Eği-
timi Çalışmaları" başlıklı çalışmaya üişkin 18 Nisan 1977 günlü Eğitim ve Yayın 
Şubesi Müdürlüğü yazısını, 19/4/1977 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim 
Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerimi aşağıda sunuyorum: 

1. Bu seminer, adına bakıldığında, geçen yıl 4-15 Ekim 1976 günleri arasında 
düzenlenen "Kamu İktisadi Kuruluşlarında Eğiticilerin Eğitimi" semineriyle (1976 
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fş Programı, 4.6 sayılı proje) aynı niteliği taşımaktadır. Ancak, geçen yılki semi-
nerin içerdiği konular bakımından çok daha geniş kapsamlı olmasına karşılık 
bu seminerin kapsamı oldukça dardır. Gerçekten de ,geçen yılki seminerde "Eği-
tim Nedir? — Eğitimin Örgütlenmesi — Eğitim Gereksinmesi — Eğitim Uygulama-
sı — Değerlendirme ve İzleme — Örnekolay Yöntemi ile Rol Oynama Yöntemi — 
Duyarlık Eğitimi — Eğitim Araçları — Sanayide Eğitim — İşçi Eğitimi" konula-
rının ele alınmasına karşılık, bu yıl bu konulardan yalnız birinin, "Eğitim Ge-
reksinmelerinin Saptanması" konusunun ele alınarak daha ayrıntılı bir biçimde 
işlenmesi öngörülmektedir. 

1977 İş Programında Seminer'in amacı "KİT'lerde eğitim görevlilerinin bece-
rilerini geliştirmek ve kendilerine uygulamayla desteklenen bilgiler vermek" bi-
çiminde belirlenmekle birlikte, seminere kimlerin katılacağı konusunda ne iş prog-
ramında ne de Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğü yazısında açıklık yoktur, İş 
Programında bu seminerin geçen seminere katılanların çoğunluğunca —seminer 
Sonunda uygulanan değerlendirme anketinde yer alan bir soru yanıtlanırken— 
yapılan bir öneriye dayanarak izlenceye alındığı, yine onların önerisine uygun 
olarak beş günlük bir çalışma biçiminde düzenlendiği belirtildiğine göre, acaba 
bu seminere de aynı kişiler mi çağrılacaktır? Geçen yıl görev içi eğitim ala-
nıyla ilgili çeşitli konulan fazla aynntıya inmeden, daha çok genel çizgileriyle 
gözden geçiren bu kişilerin bu kez aynı konulann daha derinlemesine işlendiği 
seminerlere katılmalarının sağlanması yerinde bir düşünce olarak görünmekle 
birlikte, yeni İş Programında bu nitelikte yalnız iki seminer yer almaktadır. Görü-
lüyor ki kapsanan konular oldukça sınırlı, eksiktir. Bu seminere geçen seminere 
katılanlar dışında kişilerin katılması söz konusu ise, MPM, yüksek öğrenim döne-
minde görevli eğitimi konusunda pek az bilgi edinen, dolayısıyla yetişimleri çok 
eksik olan bu kimselere yapabileceği yardımı tam olarak yapmamış olacaktır. 

2. Konuşmacı olarak görev aldığım geçen yılki seminerde dikkatimi çeken 
en önemli yön, katılanlann "eğitim" konusuna son derece yabancı, bilgisiz, ilgi-
siz kişiler olmalarıydı. Bu yıl da böyle bir durumun ortaya çıkması önlenemezse, 
ilgili kurumların gelişigüzel yolladıklan kişilerin "eğitilmesine" çalışılırsa, seminer-
den büyük bir yarar beklememek gerektiği düşüncesindeyim. İlgili kurumlarla ya-
pılacak görüşmelerde bu yön üzerinde titizlikle durulmasında yarar vardır. 

3. Beş gün sürmesi öngörülen seminerin izlence aynntıları genellikle iyi, tu-
tarlı görünmektedir. Ancak, Üçüncü Gün izlencesinin b maddesindeki "işgücü de-
vingenliği, işe gelmeme oranı" alt başlıklan ile konu arasında yakın bir bağlantı 
kurmak güçtür. 

4. Seminerin başlama gününün 6 Hazirandan 20 Hazirana alınması, yalnız 
katılacaklann seçimlerde oy verdikten hemen sonra Ankara'ya gelmelerinin güç-
lüğünü gidermesi bakımından değil, hazırlıklar için süre kazanma bakımından 
da uygun görünmektedir. 

5. Elde çok bir zaman kalmadığı göz önünde bulundurularak, gerekli hazır-
lıklara gecikmeden başlanabilmesi için konuşmacılann hemen belirlenmesinde 
yarar vardır. 

BÎR ÖZEL ENDÜSTRİ KURULUŞUNDA EĞİTİM 

Danışman'ın yukarıda değinilen eğitim çalışmalarına katkısının daha 
çok başkalarınca geliştirilen düşüncelerle tasarlar konusunda görüş bildir-
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me biçiminde olmasına karşılık, şimdi ele alınacak çalışmaların özelliği 
doğrudan doğruya Danışman'ın kendisince tasarlanıp geliştirilmiş olması-
dır. 

Danışman'ın 20 Aralık 1974 günü sunduğu aşağıdaki görüş bildirme 
yazısı, MPM'nin dışa dönük eğitim çalışmalarında benimsenmesi gereken 
genel tutumla uyması gereken ilkelere ışık tutucu bir yönelti önerisinin 
ana öğelerini taşımasının yanı sıra, söz konusu kuruluşça düzenlenmesi 
istenen eğitim izlencelerinin türü ile içerikleri konusunda da gerekli öne-
rileri içermektedir. 

Bundan bir süre önce İzmir'de bulunan BMC firmasından gelen bir eğitim 
izlencesi düzenlenmesi isteğinden söz etmiş, yurdumuzda yöneticiler için yönetim, 
işletmecilik, yönetimin insancıl yönleri konusunda eğitime geniş ölçüde gereksin-
me bulunduğuna değinerek bu konuda —sonradan ilgili kuruluşların özel koşulla-
rına uyarlanmak üzere— az çok kapsayıcı bir çerçeve-izlence oluşturmamızın uy-
gun olacağını belirtmiştiniz. 

Bu yazıyı önce bu konudaki genel düşüncelerimle önerilerimi incelemenize 
sunmak, daha sonra da BMC firması için düzenlenmesi söz konusu eğitim izlen-
cesine ilişkin önerilerimi açıklamak üzere yazıyorum. 

Bu konudaki genel tanılamanıza katılıyor, MPM çalışmalarında bu tür eğitim 
izlencelerine bugüne değin olduğundan daha büyük bir ağırlık verme yolundaki 
eğiliminizin yerinde olduğuna inanıyorum. Bu yöndeki çalışmaların gerekliliğini 
gösteren birkaç somut örneğe bu vesileyle dikkati çekmekte yarar vardır: 

1. Makine yapım sanayiinde yöneticilerin eğitim gereksinmeleri konusunda 
Eğitim-Yayın Şubesince yapılan araştırma, yönetimin teknik sorunlarıyla insan-
cıl sorunlarını kapsayacak eğitim izlencelerine üst, orta, alt düzeylerde yoğun bir 
gereksinme duyulduğunu, yönetimin insancıl sorunları alanında bu gereksinme-
nin daha yoğun bir biçimde duyulmakta olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Şu 
sıralarda bütün yapım sanayiini kapsamak üzere girişilmiş bulunan araştırmanın 
bu gereksinmelerin varlığını bir kez daha ortaya koyacağı kanısındayım. 

2. OECD Danışmam Mr. Herman Daems'in bundan bir önceki yazımda üze-
rinde durduğum yazanağı da, MPM'nin bu tür eğitim çabalarına ağırlık vermesi 
gerektiğini haklı olarak belirtmektedir. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1974 İcra Plam'nda MPM'nin "KİT'lerin 
verimle ilgili sorunlarına eğilip çözüm yollan aramasını ve bu amaçla hazırlaya-
cağı uzun dönemli çalışma programı çerçevesinde KİT'lerle işbirliği yaparak ça-
lışmalarını yürütmesini" öngören 363 sayılı önlemin uygulama alanına konmasın-
da bu tür eğitim izlencelerinin özel bir ağırlık taşıyacağı da kuşkusuzdur. 

Bu konuda girişilecek eğitim çabalarının genel çerçevesine ilişkin görüşlerime 
geçmeden önce, MPM'nin dışa dönük eğitim çabalarında uyulması gereken ana 
görüşlere değinmek yararlı olacaktır: 

1. Her türlü eğitim izlencesinde olduğu gibi burada da işlenecek konuların 
belirli kurumların kendilerine özgü gereksinmelerini karşılayacak bir biçimde dü-
zenlenmesi gerekir. MPM'ce önceden oluşturulacak bir "paket izlence" eğitim is-
teğinde bulunan kurumların çoğu kez belirsiz bir biçimde duydukları eğitim ge-
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reksinmesini somutlaştırmalarına olanak sağlayacak, belki de gereksinmelere ol-
dukça uygun düşecek, ancak bu izlencenin ayrıntılarıyla o kurum bakımından 
özellikle üzerinde durulması gereken konuların belirlenmesi için ek bir çabanın 
gösterilmesi gerekecektir. 

2. Eğitim izlencesinin uygulanmasında üzerinde önemle durulması gereken 
bir yön, çeşitli konulan işleyecek yöneticilerin gerçekten yetkili kişiler arasından 
seçilmesidir. Bu konuda gösterilecek özen, her zaman, özellikle de başlangıçta ya-
şamsal bir önem taşır. İlk izlencelerde gösterilecek başarı, gerek o kurumdan ge-
rek başka kurumlardan daha başka isteklerin gelmesine yol açabilecektir. 

3. Eğitici olarak izlencede görev alacaklara yapılacak ödemelerin niceliği 
duyarlı bir konudur. Bu ödemelerin genellikle doyurucu bir düzeyde olmasına ça-
lışılmalıdır. Ödemenin bu düzeyde olmaması, bu kişilerin MPM'nin dışından se-
çilmesi durumunda, kendilerinden daha sonraki izlencelerde yararlanılmasını güç-
leştirebilecektir. 

4. İzlencelerin süresi de üzerinde durulması gereken bir konudur. Daha kısa 
izlenceler düzenlenmesi yoluna gidilebilmekle birlikte, izlencelerin yanm gün üze-
rinden en az beş günlük (bir haftalık) olarak düşünülmesi uygun olacaktır. Bu 
gibi izlencelerde eğitime katılanlara ancak genel bilgiler verilebileceği, onlan yö-
netim sorunlan üzerinde ancak bir ölçüde bilinçlendirebileceği unutulmamalıdır. 
Bu tür izlencelerin katılanların tutumlarıyla davranışlarını değiştirebilme gücü 
pek yüksek olmadığından, bu amaçla daha yoğun, daha etkili birtakım eğitim yön-
temlerinin kullanıldığı izlencelerin düzenlenmesi yoluna gidilmektedir. MPM'nin 
düzenleyeceği izlencelerin —en azından başlangıçta uzunca bir süre— daha çok 
genel nitelikteki aydınlatıcı izlencelerle sınırlı kalacağım sanıyorum. Bununla bir-
likte, bu tür izlencelerin uygulandığı kurumlarda daha sonra sorunların derinlik-
lerine inen, daha çağcıl eğitim yöntemlerinin uygulandığı izlencelerin düzenlen-
mesi için de hazırlıklı olmakta yarar vardır. 

5. Eğitim çabalarının başarılı olabilmesi için işe üst düzey yöneticilerinden 
başlanmalıdır. Üst düzeyde yaratılacak bir anlayış değişikliği ile bilinçlenme yük-
sek yöneticilerde eğitime aşağıdan başlanması durumunda yaratılabilecek tedir-
ginlikleri önlemesi dışında, eğitimin alt düzeylere yaygınlaştınlmasmda da özen-
dirici bir etki yapacaktır. 

6. Bu gibi eğitim izlencelerinin —özellikle genel nitelikte olanların— oldukça 
Bık karşılaşılan bir güçsüzlüğü konuların kuramsal bir düzeyde işlenmesi, katılan-
lann çalışma yaşamının gerçekleriyle yakından ilgili olmadığı yolunda bir izle-
nim yaratmasıdır. Böyle bir izlenimin uyanması, eğitim izlencesinin uygulandığı 
kurumun çalışma alanından somut örnekler verilerek önlenebilir. En azından her 
izlencede Türkiye ortamından alınmış bir iki örneğe yer verilmesi zorunlu görül-
mektedir. MPM'nin araştırma izlencelerinin bu tür eğitim izlencelerini destekleyici 
bir niteliğe kavuşturulması yararlı olacaktır. Örneğin BMC'nin önerdiği eğitim 
izlencesinde işlenmesi istenen konulardan biri görevlilerin eğitimidir. Bu arada 
eğitim gereksinmelerinin saptanması konusunda da bilgi verümesi istenmektedir. 
Bu konuyu ele alacak konuşmacının MPM'nin makine yapını sanayiinde yöneti-
cilerin eğitim gereksinmeleri konusunda yaptığı araştırmayla onun bulgularından 
söz etmesi konuyu kuramsallıktan uzaklaştıracak, çok daha somut, ilginç kılacaktır. 

7. MPM'nin eğitim çalışmalarında uyulması gereken ana ilkelerden biri eği-
tim izlencelerinin duyulmuş gereksinmelere dayanması, izlencelerin ilgili kuruluş-
lardan gelecek istek üzerine düzenlenmesidir. Eğitim isteği uyandırmak amacıyla 
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özel bir "satış" çabası gösterilmekte olduğu izleniminin uyandınlmasından kaçı-
nılmalı, isteğin —gereksinmeler de az çok somut bir biçimde belirlenerek— ilgili 
kurumdan gelmesine özel bir önem verilmelidir. 

8. Eğitim izlencelerinin kamuoyuna, özellikle benzer gereksinmeleri duyan 
kuruluşlarla onların yetkililerine uygun yollardan duyurulması durumunda, ben-
zer nitelikteki eğitim isteklerinin MPM'ye gelmeye başlayacağı kesin gibidir. An-
cak yapılacak başarılı bir işin özel bir duyurma çabasına gerek bile kalmadan 
ilgililerce öğrenileceği unutulmamalıdır. 

9. Eğitimin en verimli bir yatırım olduğu bilinmektedir. Ayrıca, eğitim pahalı 
bir iştir. Bu bakımdan kurumlardan gelecek eğitim istekleri yerine getirilirken 
gerekli maddi olanakların da kendilerinden —dahası cömert ölçüler içinde— is-
tenmesinden çekinilmemeli, buna karşılık işin olabildiğince nitelikli bir düzeyde 
görülmesi için elden gelen çaba gösterilmelidir. 

MPM'nin dışa dönük eğitim izlencesiyle ilgili bu görüşlerden sonra, şimdi de 
"Yönetim, Yöneticilik" konusunda düzenlenecek "paket izlence" ile ilgili düşün-
celerimi sunuyorum. 

Eğitim izlencelerinin "hazır giyim"den çok "ölçüye göre" oluşturulması ge-
reken bir giysi niteliği taşıması gerektiğinden, bu konuda "paket izlence"ler dü-
zenlenmesi genellikle güçtür. Bununla birlikte, çeşitli kuruluşların gereksinmele-
rine az çok uygun düşecek bir çerçeve ortaya konması da olanaklı görünmektedir. 

Yöneticilik eğitimi izlencelerinde daha çok "yöneticinin yaptığı iş" ele alınarak 
onun çeşitli öğeleri üzerinde durulur. Yöneticinin yaptığı iş, başa "Yönetim, Yö-
neticilik" başlığım taşıyacak giriş niteliğinde bir konu konmak koşuluyla şöyle 
bir çerçeve içinde ele alınabilir: (1) Yönetim, Yöneticilik, (2) Tasarlama, (3) Ör-
gütlendirme, (4) Görevli Yönetimi, (5) Önderlik, (6) Eşgüdüm, (7) İletişim, (8) Ak-
çal Yönetim, (9) Kamusal İlişkiler. 

Yönetimle ilgili bütün kavramlarla sorunlar böyle bir çerçeve içine sığdmla-
bilmekle birlikte, belirli bir kurumun yöneticileri için düzenlenecek eğitim izlen-
celerinde yukarıda anılan başlıklardan her birine ayrı ayrı yer verilmesi uygun 
düşmeyebilir. Bir başka deyişle oradaki konulardan her birinin kapsamına giren 
daha dar kapsamlı konulara yer verilmesi gereksinmelere daha uygun olabilir. 
Böyle bir düzenleme belirli kuruluşların kendilerine özgü gereksinmelerinden ile-
ri gelebileceği gibi, yukarıdaki başlıklardan bir bölümünün belirli bir konuşma-
nın sınırlarını aşacak bir genişlik ya da zenginlikte olması da böyle bir zorunlu-
luğa yol açabilir. Ayrıca, eğitime katılacakların örgütün komuta düzenindeki ye-
ri de yukarıda sözü edilmeyen kimi konuların eğitim izlencesinde yer almaşım 
gerekli kılabilir. Özellikle üst düzey yöneticilerinin katılacakları eğitim izlence-
lerinde, onların başında bulundukları örgütlerin ülkenin genel geçimsel, toplum-
sal, yönetsel, yönetkil yapısıyla ilgili yönlerine aydınlık getirecek konuşmalarla 
tartışmalara yer verilmesi uygun görülebilir. Örneğin kamu iktisadi kuruluşlarının 
üst düzey yöneticileri için düzenlenecek bir izlencede "Türkiye'nin Ekonomik Ya-
pısı ile Kamu İktisadi Kuruluşlarının Bu Yapıdaki Yeri" konusuna yer verilmesi 
düşünülebilir. Bu tür konular, genellikle yöneticilerin kendi sorunlarına daha geniş 
bir açıdan bakabilmelerini, alacakları kararlan etkileyecek daha geniş kapsamlı 
sorunlan kavramalarını, bu kararların doğuracağı sonuçlarla yapacaklan etkileri 
daha iyi değerlendirebilmelerini sağlamak amacım güder. 

Yine yukanda sayılan konular arasında yer almayan, "araç gereç yönetimi," 
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"dosyalama düzeni ile yazı işlerinin düzenlenmesi" gibi yönetimin maddi öğele-
riyle ilgili konulara da bu tür eğitim izlencelerinde yer verilmesi uygun görülebilir. 

Şimdi de, İzmir'deki "BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin 28 Kasım 1974 günlü 
yazı ile düzenlenmesini istediği eğitim izlencelerine ilişkin düşüncelerimi sunu-
yorum : 

1. Yazıda sözü edilip Ocak 1975'te uygulanmasının düşünüldüğü belirtilen 
yöneticilik eğitimi izlencesinin, eğitici olarak üniversite öğretim üyelerinden de 
yararlanılması söz konusu olduğuna göre, üniversitelerin dinlence ayı olan Şu-
bat'a alınması daha uygun olacaktır. 

2. Yazıda BMC'nin yöneticilik eğitiminden geçirmeyi öngördüğü dört görevli 
kümesi konusunda bilgi verilmektedir. 

(a) Bunlar içinde en yüksek düzeyde bulundukları anlaşılan "Kısım Müdür-
leri ile Müdür Muavinleri," büyük çoğunluğu (% 90'a yakını) yüksek öğrenimli 
olan 20-22 kişiden oluşmaktadır. Yüksek öğrenimli yöneticilerin 14'ü teknik, 4'ü 
idari yöneticidir. 

(b) "Kısım ve Atölye Amirleriyle müstakil çalışan mühendis ve şefler"den 
oluşan ikinci küme yaklaşık 28-30 kişiliktir. Bunların da öğrenim durumu yukar-
dakilere benzemektedir. 

(c) "Suşefler ve Formenler" olarak nitelendirilen, sayıları 50-55 dolayındaki 
üçüncü kümedekilerin % 37'si yüksek, geri kalanı orta öğrenimlidir. Gerek yük-
sek gerek orta öğrenimlilerin % 80-90'ı teknik öğrenim görmüş kişilerdir. 

ç) "Sekreterler" başlığı altında yer alan 20 kişinin yalnız ikisi yüksek, geri 
kalanı orta öğrenimlidir. 

Yazıdan anlaşıldığına göre, bu kümeler içinde ilk aşamada eğitilmesi istenen-
ler "a" kümesine giren yöneticilerdir. Öbür kümeler için düzenlenecek eğitim iz-
lenceleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ortaklığa MPM'den bir uzman 
gönderilmesi istenmektedir. Böyle bir uzman şimdiden gönderilebilirse de, bu iiişt 
kinin Şubat ayı içinde yapılmasını önerdiğim birinci seminer sırasında kurul-
masının daha doğru olacağım sanıyorum. 

İlk seminere katılmaları söz konusu olan "Kısım Müdürleri ile Müdür Mua-
vinlerinin sayısı bir seminer için ülküsel sayılabilecek bir düzeydedir. 

Yukarıda sözü geçen yazıda, "günde 2-2,5 saat, beş gün süreli" bir izlencenin 
öngörüldüğü belirtilmektedir. Bir başlangıç olmak üzere böyle bir düzenleme bi-
ze de uygun görünmektedir. Bu konudaki deneylerime dayanarak konuşmalarla 
tartışmaların sabahları 09.30 -12.00 saatleri arasında yer almasının uygun olaca-
ğını düşünüyorum. Kanımca konuşmalar kural olarak yaklaşık bir saat sürmeli, 
1,5 saati geçmemelidir. Geriye kalan en az bir saatlik süre eğitime katılanların 
soracakları soruların yanıtlanmasına, tartışmaya sunmak isteyebilecekleri sorun-
ların tartışılmasına ya da yapmak isteyebilecekleri yorumlara ayrılmalıdır. 

Eğitim izlencesinde yer verilmesi BMC ortaklığmca uygun görülen konular, 
yukarıda anılan yazıya ilişik bir dizelgede yer almaktadır. Bu dizelgeyi de gözden 
geçirdikten soiıra, düzenlenmesi istenen izlencenin aşağıdaki konulan kapsaması-
nın uygun olacağı sonucuna vardım: (1) Yönetim, Yöneticilik, (2) Yönetimde İn-
san Davranışlannın Ruhbilimi, (3) Yönetimde Gönülgücü (Moral), (4) Yönetimde 
İletişim, (5) Eğitim. 
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BMC'den gelen dizelgede yer alan çeşitli konulardan büyük bir bölümünün 
bu konuşmalar çerçevesi içinde kolaylıkla işlenebileceğini, bu izlencenin kendi 
içinde de bir bütünlük göstereceğini sanıyorum. 

Bu izlencenin genel amacı ile konuşmalardan her birinin içeriği aşağıda açık-
lanmıştır. 

Amaç. izlencenin amacı, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üst düzey yönetici-
lerine yönetimin niteliği ile kapsamı, yöneticinin başlıca görevleri, bu görevleri 
yerine getirebilmek için taşıması gereken niteliklerle beceriler konusunda bilgi 
vererek genel bir anlayış kazandırmak, yönetimin insancıl sorunları üzerinde ruh-
bilim, toplumbilim, toplumsal ruhbilim, işletme yönetimi gibi alanlardaki araş-
tırmacıların, uygulayıcılarla bilim adamlarının katkıları sonucu ortaya çıkan uy-
gulamaya dönük çağdaş bilgileri aktararak kendi sorunlarını tartışıp bu sorunlara 
çözümler bulmalarına yardımcı olacak bir düşünce ortamı oluşturmaktır. 

İzlencede ele alınması önerilen konularda aşağıdaki sorunlar üzerinde durul-
ması düşünülmektedir: 

Yönetim, Yöneticilik. Yönetim nedir, yönetici kimdir? Yöneticinin başlıca gö-
revleri nelerdir? İnsanlardan yararlanarak belirli amaçları gerçekleştiren bir "ön-
der" olarak yöneticinin taşıması gereken nitelikler nelerdir? Önderlik konusundaki 
çeşitli yaklaşımlar. Yöneticide bulunması gereken teknik, insancıl becerilerle 
"kavrama" becerisi. 

Yönetimde İnsan Davranışlarının Ruhbilimi. İnsan davranışlarının ruhsal işle-
yişi. Davranışlarda nedensellik (illiyet) sorunu. Bireyi çalışmaya özendiren neden-
ler. İnsanın maddi, toplumsal, "yaratma"ya, yeteneklerini ortaya koymaya ilişkin 
gereksinmeleri ile bu gereksinmelerin karşılanması için gerekli doyum araçları; 
tutumlar, davranışlar. Davranışların değiştirilmesi. Davranışlarda ussallık (rasyo-
nellik) sorunu. Çalışma yaşamında ussal olmayan davranışlara yol açan ruhsal 
baskılarla gerginlikler (bunalımlar) ile bunların çalışma ortamındaki davranışsal 
belirtileri. Çalışmada uyumu bozucu davranışların önlenmesi, giderilmesi. 

Yönetimde Gönülgücü. Çalışma yaşamında gönülgücü ile hoşnutluk kavram-
ları. Gönülgücünü belirleyen, örgütlenmeye, yönetimle gözetim biçimine, çalışma 
koşullarıyla işten elde edilen doyuma ilişkin etmenler. Gönülgücündeki düşüklü-
ğün, verim düşüklüğü, işçi değişimi, işe gelmeme gibi olumsuz belirtileri. Gönül-
gücüyle, hoşnutlukla çalışmanın verimi arasındaki ilişkiler. 

Yönetimde İletişim. İletişimin önemi. Biçimsel, doğal iletişim yolları. İletişimi 
engelleyen nedenler: Örgütten, yöneticilerin tutumundan, astlardan doğan engel-
lerle dil ya da anlatım güçlükleri, ekinsel ayrılıklar ib. İletişimi engelleyen ne-
denlerin giderilmesi. İletişimin verim, hoşnutluk üzerindeki etkileri. 

Eğitim. Görev içi eğitim kavramı. Görev içi eğitimin amaçlan : İşlerin daha 
iyi yürütülmesini sağlamak, üst düzeylere yükselme için hazırlık, tutumların de-
ğiştirilmesi. Eğitim gereksinmelerinin saptanması. Eğitim yöntemleri: İş başında 
bireysel eğitim, düzanlatım, görsel-işitsel eğitim, gösteri, örgüt içinde çeşitli birim-
lerde çalışma, seminer, küme çalışmaları ib. İnsan ilişkileri eğitiminde kullanılan 
yöntemler: Örnekolay yöntemi, rol oynama (oyunlayım), duyarlık eğitimi ib. 
Türkiye'de yönetim, yöneticilik eğitimi. 

İzlencede bu konulan işleyecek kişiler, daha önce de değinildiği gibi, salt ku-
ramsal düzeyde kalmaktan titizlikle kaçınmalı, söylediklerinin uygulamaya dönük, 
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eğitime katılanların çalışma yaşamları bakımından anlamlı olması için elden gelen 
çabayı göstermelidirler. Konuşma sırasında uygulamadan, bu arada Türkiye'den 
olabildiğince çok örnekler vererek konulan somutlaştırmaya özen göstermeli, il-
giyi en yüksek düzeyde tutmak üzere özel bir çaba göstermelidirler. 

Danışman'ın 28 Şubat 1975 günlü aşağıdaki görüş bildirme yazısında 
ise BMC üst düzey yöneticileri için düzenlenen seminer konusunda bilgi 
verildikten sonra kendisinin yaptığı oldukça genel nitelikte bir eğitim 
gereksinmesi araştırmasının sonuçları açıklanmaktadır. 

Bu yazı, 10-14 Şubat 1975 günleri arasında İzmir'de BMC Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nde düzenlenen "Üst Düzey Yöneticiler Semineri" konusunda bilgi vermek; 
söz konusu firmanın bundan sonra MPM'ce karşılanmasını istediği eğitim gerek-
sinmelerini saptamak üzere yaptığım çalışmaların sonuçlanm sunmak üzere ka-
leme alınmıştır. 

İzmir'de ilk görüşmemiz Genel Müdür Sayın X'le Yardımcısı X ile oldu. Biz-
lere karşı sıcak bir ilgi gösteren bu yöneticileri, uyanık, yetenekli kişiler olarak 
gördük. 

Üst Düzey Yöneticiler Semineri. İzlencesini önceden düzenlediğimiz "Üst Dü-
zey Yöneticiler Semineri" 18 kişinin katılmasıyla yapıldı. Eğitim izlencesiyle ya-
kından ilgilenen Genel Müdürle İdari ve Mali İşlerle Görevli Müdür Yardımcısı 
da seminere başından sonuna dek katıldılar. Firmanın sürekli bir genişleme için-
de bulunması yüzünden yönetimle ilgili bürolar, bu arada seminerin yapıldığı yer 
pek de elverişli sayılamayacak tek katlı bir binaya sıkışmış durumdaydı. Genel 
Müdür odasından girilen seminer salonu 18 kişilik bir küme için bile oldukça kü-
çüktü. Konuşmacıların en çok duyduklan eksiklik odada bir kara tahtanın bulun-
mamasıydı. Seminerde konuşmalar 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı. Birlikte 
yenen öğle yemeğinden sonra 13.30-14.30 arasındaki bir saatlik süre konuların 
tartışılmasıyla konuşmacılara yöneltilen sorulann yanıtlanmasına aynlmıştı. Se-
miner sırasında göze çarpan bir sorun, gerek konuşmacılar konulanm açıklarken 
gerek tartışma sırasında, seminere katılan yöneticilerden bir bölümünün işleriyle 
ilgili olarak ya da telefonu yanıtlamak üzere ara ara dışanya çağnlmaları oldu. 

Seminer konusundaki genel izlenimlerim olumlu, bu çalışmanın başarılı ol-
duğu yolundadır. Gerek Genel Müdürün söyledikleri gerek seminer sonunda kar 
tılanlara uygulanan değerlendirme sormacasının sonuçlan bu gözlemimizi doğru-
lamaktadır. Eğitim - Yayın Şubesince toplu bir yazanağa dönüştürülerek Gene] 
Sekreterliğe de sunulacak olan bu sormacadan, katılan 18 kişiden 13'ünün semi-
neri çok yararlı, beş kişinin orta düzeyde yararlı buldukları anlaşılmaktadır. Sor-
macayı yanıtlayanlardan 16'sı seminerde uygulamada karşılaştıkları sorunlara ışık 
tutan, uygulamaya dönüştürebilecekleri bilgiler edindiklerini belirtmişlerdir. Bun-
lar içinde beş yönetici seminerin eğitimin gereğiyle önemini anlamalarını sağla-
dığım, iki kişi asllaıla ilişkiler konusunda yararlı olduğunu, birer yönetici de 
"bir yönetici olarak kendini tanımasına yardım ettiğini," "okuma gereksinmesi 
uyandırdığım" belirtmişlerdir. Seminerin düzenlenişindeki başanya ilişkin bir so-
ruya 7 yönetici "çok iyi," 9'u "iyi" karşılığını vermiş, iki kişi de soruyu yanıtsız 
bırakmıştır. 

Seminerin göze çarpan bir yönü, öğleden sonra tartışmaya aynlan saatlerde 
görüşmelere katılmanın, yönetimin insancıl sorunlarının ele alındığı bu tür semi-
nerlerde genellikle görülen düzeyin altında kalması oldu. Bunun, daha çok Genel 
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Müdürle yardımcılarının seminere katılmalarının yol açtığı çekingenlikten ileri 
geldiğini sanıyorum. Bütün tartışmalı toplantılarda ilk sözü genellikle Genel Mü-
dür alıp örgütle ilgili açıklamalarda bulundu. Bizler için çok ilginç, öğretici olan 
bu açıklamalar dışında Genel Müdür, kısım müdürleriyle olağan ilişkileri sırasın-
da tek tek görüşmek olanağını bulamadığı, ancak çözülmesi gereken yönetim so-
runlarına da özellikle dikkati çekti. 

Şimdi de, BMC'nin MPM'ce karşılanmasını istediği öbür eğitim gereksinmele-
riyle ilgili açıklamalara geçmeden önce, firmayla ilgili genel bilgiler vermek ya-
rarlı olacaktır. 

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üzerinde Bilgi. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1965 
yılında kurulmuş bir anonim ortaklıktır. Üretime 1966 yılında geçen firma, kam-
yon, traktör, minibüs, açık-kapalı kamyonet, son dönemlerde bunlara ek olarak 
Land-Rover arazi otomobilleri üretmektedir. Başlangıçta yılda 2000 kamyon üre-
ten firmanın bugünkü yıllık motorlu araç üretimi 12.000 dolayındadır. 

Firma sermayesinin % 74'ü Türk ortakların, % 26'sı 1965'te adı British Motor 
Corporation (BMC) olan, ancak sonradan British Leyland Motor Corporation 
(BLMC) adını alan firmanındır. Türk ortaklar, üretici-sahipleri eski BMC ortak-
lığını oluşturan Austin ile Morris kamyonlarının Türkiye genel dağıtıcılarından 
oluşmaktadır. 

Firmanın toplam görevli sayısı 1713'tür. Bunların 343'ü aylıklı, geriye kalanı 
İşçi statüsündeki görevlilerdir. Firmada 40 dolayında mühendis çalışmaktadır. Mü-
hendislerin hemen altında, tekniker düzeyindeki görevlilerin sayısı 60-70 dolayın-, 
dadır. İşçilerin öğrenim düzeyinin benzer firmalardakinin üstünde olduğu, işçiler 
arasında mühendislik öğrenimi yapan gençlerin de bulunduğu söylenmiştir. 

BMC, hızla gelişen bir firmadır. Tesis, yapı genişlemesi bugün de sürmekte-
dir. Firmanın ilişki içinde bulunduğu, bir başka deyişle firma için imalatta bu-
lunan işletmelerin sayısı, büyük çoğunluğu yerli olmak üzere 300 dolayındadır. 
Ortaklık, hammaddenin de yurt içinde üretilmesi için büyük çaba göstermektedir. 
Bize bildirildiğine göre, Avrupa'nın orta boy otomotiv endüstrileri düzeyiyle ölçü-
lerine ulaşma çabası içinde bulunan ortaklık, üretimde kullandığı parçaları, yurt 
dışındaki benzerlerinden belki de daha yüksek bir oranda yerli kaynaklardan 
karşılamaktadır. Kuruluş, ürettiği araçların tasarçizimiyle yapım teknolojisi ba-
kımından İngiliz BLMC firmasından yararlanmakla birlikte, Türkiye'nin kendine 
özgü koşullarına uygun araçlar geliştirmek üzere kendi mühendislik, tasarım gü-
cünden de geniş ölçüde yararlanmaktadır. 

BMC, İzmir bölgesinde işçileriyle genellikle çalıştırdığı tüm görevlilere oldukça 
elverişli maddi olanaklar, toplumsal yardımlar sağlayan bir kuruluş olarak tanın-
makta, bu arada işçilerini evlerinden işyerine, işyerinden evlerine taşımak üzere 
kırk otobüs ayırmış bulunmaktadır. Firma İzmir yöresinde toplumsal amaçlarla 
önemli tutarlara varan fonlar harcamaktadır. 

BMC yetkililerinin bize bildirdiklerine göre, firmanın en önemli sorunu üstün 
nitelikli bir kadro yaratmaktır. Firma içinde ilk eğitim teknik düzeyde, kaynak yap-
ma tekniği alanında uygulanmıştır. 1967-68 yıllarında her konuda monitör eğiti-
mine girişilmiş, önceleri çalışma saatleri içinde uygulanan bu izlenceler daha 
sonra çalışma saatleri dışına çıkarılmıştır. Eğitim çabalarının çapının aşırı ölçü-
de büyümesi üzerine daha çok yetişmiş eleman alma yoluna gidilmiştir. Şimdi de 
firma kendi yapısı içinde bir çıraklık okulu kurmak, böylece bir yandan kendi ni-
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telikli işçi gereksinmesini karşılarken bir yandan da özellikle çalıştırmakta olduğu 
işçilerin çocukları için bir iş olanağı yaratmak istemektedir. 

BMC'nin Eğitim Gereksinmeleri. İzmir'de BMC'nin üst düzey yöneticileri için 
düzenlenen seminer sırasında gerek Genel Müdür'le, gerek ilgili görevlilerle, 
MPM'den karşılanması istenen eğitim gereksinmeleri konusunda kişisel, toplu gö-
rüşmeler yaptık. Böylece BMC'nin 28 Kasım 1974 günlü yazısında yer alan, öbür 
kümeler için düzenlenebilecek eğitim izlenceleriyle ilgili incelemelerde bulunmak 
üzere ortaklığa MPM'den bir uzman gönderilmesi isteği de karşılanmış oldu. El-
deki sürenin sınırlılığı dolayısıyla eksiksiz bir inceleme niteliği taşımamakla bin 
likte, bu görüşmelerin söz konusu gereksinmelerle ilgili olarak oldukça somut bit 
görüş kazandırdığını sanıyorum. 

Gerek yukarıda sözü edilen yazı gerek yerinde yaptığımız görüşmeler, eğitim 
görmesi gereken kümelerin şunlar olduğunu göstermektedir: 

1. Mühendisler— Sayıları 40 dolayında olan mühendisler, müdürler düze-
yinin altında, ustabaşılar (formenler) düzeyinin üstünde yer almaktadır. 

2. Ustabaşılar (formenler)— Sayıları 60-70 dolayında bulunan ustabaşılar 
fabrikanın ilk düzey yöneticileri olup içlerinde 189 kişiye değin işçiyi gözetimle-
riyle denetimleri altında bulunduranlar vardır. Bunlar içinde yönetim görevi bu-
lunanların sayısı 20 dolayındadır. Geriye kalanlar bağımsız olarak çalışmaktadır. 

3. Sekreterler— Kısım Müdürleriyle birlikte çalışan sekreterlerin sayısı 20 
dolayındadır. 

4. İşçiler— Doğrudan doğruya yapım işinde çalışan bu görevlilerin sayısı 
1370'tir. 

Bu kümelerden her birinin eğitim gereksinmeleri konusundaki gözlemlerimle 
görüşlerim aşağıda özetlenmiştir. 

Mühendisler. Mühendislerin eğitim gereksinmeleri konusunda, Genel Müdürle 
yaptığım konuşma dışında dört mühendisten oluşan bir kümeyle toplu olarak gö-
rüştüm. 

Gerek Genel Müdür gerek doğrudan doğruya mühendisler, bu kümenin eğiti-
me en çok gereksinme duyduğu alan olarak "yönetimde insan ilişkileri"ni belirt-
tiler. Üst düzey yöneticileri için düzenlenen seminerde ele alınan konular, kanım-
ca bunlara yenileri de eklenerek bu kümeyle de görüşülüp tartışılmalıdır. Ancak 
sürenin bir değil iki hafta olmasımn daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

Mühendislerin eğitime gereksinme duydukları bir başka alan Genel Müdür'ce 
"yönetim tekniği" olarak belirtildi. Yaptığımız toplu görüşmede mühendisler bu 
görüşü destekler biçimde "iş yönetimi" konusunda (tasarlama, uygulama, izleme 
ib) eğitilmeleri, bu arada "örgütlendirme" sorunları üzerinde durulması gerekti-
ğini belirttiler. Mühendislerle yaptığımız görüşme sırasında sorun olarak üzerinde 
durulan "yeni işçi alma, seçme yöntemleri," "insanları yeteneklerine uygun işler-
de çalıştırma," "başarıya göre yükselme," "işçiler için 45 gün olan deneme süre, 
sinin iki ya da üç aya çıkarılması gerektiği," "ödüllendirme-cezalandırma yetki-
lerinin bulunmadığı, bu arada ücret zammı verilirken görüşlerinin alınmadığı," 
"firmada iyi kötü bir tezkiye düzeni bulunmakla birlikte zamların tezkiyelere da-
yanmadan yapıldığı" gibi konular, bizde genellikle dar, teknik anlamda "Görevli 
Yönetimi" (Personel Yönetimi) olarak anılan konulara da eğitim izlencelerinde 
yer verilmesi gerektiği izlenimini uyandırdı. Bu konulardan birçoğu yukarıda anı-
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lan "yönetim tekniği" genel başlığı altında kuşkusuz işlenebilir. Bu konuların da-
ha çok üst düzey yöneticileri için düzenlenen eğitim izlencelerinde yer alması ge-
rekmekle birlikte, mühendislerin de bu konularda sorumluluk taşıdıkları göz 
önünde bulundurularak onlar için düzenlenecek eğitim izlencelerinde de bu ko-
nulara yer verilmesi yararlı olacaktır. Kaldı ki, üst düzey yöneticileri için daha 
sonra düzenlenebilecek izlencelerde bu konular ele alınabilecektir. 

Görüşmelerim sırasında edindiğim izlenime göre mühendislere İş Hukuku ko-
nularında da bilgi verilmesi yararlı olacaktır. 

Ustabaşılar. Ustabaşıların eğitim gereksinmeleriyle ilgili bilgiler hem Genel 
Müdürle mühendislerden alınmış, hem de beş kişilik bir ustabaşılar kümesiyle ya-
pılan toplu görüşmede kendilerine bu konuda sorular yöneltilmiştir. Hemen be-
lirtmek gerekir ki, görüşülen kişilerden —özellikle ustabaşılardan— eğitim gerek-
sinmeleri konusunda somut, ayrıntılı bilgiler pek elde edilememiştir. Bu kümeye 
giren görevliler için düzenlenecek eğitim izlencelerinde karşılaşılabilecek bir güç-
lük, aralarında öğrenim düzeyi bakımından önemli ayrımların bulunmasından ile-
ri gelmektedir. Gerçekten de ustabaşılar arasında yalnız ilkokul çıkışlılar bulun-
duğu gibi mühendislik öğrenimi görmüş olanlar da vardır. 

Ustabaşıların en sık yinelenen eğitim gereksinmeleri "İnsan İlişkileri" konusu 
ile yine aym alana giren "amirlik, yönetim, işçi psikolojisi" konuları olmuştur. 

Ustabaşılarla yaptığımız görüşme sırasında üzerinde en çok durulan, dolayı-
sıyla eğitim gereksinmeleri konusunda ipuçları veren sorunlar, işyerinde hava 
kirliliği ile gürültü, iş güvenliği ile iş kazaları, siparişle ikmal işlerinin düzenli ya 
da sürekli olarak yapılamaması, geciken parça ya da gereçler geldikten sonra bek-
lenerek boşa giderilen süreyi karşılamak için olağanüstü bir çaba göstermek ge-
rekmesi gibi konular olmuştur. 

Ustabaşılar için düzenlenecek eğitim izlencelerinin ağırlık merkezini, kanım-
ca, gerek yabancı ülkelerde gerek Türkiye'de daha önce uygulanmış olan üç yön-
lü bir izlence oluşturmalıdır. Her birinin kural olarak yarım gün üzerinden bir 
hafta (5 gün) sürmesi gereken bu üç izlencenin ana çizgileri şöyle özetlenebilir: 

1. İş Öğretme Eğitimi— Ustabaşılar işçilerin yapmakta oldukları işi genel-
likle çok iyi bilir, ancak bu işin nasıl yapılması gerektiğini onlara öğretmekte güç-
lük çekebilirler. Bu izlencenin amacı, ustabaşıları işin işçilere nasıl öğretilmesi 
gerektiği konusunda, bir başka deyişle eğiticilik tekniğinde yetiştirmektir. 

2. İş Yöntemleri Eğitimi— Bu eğitimin amacı ustabaşılara başında bulunduk-
ları birimin yapmakta olduğu işlerin daha kısa, daha az yorgunlukla, daha az 
giderle yapılır duruma nasıl getirilebileceğinin, bir başka deyişle "örgüt ve yön-
tem" tekniğinin öğretilmesidir. Burada iş çözümlemesi ile iş basitleştirme tekniği 
gibi konular da ele alınmaktadır. 

3. İş İlişkileri Eğitimi— Burada ustabaşılara yönetimde insan ilişkileri, bu 
arada insan davranışlarının ruhbilimi, tutumlar, davranışlar, güdüler, çalışmaya 
jsteklendirme konularında ana bilgiler verme, beceriler kazandırma amacı güdülür. 

Sekreterler. BMC'de görevli sekreterlerin yalnız biri Sekreterlik Okulunu bi-
tirmiş, biri de sekreterlik konusunda kurs görmüştür. Çoğu ortaokul ya da Kız 
Enstitüsü çıkışlıdır. Bu kümeye giren görevlilerden beşi yaklaşık iki yıl önce 
Sevk ve İdare Derneği'nce düzenlenen bir kursa katılmış, bize belirttiklerine gö-
re "insan ilişkileri, makyaj, dosyalama, mektup yazma" gibi konularda eğitim gör-
müşlerdir. 
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Genel öğrenim düzeyleri oldukça düşük olan sekreterler, yukarıdaki açıkla-
malardan da anlaşılacağı gibi, mesleki yönden de sözü edilmeye değer bir eğitim 
görmemişlerdir. Bu bakımdan, söz konusu küme için düzenlenecek eğitim izlen-
cesinin daha çok mesleki bir nitelik taşıması gerekecektir. 

BMC'de görevli tüm sekreterlerin katıldığı bir toplantıda yapılan görüşmeler-
den edindiğim izlenime göre, bu kümeye yazım, noktalama kuralları, yazılarda 
uyulması gereken biçimle görünüş kuralları, telefonda konuşma töresi, basit dos-
yalama yöntemleri ile insan ruhbilimi konularında bilgiler verilmesi yararlı ola-
caktır. Düzenlenecek eğitim izlencesinde sekreterlik konusunda geniş bilgisiyle 
zengin deneyleri bulunan bir bayanın bu kümeyle sorulu-yanıtlı bir oturumda gö-
rüştürülmesinin de yararlı olacağım sanıyorum. 

Daha çok mesleki bir nitelik taşıyacak olan böyle bir eğitim izlencesinin bir 
Sekreterlik Okulu ya da onun belirli öğretim üyeleriyle işbirliği edilerek gelişti-
rilmesi zorunlu görünmektedir. 

Gerek Genel Müdürün gerek doğrudan doğruya sekreterlerin bize ilettikleri 
bir sorun da, yöneticilerin "sekreterden nasıl yararlanılacağını" gerektiği gibi bil-
memeleridir. Sekreterler için düzenlenecek eğitim izlencesinin uygulanması sıra-
sında onların birlikte çalıştıkları kişilerle de bu konuda özel bir "eğitsel" toplan-
tı yapılması yararlı olacaktır. 

Genel Müdür, sekreterlerin okumaları için bu konuda yazılmış bir ya da daha 
çok yayın tavsiye edilmesinin de eğitim yönünden yararlı olacağım söylemiştir. 

îşçiler. Bilindiği gibi, işçi eğitimi daha çok onların üstleriyle yönetimin sorum-
luluğundadır. Bununla birlikte, İzmir'deki seminer haftası boyunca —çok kısa da 
olsa— işçiler için MPM'ce eğitici nitelikte en azından bir oturum düzenlenmesi 
gereğine değinilmiştir. Genel Müdür'ün düşüncesine göre işçilere birtakım ana 
toplumsal, insancıl sorunlar üzerinde eğitim gösterilip işletme bilinci yaratılmalı, 
ayrıca da iş güvenliği, iş kazaları konularında gerekli bilgiler verilmelidir. Mühen-
dislerin belirttiklerine göre işçiler için teknik kurslar düzenlenmelidir. Bununla 
birlikte bu tür kursların doğrudan doğruya fabrika yönetimince düzenlenmesi ge-
rektiği açıktır. Ustabaşılar da, Genel Müdür gibi, işçilere sorumluluk duygusu aşı-
lamak gereği üzerinde durmuşlardır. Ustabaşılar işçilerle ilgili olarak, ilginç sa-
yılabilecek iki soruna dikkati çekmişlerdir. Bize söylediklerine göre, özellikle yurt 
dışından üretim için gerekli parçaların gelmesi gecikince işçiler kendilerine yol 
verileceği korkusuna kapılarak tedirginlik duymaktadırlar. İkinci olarak, iş kazası 
geçiren işçilere gündelikleri tam olarak ödenip izinli oldukları süre içinde dışarda 
kazanç sağlayan işler de yapabildikleri için, kimi işçiler hafif kazaların ortaya 
çıkmasını adeta istemektedirler. 

Sonuç. Yüksek düzey yöneticileri için düzenlenen seminerin başarıyla sonuç-
lanması üzerine BMC'nin Sayın Genel Müdür'ü MPM'nin başlattığı eğitim çalış-
malarının bundan sonra da sürdürülüp bu konuda kendilerine en kısa sürede öne-
rilerde bulunulmasını istedi. Bu arada, daha çok bilgiye, araştırmaya gereksinme 
duyulursa Ankara'dan gelmesi yararlı görülebilecek bir kişinin uçak biletini de 
sağlayabileceklerini ya da bu amaçla yetkili bir görevlilerini MPM'ye gönderebi-
leceklerini belirtti. 

Düzenlenecek eğitim izlencelerinin zamanı konusunda kendileriyle yaptığım 
görüşme sonucunda iklim dolayısıyla Temmuzla Ağustos aylarının bu tür çalış-
malara elverişli olmadığı, en elverişli dönemlerin —Şubat dışında— Mart-Haziran 
aylarıyla Eylül ayı olduğu sonucuna vardım. 
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Başlatılan işbirliğinin sürdürülmesi uygun görülürse, bundan sonra ilk eğitim 
izlencesinin "Mühendisler" için düzenlenmesi, "Ustabaşılar"a daha sonra inilmesi 
gerektiği düşüncesindeyim. Ustabaşılar için düzenlenecek izlencede kullanılacak 
gereçlerin hazırlanması hem daha uzun bir süre alacak hem de daha yoğun bir 
çaba gösterilmesini gerektirecektir. Bu durum karşısında "Sekreterler" için düzen-
lenecek eğitimin Mühendislerinkinden hemen sonraya alınması daha uygun ola^ 
bilir. İşçiler için de —Genel Müdür'ün görüşlerine koşut olarak— birkaç saatlik 
kısa bir eğitim izlencesi düzenlenmesi konusu üzerinde düşünmenin yararlı olaca-
ğını sanıyorum. 

BMC ile eğitim alanında başlatılan işbirliğinin sürdürülmesi kanımca yerin-
de olur. Endüstri Şubesi ile Eğitim-Yayın Şubesi'nin bundan sonraki çalışmaları-
na da yardımcı olmaya hazırım. 

Danışman, 23 Mayıs 1975 günlü görüş bildirme yazısında da, BMC 
yetkililerinin eğitimden geçirilmesini gerekli gördükleri ustabaşıların ye-
tiştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmaktadır. 

Anımsanacağı gibi, geçen Şubat ayında İzmir'de BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'-
nde üst düzey yöneticileri için düzenlediğimiz seminerden sonra bu kuruluşun 
eğitim gereksinmeleri konusunda bir inceleme yapmış, buna ilişkin görüşlerimi 
28 Şubat 1975 günlü yazımda açıklamıştım. Orada da belirttiğim üzere, BMC yö-
netimi MPM'nin çeşitli düzeyler —bu arada ustabaşılar düzeyi— için eğitim izlen-
celeri düzenlemesini istemişti. İlişikteki bir yapraklık kılavuz, bir ustabaşının 
işe yeni alınan eğitilmemiş bir işçiye işi nasıl bir yöntemle öğretmesi gerektiğini 
göstermek amacıyla geliştirilmiştir. İşin nasıl öğretileceği, endüstri işletmelerin-
deki ustabaşıların bilmeleri gereken önemli bir tekniktir. Ekli kılavuz ustabaşılara 
bu görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bulunmak-
la birlikte, bu durumuyla bir taslak niteliğindedir. Metnin daha önce bir endüstri 
kuruluşunda birkaç ustabaşıya verilerek denenip geliştirilmesinin yararlı olaca-
ğım sanıyorum. Sayın X'le yaptığımız görüşmede kendisi bu uygulamanın Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki makine atölyelerinde yapılmasının daha uygun 
olacağım, orada daha önce sanat okullarında öğretmenlik yapmış kişilerin deney-
lerinden geniş ölçüde yararlanılabileceğini belirtti. Bu görüşe ben de katılıyorum. 
Ancak bu aşamada Eğitim ya da Endüstri Şubesinden görevlendirilecek bir arka^ 
daşın bu kılavuzun belirli işlere uygulanmasını yakından izleyerek daha ayrıntılı 
birtakım uygulama notları hazırlaması yararlı olacaktır. 

Böyle bir çalışmaya girişilmesi MPM'nin böylesine "mikro" düzeyde eğitim 
çalışmalara girişmesinin uygun olup olmayacağı konusunda duraksamalara yol 
açabilir. Bu konuda karar yetkisi Yönetim Kurulu'nda bulunmakla birlikte, bu tür 
çalışmalara girişmenin yerinde olacağı düşüncesindeyim. Bu yoldan geliştirilebi-
lecek eğitim gereçleri pilot çahşma niteliğinde olmak üzere BMC gibi bir kuru-
luşa uygulanabileceği gibi, bu gereçlerden çeşitli endüstri kuruluşlarının eğitim 
görevlilerinin yetiştirilmesinde de yararlanılabileceğini sanıyorum. Bu ikinci yol 
MPM'nin etkisinin kısa sürede yaygınlaşmasını sağlamak bakımından da daha 
etkili olacaktır. 

Uygun görülürse bu çalışmanın uygulama aşamasında da yardımcı olmaya 
hazırım. 

Yukarıdaki yazıya ek olarak sunulan "Bir îşin Yapılması Nasıl Öğ-
retilir?" başlıklı kılavuz Birleşik Amerika'da kullanılmış olan benzeri kı-
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lavuzdan geniş ölçüde yararlanılarak geliştirilmiş, Danışman 11 Haziran 
1975 günü Eğitim Şubesinden bir uzmanla birlikte Makine ve Kimya En-
düstrisi Kurumu'nun Makine Sanayii Müessesesine giderek bu "iş öğret-
me kılavuzu" konusunda dört ustabaşı ile görüşmeler yapmıştı. 

Danışman, 25 Haziran 1975 günlü görüş bildirme yazısında bu kez de 
orta düzey yöneticileri için oluşturduğu bir eğitim izlencesini açıklıyordu. 
Görüleceği üzere, bu izlencede üst düzey yöneticiler seminerinde işlenen 
konuların bir bölümü olduğu gibi yer almakta, bunların yanı sıra daha 
başka konulara da yer verilmiş bulunmaktadır : 

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde "Orta Düzey Yöneticisi" durumunda bulunan 
mühendisler için geliştirdiğim "seminer" niteliğindeki eğitim izlencesini ilişikte 
sunuyorum. 

28 Şubat 1975 günlü yazanağımda yer alan gözlemlerin ışığı altında gelişti-
rilen izlencenin amacı ile yapılmasını önerdiğim konuşmaların içeriği ilişik iz-
lencede az çok ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş bulunmaktadır. 

Daha önce bu kuruluşta üst düzey yöneticileri için düzenlediğimiz seminerde 
izlenen yöntem burada da benimsenirse, seminer dokuz gün sürecek, konuşmalar 
11.00 - 12.30 arasında yapılacak, öğle yemeğinden sonra 13.30 -14.30 arasındaki süre 
ise konuşmacılara yöneltilecek soruların yanıtlanmasına ayrılacaktır. Özellikle 
konuşmacıların durumu böyle bir düzenlemeyi güçleştirirse o zaman biri sabah 
biri öğleden sonra olmak üzere günde iki konuşma yapılması zorunluluğunun da 
doğabileceğini sanıyorum. Böyle bir yola gidilirse seminere katılanlar günlük iş-
lerine çok daha az bir süre ayırabileceklerdir. 

Konuşmaların içeriği ile ilgili öneriler o konuda düşünülebilecek her şeyi kap-
samamaktadır. Dolayısıyla konuşmacılar bu konulara uygun görecekleri daha baş-
ka alt-konulan da ekleyebileceklerdir. Ancak, bizim belirttiğimiz noktaların tümü 
üzerinde durulması, izlencenin iç bütünlüğünün korunması bakımından gerekli 
görülmektedir. 

Bundan önceki seminerle ilgili yazımda da belirttiğim gibi, izlencede yer alan 
konuları işleyecek kişiler salt kuramsal bir düzeyde kalmaktan titizlikle kaçınma-
lı. söylediklerinin uygulamaya dönük, eğitime katılanların çalışma yaşamları ba-
kımından anlamlı olması için elden gelen çabayı göstermelidirler. Konuşmalar 
sırasında olsun, tartışmalar sırasında olsun, uygulamadan —özellikle Türkiye'deki 
uygulamadan— olabildiğince çok örnekler vererek konuları somutlaştırmaya özen 
göstermeli, ilgiyi en yüksek düzeyde tutmaya çalışmalıdırlar. 

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orta Düzey Yöneticiler Semineri 

Amaç. Seminerin amacı, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kısım Müdürleri ile 
Ustabaşılar (Formenler) düzeyi arasında yer alan "orta düzey" yöneticilik görev-
lerinde bulunan (bu arada içlerinden kimisi bağımsız olarak çalışmakla birlikte 
kendilerine bu tür görevler her zaman verilebilecek olan) mühendislere, 

(a) Yönetimin, yöneticiliğin niteliği, yöneticinin başlıca görevleri ile sorun-
ları konusunda bilgi vermek; 

(b) Yönetimin, yetişme alanlarının teknik niteliği dolayısıyla öğrenimleri 
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sırasında üzerinde gerektiği gibi durulmayan insancıl sorunları konusunda ger-
çekçi bir görüş kazandırmak; 

(c) Bu soıunlar üzerinde, ruhbilim, toplumbilim, toplumsal ruhbilim, işletme 
yönetimi gibi alanlardaki araştırmacılar, yönetim uygulayıcıları ile bilim adam-
larının katkıları sonucu ortaya çıkan uygulamaya dönük çağdaş bilgileri aktara-
rak kendi sorunlarını tartışıp onlara çözümler bulmalarına yardımcı olacak bir 
düşünce ortamı oluşturmaktır. 

Seminerde ele alınacak konularla her birinin içeriğine ilişkin öneriler aşa-
ğıdadır : 

Yönetim, Yöneticilik. Yönetim nedir, yönetici kimdir? Yöneticinin başlıca gö-
revleri nelerdir? İnsanlardan yararlanarak belirli amaçları gerçekleştiren bir "ön-
der" olarak yöneticinin taşıması gereken nitelikler nelerdir? Önderlik konusunda-
ki çeşitli yaklaşımlar. Yöneticide bulunması gereken "teknik," "insancıl" beceri-
lerle "kavrama" becerisi. 

Yönetimde İnsan Davranışlarının Rııhhilimi. İnsan davranışlarının ruhsal işle-
yişi. Davranışlarda nedensellik (illiyet). Bireyi çalışmaya özendiren nedenler. Ki-
şinin maddi, toplumsal, "yaratma" ya da yeteneklerini ortaya koymaya ilişkin 
gereksinmeleri ile bunların karşılanması için gerekli doyum araçları; tutumlar, 
davranışlar. Davranışların değiştirilmesi. Davranışlarda ussallık (rasyonellik). Ça-
lışma yaşamında ussal olmayan davranışlara yol açan "bunalım"lar ile bunların 
davranışsal belirtileri. Çalışma düzenini bozucu davranışların önlenmesi, gideril-
mesi. 

Örgütün İçyüzü. Örgütlerde bir araya gelen kişiler arasında kendiliğinden olu-
şan ilişkiler. Biçimsel (resmi) örgüt düzeninin bu ilişkilere etkisi. Örgütler içinde, 
çalışanlar arasında oluşan ilişkilerin, özellikle küçük kümelerin çalışanların dav-
ranışları ile verime etkisi. Doğal önderler. Çalışma sırasındaki konuşmalar. Yöne-
timin örgüt içi doğal ilişkiler karşısındaki tutumu. Üretimin çalışanlarca bilerek, 
isteyerek kısıtlanması. Örgüt içi ilişkileri etkileyen saygınlık simgeleri ile bu sim-
gelerde yapılacak değişikliklerin çalışanlar arasındaki ilişkilerle verim üzerinde-
ki etkileri. İşyerlerinde kümelerarası ilişkiler. 

Yönetimde İletişim. İletişimin önemi. Biçimsel, doğal iletişim yollan. İletişimi 
engelleyen nedenler: Örgütten, yöneticilerin tutumundan, astlardan doğan engel-
lerle dil, anlatım güçlükleri, kültür aynmlan ib. İletişimi engelleyen nedenlerin 
giderilmesi. İletişimin verim ile hoşnutluk üzerindeki etkileri. 

Yönetimde Uyum Sorunlan. Çağdaş çalışma düzeninde uyumun önemi, gerek-
liliği. Uyum türleri: (1) Çalışan kişinin işe uyumu. İşe adam seçme. Çalışanların 
yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmesi. Yeni işçiyi işe başlatma. Eğitimin uyum 
sağlayıcı rolü. (2) İşin işçiye uydurulması. İşin basitleştirilmesi. Devinim, süre in-
celemeleri. (3) İşçinin çalışma kümesine uydurulması. Uyumlu çalışma kümeleri 
kurulmasında yararlanılan bir yöntem olarak "uyumölçüm" (sosyometri), Uyum-
suzlukların giderilmesinde "ruhsal danışma" hizmetleri. 

Yönetimde Otorite, Denetim, Disiplin. (1) Otoritenin (yetke'nin) tanımı, anla-
mı. Güvene, benimsemeye, yaptınmlara dayanan otorite. Otoritenin sınırları. Ast-
ların üstleri üzerinde uyguladıkları otorite. (2) Denetim. Sürekli, sıkı denetimle 
çalışma sonuçlan üzerinde ara ara uygulanan denetimin çalışmanın verimi ile 
çahşanlann gönülgücü üzerindeki etkileri. (3) Disiplin (düzence). Bir eğitim so-
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runu olarak disiplin. Zora dayanan disiplin ile çalışanların kendi kendilerini di-
siplin altına almaları. Disiplin konusunda uyulması gereken kurallar. 

Yönetimde Gönülgücü. Çalışma yaşamında gönülgücü ile hoşnutluk kavram-
ları. Gönülgücünü belirleyen, örgütlendirmeye, yönetim ile gözetim biçimine, ça-
lışma koşullan ile işten elde edilen doyuma ilişkin etmenler. Gönülgücündeki dü-
şüklüğün, verim düşüklüğü, işçi değişimi, devamsızlık gibi olumsuz belirtileri. Gö-
nülgücü ya da hoşnutluk ile çalışmanın verimi arasındaki ilişkiler. 

Sendikalann İşletmelerdeki İnsan İlişkilerine Etkisi. Sendikalaşmamn işveren-
işçi ilişkilerinde yol açtığı değişiklikler. İşçi-sendika ilişkilerinin niteliği. Toplu 
sözleşme, grev, lokavt konusunda bilinmesi gereken ana gerçekler. İşverenin sen-
dikaya, sendikanın işverene karşı tutumu. Bu tutumlan belirleyen etmenler. İşve-
ren-sendika ilişkilerinin evrimi: Düşmanlık, kuşku, banş içinde bir arada yaşama, 
işbirliği. Türkiye'de işverenlerle sendikalann takındıklan tutumların çalışma ba-
rışına, işletme içi ilişkilere, verime etkileri. Sorunlar, çözüm yollan. 

Görevli Yönetimiyle İlgili Teknik Sorunlar: Görevli yönetiminin teknik sorun-
lan çok çeşitli, her biri ayrı bir konuşmaya konu olabilecek genişlikte olduğu için, 
bu konuda önceden hazırlanmış bir sunuşta bulunulmayacak, bu alanda yetkili 
bir kişi, seminere katılanlann, görevlilerin seçilip işe alınma yöntemleri, ücret so-
runlan, görevlilerin başansı ile davranışlannın değerlendirilmesi, yükselmeler, yö-
netime katılma yöntemleri, eğitim gereksinmelerinin saptanmasını da içine almak 
üzere çeşitli eğitim sorunlan üzerinde tartışma konusu yapmak ya da aydınlan-
mak isteyecekleri sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunacak, duruma göre bun-
lardan bir bölümüne ağırlık verecek, sorulacak sorulan yanıtlayacaktır. 

KİT'LERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Danışman'ın üzerinde görüş bildirdiği eğitim çalışmalarının önemli 
bir bölümü kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgiliydi. Bunlardan Danışman'ın 
da izlemesinin istendiği ilk çalışma 1975 Haziranında Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu için düzenlenen "iş etüdü" kursuydu. Danışman, bu 
çalışmayla ilgili izlenimleriyle gözlemlerini Genel Sekreter'e aşağıdaki 
37 Haziran 1975 günlü görüş bildirme yazısıyla ulaştırıyordu: 

MPM'nin 13 Haziran 1975 günü MKEK "iş etüdü" kursuna katılan mühendis-
lerle Kurum'un öbür yöneticileri için düzenlediği yanm günlük seminerde, bildi-
ğiniz gibi, ben de hazır bulundum. Bu konudaki gözlemlerimi aşağıda sunuyorum: 

1. Seminerle ilgili izlenimim genellikle olumludur. 
2. En kısası yanm saat süren üç konuşmanın birbiri ardı sıra yapılması din-

leyicileri sıkmış, arka sıralarda ara ara konuşmalann izlenmesini güçleştiren 
uğultular gelmiştir. MPM'nin, belirli bir süreye çok şey sıkıştırmak kaygısından 
doğan bu gibi aşın izlence yoğunlaştırmalanndan özellikle eğitici nitelikteki ça-
lışmalarda titizlikle kaçınması gerektiği kanısındayım. 

3. Genel Sekreter'ce yapılan konuşma gerek hazırlanış gerek sunuluş bakı-
mından iyiydi. Ancak yarım saat yerine yirmi dakikaya rahatlıkla sığdınlabilirdi. 
İkinci konuşma doğrudan doğruya verimlilik konusuyla ilgili olduğuna göre, tek-
nik konulara hiç değinmeyen bir açış konuşmasıyla yetinilebilirdi. 
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4. "Verimlilik Üzerine" başlığını taşıyan konuşma böyle bir düzen içinde 
fazlaca uzundu. Bununla birlikte içeriğini dolgun, doyurucu, ilginç buldum. Aynı 
konunun MPM'nin yöneticiler için düzenleyeceği başka eğitim izlencelerinde de 
yer alabileceğini sanıyorum. Konuşmacı, konusunu biraz tekdüze olmakla birlik-
te başarılı bir biçimde sundu. Konuşma metnini gözleriyle daha az izleseydi böy-
le bir izlenimin doğmasına yol açmamış olurdu. 

5. Tepegöz projektörden yararlanılarak yapılan "Yönetim ve İş Etüdü" ko-
nulu üçüncü konuşmaya, daha öncekilerin uzun sürmesi dolayısıyla yeterli süre 
kalmadı. Bu yüzden konuşmacı kimi açıklamaları çok kısa tutmak, belki de büs-
bütün atlamak zorunda kaldı. Göze seslenen bir araçtan yararlanması dolayısıyla 
bu konuşma sessizlik içinde izlendi. Ancak, öyle sanıyorum ki yazıların arka sıra-
lardan okunması kolay olmadı. Dikkatimi çeken bir aksaklık da slaydların dilinin 
yabancı sözcüklerle dolu olmasıydı. Örneğin, yöneticinin görevlerini gösteren 
slayddaki sözcüklerden beşi Fransızca, biri Arapça, yalnız ikisi Türkçeydi. Öbür-
leri de dil bakımından karışıktı. Oysa bu sözcüklerin tümünün Türkçesi vardı. 
Mr. Stevenson daha önce MPM'de bu slaydları açıklarken yapılacak Türkçe çevi-
rileri gözden geçirmemin yararlı olacağım söylemiştim. Ancak, zamanın kısalığı 
dolayısıyla böyle bir gözden geçirme yoluna gidilemediğini sanıyorum, Bu eksikli-
ğin daha sonra giderilmesinin, bir de MPM'ye bu yazıları slaydlara işlemekte kul-
lanılan makinelerden bir tane satın alınmasının çok yerinde olacağını sanıyorum. 
İçeriği önceden titizlikle belirlenmek koşuluyla bu konuşmaya da başka yönetici 
eğitimi izlencelerinde yer verilmesi çok yararlı olacaktır. 

6. Konuşmalar bittikten sonra yapılan panel tartışmasına ben de katıldım. 
İzlencenin soru-yanıt-yorum biçimindeki bu bölümü, niteliği gereği ilgiyle izlendi. 
Bu arada yabancı uzmanlara sorular soruldu. Gerek sorulan, gerek yapılan ko-
nuşmaları çok kısa birkaç tümce ile yabancı uzmanlara aktardım; onların bana 
fısıldadıktan yorumları da dinleyicilere ilettim. 

7. Edindiğim izlenime göre, "iş etüdü" kursuna katılan mühendislerin seçimi 
iyi yapılmamıştır. Bunlar içinde "iş etütçüsü" olarak katılacaklann sayısı yok de-
nebilecek denli azdır. Bununla birlikte, söz konusu mühendislerin birçoğu önü-
müzdeki yıllarda fabrika müdürlüğü ya da benzerleri gibi yönetim görevlerine 
getirilecek kişiler olduğundan, öğrendiklerini bu sıfatla da değerlendirebilecekler-
dir. 

Danışman'dan bundan sonra KİT'lerle ilgili olarak görüş bildirmesi 
istenen konu, düzenlenmesi tasarlanan üst düzey yöneticiler semineriydi. 
Danışman, Genel Sekretere 22 Eylül 1975 günü ulaştırdığı görüş bildirme 
yazısında aşağıdaki düşüncelere yer veriyordu : 

Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün, 1975 İcra Plam'nda yer alan 308 sayılı 
önlem uyarınca KİT üst düzey yöneticileri için düzenlenmesi söz konusu beş yanm 
günlük seminerle ilgili 22 Eylül 1975 günlü yazısında yer alan izlenceyi işleğiniz 
üzerine bir kez daha inceledim. 

Bu izlencenin geliştirilmesi sırasında, KİT'lerin üst düzey yöneticilerine, önce-
likle toplumun ekonomik, politik, hukuki ortamının ana sorunları üzerinde bilgi 
vererek bu alanlardaki geniş kapsamlı sorunlann tartışılması düşüncesinden yola 
çıkılmış, sonra yine ekonomik-politik nitelik taşıyan "Yönetim-Sendika İlişkileri" 
konusuna yer verilmiş, daha sonra da böyle bir ortam içinde etkili bir biçimde 
çalışmak durumunda olan yöneticilere "Yönetim, Yöneticilik" konulannda gerekli 
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görülecek çağdaş bilgilerle ana kavramların sunulmasının uygun olacağı düşünül-
müştü. Son olarak "KİT'lerde Görevli Eğitimi" sorununa, seminere katılacak yö-
neticilerin, verimliliğin artırılmasında oynadığı büyük rol gün geçtikçe daha iyi 
anlaşılan eğitim konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla yer verilmişti. 

Bugün de, genelden özele doğru ilerleyen böyle bir düzenin uygun olduğu ka-
nısındayım. İzlence, önce "KİT yöneticilerinin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, 
hukuki ortam ile sorunlar bunlardır" demekte, daha sonra "bu ortam içinde yöneti-
min, vöneticiliğin rolü, görevi, sorunları şunlardır" demektedir. İzlencenin geliş-
tirilmesi sırasında benim işlemem istenen "Yönetim, Yöneticilik" sorununu böyle 
bir kavramsal çerçeve içinde düşünmüş, izlencedeki yerine böylece oturtmuştum. 

Durumu takdirlerinize sunarım. 

Danışman, 13-16 Ocak 1976 günleri arasında Ankara'da Marmara Ote-
linde yapılan "KÎT Üst Düzey Yöneticiler Semineri" ile ona ilişkin daha 
sonraki çalışmalar üzerindeki düşüncelerini Genel Sekreterliğe sunduğu 
27 Şubat 1976 günlü görüş bildirme yazısında açıklıyordu : 

Seminerin gerek içeriği gerek yürütülüş biçimi bakımından çok başarılı ol-
duğu kanısındayım. Bu sonuca, hem kişisel izlenimlerime, hem de X'in yaptığı de-
ğerlendirmeye dayanarak varmış bulunuyorum. Seminerin aksayan en önemli ya-
nı, biraz da bütçe dönemi olması dolayısıyla, katılanların neredeyse tümünün baş-
langıçta, düşünülen düzeyin altındaki kişilerden oluşmuş bulunmasıdır. 

X'in kaleme aldığı 14 sayfa uzunluğundaki "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üst 
Düzey Yöneticiler Semineri Değerlendirme Raporu," bu tür çalışmalar yapacak 
MPM görevlilerine örnek olabilecek bir belgedir. Konuşmalar olsun, konuşmalar-
dan sonra yapılan tartışmalar olsun, çok açık, çok anlamlı bir biçimde özetlenmiş, 
yazanağın sonuna seminere katılanlarca yanıtlanan soru kâğıtlarına dayanılarak 
yapılan bir de değerlendirme konmuştur. Durumu X'le görüşerek bu konudaki dü-
şüncelerimi kendisine bildirdim; bu arada konuşmacıların ne ölçüde beğenildik-
leriııe ilişkin ad belirtilerek yapılan değerlendirmenin —gerekli, yararlı olmakla 
birlikte— böyle bir yazanağa ekenmemesinin psikolojik bakımdan daha uygun 
olacağını belirttim. 

Kanımca bu yazanağın (10. sayfanın "ç" maddesinin altındaki bölüm kesilip 
daha sonraki sayfalar da ayrıldıktan sonra) Devlet Planlama Örgütü ile ilgili ba-
kanlıklara bir yazıyla iletilmesi yararlı olur. 

Öte yandan, seminer sırasında ses kuşağına alınan tartışmalarla önceden me-
tin veremeyen bir konuşmacının konuşması yazıya aktarılmıştır. Konuyu sizinle 
de görüştükten sonra bu işle görevli bulunan X'e bu metinde gerekli düzeltmeleri 
yapmaları için ilgili sayfaları konuşmacılara göndermesini söyledim. 

Seminerin önümüzdeki aylar içinde —örneğin Mayıs içinde— biri yalnız Genel 
Müdürler, öbürü Genel Müdür Yardımcıları için olmak üzere iki kez daha yine-
lenmesi çok yararlı olacaktır. Konularda olduğu gibi konuşmacılarda da herhangi 
bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Ancak, zorunlu görünmemekle birlikte, 
Genel Müdür Yardımcıları için düzenlenecek seminere daha "teknik" nitelikte bir 
iki yeni konunun eklenmesi düşünülebilir. 

Bu durum karşısında seminerde sunulan bildirilerle tartışma tutanaklarının 
hemen yayımlanması yoluna gidilmeli, bir yandan eldeki metnin yayıma hazırla-
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ma çalışmaları sürdürülmekle birlikte, bundan sonraki seminerlerin tartışma tu-
tanakları da yayıma hazırlandıktan sonra tümü birlikte yayımlanmalıdır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin üst düzey yöneticilerini amaçlayan böyle bir 
çalışmamn hem ilgililere sağlayacağı dolaylı-dolaysız yararlar, hem de MPM'nin 
değerli bir çalışması olma niteliği dolayısıyla büyük bir önem taşıyacağı düşün-
cesindeyim. 

Kurum yönetimi, bundan sonra Danışman'dan Devlet Planlama Örgü-
tünün yönetimi geliştirme konusunda düzenlenmesini istediği bir seminer 
konusunda görüş bildirmesini istemiş, o da aşağıdaki 31 Ocak 1977 günlü 
yazısıyla bu isteği yerine getirmişti: 

"Devlet Planlama Örgütünün MPM'ye kamu ekonomik kuruluşlarında yöne-
timi geliştirip iyileştirme yöntemlerinin tanıtılıp benimsetilmesi konusunda vermiş 
olduğu görevle ilgili olarak" 9-11 Mayıs 1977 günleri arasında Ankara'da düzen-
lenecek Yönetimi Geliştirme ve Yeniden Düzenleme konusundaki seminere ilişkin 
Eğitim ve Yayın Şubesi Müdürlüğü yazısını isteğiniz üzerine inceledim. 

Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerimi aşağıda sunuyorum. 

1. KİT yüksek düzey yöneticilerine seslenen bir katılma çağrısı olarak kale-
me alınmış bulunan söz konusu yazı, 1976 yılı Nisan ayında Devlet Planlama Ör-
gütünün MPM'ye Koordinasyon Dairesi Mali ve Hukuki Tedbirler Şubesi Müdürü 
Sayın X ile daha sonra özellikle Sayın X aracılığıyla ilettiği bir istek üzerine ya-
pılan, ancak daha sonra yine DPT üst düzey yöneticilerinin uygun görmemesi üze-
rine uygulama alanına konmasından vazgeçilen tasarının yeniden canlandırılması 
niteliğini taşımaktadır. 

2. Bu tasarının geçen yılki öyküsü Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün ay-
nı imza kartonunda bulunan 19 Nisan 1976 günlü yazısında bir ölçüde açıklan-
makta, bu yazıya ilişik beş sayfa uzunluğundaki yazıda ise izlencenin "amacı," 
"seminerle ilgili temel ilkeler" ile seminerin içeriği konusunda daha ayrıntılı bil-
giler verilmektedir. Geçen yıl bu belgenin sonunda "konuşmaların içeriği" başlığım 
taşıyan üç sayfalık ayrıntılı bir açıklama daha hazırlanmıştı. Söz konusu yazının 
bulunduğu imza kartonunda göremediğim bu bölümün bir örneği bende vardır. 

3. Yukarıdaki maddede anılan yazılarda yer alan bilgilerin burada bir kez 
daha yinelenmesine gerek yoktur. Eldeki bu metin, DPT ilgililerinin yakın işbir-
liğiyle, katkılarıyla oluşturulmuş, son olarak tarafımdan gözden geçirilerek bu 
biçimi verilmişti. 

4. Geçen yıl olgunlaştınlan bu tasarının uygulanmasından neden vazgeçil-
diği o zaman ilk girişimde bulunan DPT'ce doyurucu bir biçimde açıklanmamış, 
bu durum —yanılmıyorsam— MPM üst düzeyinde bir miktar düş kırıklığına da 
yol açmıştı. Gerek geçen yılki ertelemenin, gerek şimdiki yeniden canlandırma 
girişiminin nedenlerini iyice öğrenip böyle bir seminerin yapılmasına kesin olarak 
karar verilmeden bu yazımıza konu olan çağrı yazısının imzalanmasının uygun 
olmayacağı görüşündeyim. 

5. Böyle bir sakınganlık geçen yıl yaşanan deneylerin ışığı altında daha da 
zorunlu görünmektedir. Gerçekten, 13-16 Ocak 1976 günleri arasında yine DPT'nin 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1975 Yıllık Programı İcra Planının 308 sayılı 
önlemi gereğince Genel Müdürlerle Genel Müdür Yardımcıları için düzenlediğimiz 

107 



KİT'lerin Yönetim Sorunları konulu seminere hiçbir Genel Müdür katılmamış, bir 
Genel Müdür Yardımcısı ise yalnız ilk günkü toplantıya gelmiştir. Böyle bir du-
rumla bu seminerde de karşılaşılmayacağı yolunda elde herhangi bir güvence 
yoktur. 

6. Söz konusu seminerle ilgili olarak geçen yıl düzenlenen izlenceye bir göz 
atılırsa katkıda bulunacakların tümünün DPT ile Yüksek Denetleme Kurulu uz-
manlarıyla üniversite öğretim üyelerinden oluştuğu, MPM uzmanlarının herhangi 
bir bildiri sunmalarının söz konusu olmadığı görülür. Seminerin bu yıl yapılması 
kararına varılması durumunda, bildirilerden en azından birinin MPM uzmanların-
ca sunulması sağlanmalı, ayrıca, seminerin ortak düzenleyicisi olarak Devlet 
Planlama Örgütü ile Yüksek Denetleme Kurulu'nun adları da daha belirgin bir 
duruma getirilmelidir. Böylece bu kuruluşlar beklenen sonucu vermemesi olasılığı 
da bulunan bu girişimin sorumluluğuna daha yakından ortak edilmelidirler. 

7. 31 Ocak 1977 günü yaptığımız görüşme sırasında sözünü ettiğiniz, bu tür 
çalışmaların gerçekten duyulmuş gereksinmelere dayanması gerektiği yolundaki 
görüşünüze içtenlikle katılıyor, yakın geçmişte yaşanmış birçok deneyleri de göz 
önünde bulundurarak bu konuda kesin bir karara varılmadan önce durumu bü-
tün yönleriyle düşünmenin uygun olacağım sanıyorum. 

Danışman'ın KİT'lerle ilgili olarak bildirdiği son görüş, 5 Ekim 1977 
günü Genel Sekreter'e sunduğu yazıda yer almaktaydı: 

SEKA Genel Müdürlüğünce bu işletmede görevli müdürlerle müdür yardım-
cıları için düzenlenmesi istenen yöneticilik seminerine ilişkin 3 Ekim 1977 günlü 
Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğü yazısı ile ona ekli izlence taslağını 4/10/1977 
günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşünce-
lerim aşağıdadır: 

1. İzlence süre olarak SEKA'nın isteğine uygun, içerik yönünden yeterlidir. 
2. Eğitim Müdürlüğündeki uzman arkadaşlar, SEKA'mn 10/3/1977 günlü ilk 

istek yazısı üzerine bu kuruluştan seminere katılması öngörülen yöneticilerin gö-
revleriyle eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istemiş, ayrıca seminerde ele alın-
ması istenen konuları sorarak seminer izlencesinin gereksinmeleri olabildiğince 
iyi karşılayabilmesi için gerekli birçok verileri önceden sağlamışlardır. 

3. Seminere katılacakların yöneticilik alanındaki eğitimleri genellikle yeter-
siz olduğu için, düzenlenen izlencenin daha çok genel kavramlarla sorunlar üze-
rinde durmakta olmasının pek eleştiri konusu yapılamayacağım sanıyorum. 

4. İzlence belgesinin 4. maddesinin a fıkrasında yer alan düzenleme, yani 
"9-13 Ocak 1978 günlerinde öğleden önce müdürler, öğleden sonra müdür yardım-
cıları için izlencenin ayrı ayrı uygulanması" seçeneği bana daha elverişli görün-
mektedir. Böylece her konuşmacı işini bir günde bitirmek olanağım bulacak, bu 
durumda Ankara ya da İstanbul'dan gelecek konuşmacıların görev kabul etmele-
ri kolaylaşmış olacaktır. SEKA'ya yazılacak yazıda bu seçeneğin daha uygun düş-
tüğünün belirtilmesi yararlı olacaktır. 

ÖBÜR EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Yukarıda kümelendirilerek ele alman seminer niteliğindeki eğitim 
çalışmaları dışında çeşitli konularla ilgili beş eğitim izlencesi daha düzen-
lenmiş, Danışman, bunlarla ilgili olarak da görüş bildirmiştir. 
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Bunlardan tarih sırasıyla ilki, Danışman'ın düzenlenmesine de düşün-
sel yönden katkıda bulunduğu, ancak aşağıdaki 26 Kasım 1975 günlü gö-
rüş bildirme yazısında uygulama sonrası izlenimlerini açıkladığı "Kamu 
Kuruluşlarında Kamusal İlişkiler Sorunları" konulu seminerdir : 

Bu yazımda 13-14 Kasım 1975 günleri arasında Türk-İş toplantı salonunda dü-
zenlediğimiz "Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Sorunları" konulu seminere 
ilişkin düşüncelerimi kısaca sunmak istiyorum. 

1. Seminer genellikle ilgi uyandırmış, bütünüyle de başarılı olmuştur. 
2. Kamu kuruluşlarında Kamusal İlişkiler birimlerinin son yıllarda sayıca be-

lirgin bir artış göstermesi, özellikle bu birimlere atananların büyük bir bölümü-
nün daha önce bu konuda düzenli bir eğitim görmüş kimseler olmaması bu alsın-
da mesleki eğitime olan gereksinmeyi geniş ölçüde artırmıştır. Bu durum karşı-
sında MPM'nin Kamusal İlişkiler tekniğinin ayrıntılarına inen bir kurs düzenle-
me olanaklarım araştırmasının yerinde olacağını sanıyorum. 

3. Seminerde bildiri sunan uygulayıcıların verdikleri bilgiler aydınlatıcı ol-
makla birlikte, sunulan bilgilerin sağlam, düzenli bir kavramsal çerçeveye otur-
tulmamış bulunması sağlanan yararın sınırlı bir düzeyde kalmasına yol açmış-
tır. Bu sunuşlarda benim seminerin ilk konuşmasında ortaya koymaya çalıştığım 
çerçeveye uyulmuş olsaydı, yaşanmış deneyler seminere katılanlar bakımından çok 
daha büyük bir anlam taşıyacak, öbür kurumların bundan sonraki uygulamalarına 
daha çok ışık tutabilecekti. 

4. Bu konuda daha şimdiden birçok isteklerin gelmiş olduğu da göz önünde 
bulundurularak, seminerde sunulan bildirilerle panel tutanaklarının en kısa sürede 
kitap biçiminde yayımlanması uygun olacaktır. Ancak metinler baskıya verilme-
den önce konuşmacılardan daha önce verdikleri metinlerde yapmak isteyebilecek-
leri değişiklikleri yapmaları istenmeli, ses kuşağından çıkarılacak panel görüşme-
lerine ilişkin metinler tümü Ankara'da bulunan ilgili kişilere gerekli düzeltmeler 
yapılmak üzere gönderilmelidir. Bu arada seminerin genel havasına uymayan ya 
da çok uzun, çok dağınık olan konuşmalardan bir bölümünün ya tümüyle çıka-
rılmasının ya da özet olarak verilmelerinin gerekeceği kanısındayım. 

Danışman, bu seminerlerin Makine Yapım Endüstrisi Yöneticileri İn-
san İlişkileri Semineri başlığını taşıyan ikincisiyle ilgili düşünceleriyle 
önerilerini kurum Genel Sekreterine 5 Mart 1976 günlü görüş bildirme 
yazısıyla şöyle iletiyordu: 

MPM'nin 1976 iş izlencesinde yer alan, ilkinin 26-29 Nisan 1976 günleri arasında 
Ankara'da düzenlenmesi öngörülen "Makine Yapım Endüstrisi Yöneticileri İnsan 
İlişkileri Semineri" konusunu, isteğiniz üzerine, 3 Mart 1976 Çarşamba günü be-
ni görmeye gelen Eğitim - Yayın Şubesi Müdürü ile Şube Uzmanlarından X ile 
görüştüm. Bu konudaki düşüncelerimi yazılı olarak bilgilerinize sunuyorum. 

1. Yaptığımız kestirimlere göre, söz konusu seminerlere katılabilecek Maki-
ne Yapım Sanayii üst düzey yöneticilerinin sayısı en az 250, orta düzey yönetici-
lerinin sayısı ise —yine en azından— 600 kişidir. 1976 yılı için biri Nisan ayında 
Ankara'da, ikincisi Haziran ayında İstanbul'da olmak üzere iki seminer düzen-
lenmesi öngörülmüş olmakla birlikte, her birine ortalama 25-30 kişiden çok yö-
neticinin katılması uygun olmayacağına göre, bu seminerlerin birçok kez yinelen-
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meleri gerekeceği kanısındayım. Bu durum karşısında söz konusu seminerlerin 
yalnız bu yıl değil, 1977 yılında da sürdürülmesi söz konusudur. 

2. Ankara'da düzenlenecek seminere Ankara ile Eskişehir, Konya, Kayseri 
gibi çevre illerde bulunan makine yapım endüstrilerinin "Genel Müdür, Genel Mü-
dür Yardımcısı, Müessese Müdürü" gibi üst düzey yöneticileri çağnlmalı, ilk se-
minerde çeşitli endüstri kuruluşları yöneticilerinden karma bir küme oluşturul-
ması yolunda çaba gösterilmelidir. Böylece seminere katılacak değişik kuruluş yö-
neticilerinin daha verimli bir düşünce alışverişinde bulunmalanna olanak sağ-
lanmış olacaktır. İlk seminere üst düzey yöneticilerinin çağrılması, örgütlerde eği-
timin "yukarıdan" başlatılmasının bilinen yararlarının yanı sıra, daha sonra or-
ta düzey için düzenlenecek seminerler için üst düzeyde elverişli bir anlayış, iş-
birliği ortamının yaratılması bakımından da yararlı olacaktır. 

3. Seminerin amacı ile ele alınacak konulan belirtmek üzere yazdığım bir 
metni ilişikte sunuyorum. Bu metin Ankara ile çevre illerdeki makine yapım ku-
ruluşlarına bir sunuş yazısı ile en kısa sürede gönderilmeli, bu yazıda seminerin 
niteliği ile koşullan konusunda gerekli bilgiler verildikten sonra, izlencenin ge-
rek biçim gerek içeriği ile ilgili görüşleri sorulmalı, seminere katılmasını öner-
dikleri üst düzey yöneticileri için de düzenlenmesi söz konusu olacak seminere 
kimlerin katılmasının uygun görüldüğü konusunda bundan sonraki tasarlama ça-
lışmalarına dayanak olmak üzere önerilerde bulunulması istenmelidir. 

4. İstanbul bölgesi için de, Ankara'da'ki kuruluşlardan yamt alınır alınmaz 
benzer nitelikte çalışmalar yapılması uygun olacaktır. 

5. Ankara'daki seminer kanımca bundan önce düzenlenen KİT Üst Düzey 
Yöneticileri Semineri gibi bir otelde yapılmalı, gerçekleştirilebilirse yatılı olma-
lıdır. Seminere bir kuruluştaki üst düzey yöneticilerinin tümünün katılması söz 
konusu olmayacağına göre (MPM aday seçimini buna göre yapmalıdır), yöneti-
cilerin seminer süresince işle olan doğrudan ilişkilerinin kesilmesinde büyük ya-
rar vardır. 

6. Seminerin sabah, öğleden sonra (örneğin 09.30 -12.00, 14.30 - 17.00 saatleri 
arasında olmak üzere) günde iki oturum üzerinden düzenlenmesi, bu sürenin 
yaklaşık yarısının sunuşlara, geri kalanının tartışmalara aynlması uygun ola-
caktır. 

7. Konuşmacılann seçiminde büyük bir titizlik gösterilmeli, bu ilk semine-
rin etkileyici bir başarıyla sonuçlanması için çaba gösterilmelidir. 

8. Daha önce başka vesilelerle de belirttiğimiz gibi, izlencede yer alan konu-
ları işleyecek kişiler salt kuramsal bir düzeyde kalmaktan titizlikle kaçınmalı, 
söylediklerinin uygulamaya dönük, seminere katılanların çalışma yaşamlan ba-
kımından anlamlı olması için elden gelen çabayı göstermelidirler. Konuşmalar 
sırasında olsun, tartışmalar sırasında olsun, uygulamadan —özellikle Türkiye'deki 
uygulamadan— olabildiğince çok örnek vererek konuları somutlaştırmaya özen 
göstermeli, ilgiyi en yüksek düzeyde tutmaya çalışmalıdırlar. 

Şimdilik bu konuda dikkatinize sunmak istediğim başlıca düşüncelerim bun-
lardır. Çalışmaların daha sonraki aşamalannda da katkıda bulunmaya hazınm. 

Bunu izleyen seminer, Danışman'ın 19 Nisan 1976 günlü yazısında 
eleştirdiği bir Kamusal ilişkiler Kursu izlence taslağıyla ilgiliydi. 

Eğitim - Yayın Şubesi Müdürlüğünün 13 Nisan 1976 günlü yazısına ekli "Halk-
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la İlişkiler Kursu" izlence taslağını, 14/4/1976 günlü yollama notunuz üzerine in-
celedim. 

1976 yılı iş izlencesinde de yer alan bu kursun 11-22 Ekim 1976 günleri ara-
sında Ankara'da yapılması öngörülmekte, sunulmuş bulunan izlence taslağı kur-
su yarımşar günlük on oturumdan oluşacak biçimde düzenlemiş bulunmaktadır. 

Aşağıda önce izlence taslağının ayrıntılarına ilişkin görüşlere yer verilecek, 
genel nitelikteki düşünceler daha sonra açıklanacaktır. 

1. İzlencenin "amaç" bölümünde yalnız "kamu kuruluşlarında görevli halkla 
ilişkiler elemanlarının bilgi düzeylerini artırmak"tan söz edilmektedir. Oysa bil-
ginin uygulamaya dönüştürülmesi anlamına gelen beceri sözcüğünü de buna ek-
lemekte yarar vardır. "Kurs" niteliği taşıyan eğitim izlencelerinde en az ' bilgi" 
denli, gerçekte ondaıı daha da büyük bir önem taşıyan "beceri"nin "amaç"ta açık 
olarak belirtilmesi, düzenlenmesi söz konusu kursun içeriğini de etkilemesi do-
layısıyla özel bir önem taşır. 

2. 'Amaç" bölümünün ikinci bölücüğünün hemen başında bu alandaki "yeni 
gelişmeler" ile bu bilim dalının "öteki bilim dallarıyla ilişkileri"nden söz edilmek-
tedir. Böyle bir izlencede "yeni gelişmeler" konusunda bilgi verilmesi doğal ol-
makla birlikte, sorunun bu yönünün başa alınarak özellikle vurgulanmasına gerek 
yoktur. Alanın "öteki bilim dallarıyla ilişkileri" de, amaç bölümünde gerektiğin-
den daha çok vurgulanmış görünmektedir. Bu konu olsa olsa ilk oturumda ya-
pılacak genel nitelikte bir konuşmada 5-10 dakika içinde açıklığa kavuşturulabilir. 
Özetlemek gerekirse, "amaç" bölümü daha iyi düşünülüp daha yeterli bir biçim-
de kaleme alınmalıdır. 

3. Çağımızda Halkla İlişkiler" başlığım taşıyan birinci konunun içeriği ek-
sik görünmektedir Burada yer alan çeşitli tanımiamalar, bu tanımlamaların uy-
gulamadaki geçerliliği" deyişi de aşırı bir vurgulama belirtisi olarak göze çarp-
maktadır. "Örgütsel uygulama" deyişi de pek uygun görünmemektedir. Kamusal 
ilişkiler eyleminin niteliğini, içeriğini, amaçlarını, araçlarını ele alan genel bir 
sunuş konuşması düşünülüyorsa içerik de, başlık da ona göre yeniden kaleme 
alınmalıdır. 

4. İkinci konuşmanın içeriğinde "kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler birim-
lerinin kurulmasına yol açan nedenler"den söz edilmektedir. Oysa bu konunun 
ilk konuşmada açıklığa kavuşturulmuş olması gerekir. İçeriğin bu kesimi "Kamu 
Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Birimlerinin Çalışmaları" biçimindeki başlığa da 
uygun düşmemektedir. 

5. Üçüncü konuşmada yer alan "özel kesimin halkla ilişkiler konusuna yak-
laşımı" sorununun da ilk konuşmada açıklığa kavuşturulmuş olması gerekir. 
Kurs kamu kuruluşlarının kamusal ilişkiler sorunlarını ele almakta olduğuna 
gore, "Özel Kesimde Halkla İlişkiler" konusuna ayrı bir oturum ayrılmasının ne 
ölçüde uygun düşeceği de ayrıca tartışılabilir. Böyle bir yola gitmektense, her 
oturumda kamu yönetiminin kamusal ilişkiler sorunlarının özel kesimin sorunla-
rıyla —denge elden kaçınlmamak koşuluyla— karşılaştırmalı olarak tartışılması 
daha uygun bir yaklaşım olarak görünmektedir. 

6. Dördüncü konuşmanın içeriğinde "davranış biçimleri" sözüyle neyin amaç-
lanmak istendiği açık olarak anlaşılmamaktadır. Konuşma konusunun "Kamuoyu 
ve İnandırma Yollan" olarak saptanmış bulunması karşısında, bu konuşmanın içe-
riğinde yer alan "çevre ve çevresel koşullar"dan ne amaçlanmaktadır? Burası ye-
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terince açık değildir. "Hitap edilen çeşitli kamular" da havada bir anlatım olarak 
kalmaktadır. Bu kamuların belirlenmesi, özelliklerinin, gereksinmelerinin, eğilim-
lerinin saptanması mı anlatılmak istenmektedir? Konunun başlığı daha çok "araç-
lar" üzerinde durulacağı izlenimini uyandırmaktadır. Bu durumda içerik hem 
başlığa uygun düşmemekte, hem de belirsiz kalmaktadır. 

7. Başında 5 sayısı bulunan "Halkla İlişkiler Çalışmalarında İzlenecek Yol" 
başlığındaki "izlenecek yol," özellikle alt başlıklarla birlikte düşünüldüğünde iyi 
bir anlatım izlenimini bırakmamaktadır. 

8. Başında 5.1 sayısı bulunan başlıkta (Dinleme-Araştırma) "dinleme" söz-
cüğü ilk bakışta yadırganmaktadır. Burada kamusal ilişkilerde "araştırma"nın 
nesi tartışılmak istenmektedir? Bunun açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. 
Bu bölücüğün hem içeriği eksik, hem de iç bütünlüğü güçsüz görünmektedir. 

9. Başında 5.2 sayısı bulunan bölümde neyin tasarlanması (planlanması) söz 
konusudur? Genellikle yönetsel tasarlama mı, yoksa bir kamusal ilişkiler izlen-
cesinin tasarlanması mı? Ayrıca, "planlama çeşitleri"nden ne amaçlanmaktadır? 
Bütün bunların açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. 

10. Başında 5.3 sayısı bulunan bölümde genel bir "Haberleşme" konuşması 
mı söz konusudur? "Haberleşme kuramlari'nm kurs konusuyla bağlantısı nedir? 
Konuşmacının nelerden söz etmesi istenmektedir? Bütün bu soruların yanıtlandı-
rılıp kesin bir sonuca ondan sonra vanlması uygun olacaktır. 

11. Başında 5.4 maddesi bulunan bölümden, orada sözü edilen değerlendir-
me ya da "dinleme" araçlarının yalnız belirli "programların" sonuçlarını değer-
lendirmede kullanıldıkları izlenimi edinilmektedir. Oysa bunlar yönetimin günlük 
yaşantısı içinde sürekli olarak kullanılması gereken araçlardır. 

12. "Kitle Haberleşme Araçları" başlığını taşıyan 6 sayılı konuşmada "yığın-
lara seslenen iletişim araçlarının kullanılmasında uyulması gereken kurallar"a ay-
rıca yer verilmemiş olması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

13. "Halkın Yönetimi Etkileme Yolları" (sayı 7) başlığı altında "ortaklaşma" 
sözcüğü ile ne anlatılmak istendiği açık olarak anlaşılamamaktadır. 

14. İzlencenin son maddesinde, bir kamu kuruluşunun (Gıda, Tarım, Hay-
vancılık Bakanlığının) kamusal ilişkiler çalışmalarının çeşitli yönleriyle ele alı-
narak incelenmesi öngörülmektedir. Düşünce özünde iyi olmakla birlikte, seçim 
konu üzerinde daha çok düşünülerek yapılmalı, bu arada tek bir kurumun ele 
alınmasının yeterli olup olmadığı da tartışılmalıdır. 

15. "Yararlanılabilecek bilim adamları ve uygulamacılar" başlığı altında anı-
lan adlar arasında bu konuyla hiç ilgilenmeyenler bulunduğu gibi, MPM'nin bu 
tür bir çalışmasına katılmasında "yetkililik" bakımından sakınca görülebilecekler 
de vardır. Bu konudaki görüşlerimi sırası gelince sözlü olarak belirtmek isterim. 

İzlencede böyle bir kursta üzerinde durulması gereken birçok konulara yer 
verilmiş olmakla birlikte, eldeki taslağın biraz daha olgunlaştırılmasında yarar 
vardır. Bu arada birkaç kamu kuruluşunun kamusal ilişkiler birimleriyle ilişki 
kurulup onların eğitim yoluyla giderilebilecek güçlükleri, karşılaştıkları somut 
sorunlar konusunda bilgi alınmasının izlenceyi geliştirme bakımından uygun ola-
cağım sanıyorum. 

Geliştirilecek izlencenin ilgili birimler temsilcileriyle görüşülüp tepkilerinin 
öğrenilmesinde de yarar görürüm. 
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Danışman, Eğitim Şubesinin oluşturup Genel Sekreterliğe sunduğu 
"Eğit im Uygulaması" konulu eğitim izlencesiyle ilgili düşüncelerini aşa-
ğıdaki 7 Eylül 1977 günlü bir görüş bildirme yazısında açıklıyordu: 

Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün "Eğitim Uygulaması" konulu eğitim iz-
lencesiyle ilgili 1 Eylül 1977 günlü yazısında yer alan önerileri aynı günlü yol-
lama notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki görüşlerimle düşüncelerimi aşa-
ğıda sunuyorum: 

1. İzlence taslağı içerik yönünden genellikle uygun görünmektedir. 
2. İzlence, biçim yönünden daha önce bu tür izlenceler için MPM'ce benim-

senmiş olan örneğe uymamaktadır. Eğitim-Yayın Şubesindeki arkadaşların elin-
de eski örneklerinin bulunduğunu sandığım bu biçimde başta izlencenin amacı 
kısaca açıklanmakta, daha sonra eğitim çalışmasında ele alınacak konularla bun-
lardan her birinin içeriği daha değişik bir görünümle sunulmakta, ayrıca izlence-
nin uygulanmasıyla ilgili açıklamalara da yer verilmekteydi. Eldeki metinde 
"amaç" bölümü bulunmadığı gibi, ele alınacak konuların ayrıntıları 1, 2, 3, A, B, C, 
a. b, c gibi çok kesinlik izlenimi uyandırılacak bir biçimde verilmiştir. Oysa bu 
içerik tanımlamaları konuşmacıların işlemeleri beklenen konular üzerinde bir 
görüş kazandırmak amacıyla oluşturulmakta, konuşmacılar bunlarda zorunlu 
gördükleri birtakım değişikliklerle eklemeleri yapabilmekteydiler. Kanımca daha 
düzenli olan eski biçime uyulması uygun olacaktır. 

3. Birinci gün sunulacak "Eğitim Fonksiyonu" başlıklı bildirinin adındaki 
"fonksiyon" sözcüğünün Türkçeleştirilerek başlığın "Eğitim Görevi" olarak değiş-
tirilmesinin daha uygun olacağını sanıyorum. 

4. İzlence önerisinin 2 A-a maddesindeki "çözümleyebileceği" sözcüğü "çöze-
bileceği" olarak değiştirilmelidir. "Çözümlemek" analiz etmek, "çözmek" hallet-
mek anlamına gelmektedir. 

5. İzlencenin 2 A-b maddesindeki "eğitimin örgüt içinde fonksiyonelleştiril-
mesi" anlatımı yeterince belirgin değildir. "Fonksiyonelleştirilmesi" sözü Türkçe-
leştirilerek anlama açıklık kazandırılmalıdır. 

6. İkinci gün izlencesinin 2. maddesinde yer alan "örnek olay" sözcüğü bile-
şik bir sözcük olduğu için bitişik ("örnekolay" biçiminde) yazılmalıdır. 

7. Üçüncü gün izlencesinin 3 C-c maddesindeki "rotasyon" sözcüğü yerine 
"yer değiştirme" denmesi daha uygun olacaktır. 

8. "Eğitim Gereksinmeleri Kontrol Listesf'nin 2 ile 6 sayılı maddeleri içerik 
yönünden birbirine yakın görünmektedir. Gereken anlatım değişikliği yapılarak 
aradaki ayrım daha belirgin kılınmalıdır. 

9. Bunun dışında metin üzerinde kırmızı kalemle birtakım anlatım değişik-
likleri yaptım. 

Danışman, bu yazının 2. maddesinde değindiği durumu, birlikte ça-
lıştığı ilk Genel Sekreter döneminde kurmaya çalıştığı, bunda başarılı da 
olduğu düzenli bir uygulamadan bir çeşit kaçış anlamı taşıması bakımın-
dan ilginç, düşündürücü bulmuştu. 

Danışman'ın üzerinde yazılı görüş bildirdiği son eğitim etkinliği, aşa-
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ğıdaki 12 Ocak 1979 günlü yazısıyla bir değerlendirmesini yaptığı bir iş kazalarını önleme görevlileri eğitimi izlence tasarısıydı : 

Ekonomi Şubesi ile Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenle-
dikleri, 1979 yılı iş izlencesi taslağında 4.3 sayı ile yer alan İş Kazalarım Önleme 
Görevlileri Eğitimi Projesi'nin gün, saat, konu, konuşmacı adı belirtilerek ayrıntılı 
bir biçimde düzenlenmiş metnini inceledim. 

Bu biçimiyle tasan, daha önceki yıllarda benimsenmiş bulunan olumlu bir 
uygulamadan aynlmaktadır. Daha doğrusu izlenceye bu biçim verilmeden önce 
yapılması gereken bir düzenleme aşaması atlanmıştır. Bu düzenlemede önce ya-
pılacak çalışmanın amacı açıklanmakta, daha sonra bu amaca varmak için uy-
gulanması gereken eğitim izlencesinin içeriği az çok aynntılı olarak gösterilmek-
teydi. Düzenlenmesi yalnız gün, saat, konu başlığı, konuşmacı adı konarak oluş-
turulan bir izlenceye göre çok daha güç olan böyle gerekçeli bir metin, izlenceyi 
oluşturanlann daha büyük bir çaba göstermelerini, o konuda aynntılı sayılabile-
cek bilgilerle donanmış bulunmalannı, en azından bu düzeye çıkabilmek için be-
lirli bir çaba gösterilmesini gerektirir. Öyle sanıyorum ki bu güçlük nedeniyle 
son zamanlarda daha kestirme bir yöntem izlenmesi yoluna gidildiği görülmek-
tedir. Daha önce uygulanmış bulunan bu yönteme dönülmesinin yararlı olacağım 
belirttikten sonra, söz konusu eğitim izlencesi konusundaki görüşlerimi aşağıda 
sunuyorum: 

1. İzlencede konuşmalann içeriği konusunda bir açıklık bulunmadığı, bir 
başka deyişle verilen başlıklar altında ne gibi konulann işleneceği belirtilmediği 
için, içerikle ilgili olarak aynntılı görüş bildirme olanağı yoktur. 

2. "Metal Eşya Yapım Endüstrisi İşkolunda İş Kazalanm Önleme Konusun-
da Gelişmiş Ülkelerdeki Son Uygulamalar" konulu bildiride hangi ülkelerdeki uy-
gulamalann inceleme konusu yapılacağı belli olmamakla birlikte, iş kazalanm 
önleme konusunda olsun, kazadan sonra yapılan işlemler konusunda olsun dün-
yadaki en ilginç, en özgün örneklerden birini oluşturan Yugoslav deneyinden ya-
rarlanmanın çok yerinde olacağım sanıyorum. Dahası, Dışişleri Bakanlığı aracılı-
ğıyla, kültürel antlaşmalar çerçevesinde bu konuyu işleyecek yetkili bir Yugoslav 
konuşmacının bile Türkiye'ye getirtilebileceğini sanıyorum. 

3. 4 Nisan 1979 gününe rastlayan "Klasik Düzanlatım Yöntemiyle Uygulanan 
Bir İş Kazalanm Önleme Eğitimi Çalışması" başlığını taşıyan konuşmanın içeri-
ğinin ne olacağı anlaşılamamaktadır. Konuşmacı, "takrir" yöntemiyle bir iş kaza-
lanm önleme dersi mi verecektir? Bununla eğitim çalışmasına katılanlara ne an-
latılmak istenmektedir? Tek başına kullanıldığında bu yöntemin yetersiz olacağı 
mı söylenecektir? Bu soruların yanıtı olumluysa böyle bir konuşmanın yerindeliği 
tartışma konusu yapılabilir. 

4. 5 Nisan 1979 günü sunulacak "Belirtilen İlkelere Göre Uygulanan Bir İş 
Kazalarını Önleme Eğitimi Çalışması" başlıklı ilk bildirinin amacı ile niteliği de 
açık olarak anlaşılmamaktadır. 

5. 4-5 Nisan 1979 günleri uygulanacak olan "tesf'lerin niteliği konusunda 
herhangi bir açıklama bulunmadığı için, 5 Nisan günü öğleden sonra ele alınacak 
"Her iki test sonuçlarının açıklanması, sonuçlara dayanılarak eğitim etkinliğinin 
artınlması konusunda alınacak önlemlerin ortaya konması" başlıklı çalışmanın 
da ne olacağı anlaşılamamaktadır. Anlatım düzgün, anlam bulamktır. 
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6. Son gün konuşmacılar ile iki dinleyiciden oluşan bir panelde "Türkiye'de 
Metal Eşya Yapım Endüstrisi işkolunda İş Kazaları Nasıl Önlenebilir?" konusu-
nun tartışılması öngörülmüştür. Konuşmacıların tümü MPM görevlileri olduğuna, 
belki de hiçbirinin metal eşya yapım endüstrisi işkolunda, özellikle iş kazalarıyla 
ilgili uygulama deneyi bulunmadığına göre bu tartışmadan beklenen yararın sağ-
lanıp sağlanamayacağı tartışmaya açıktır. Konuşmacılar arasında da uygulama-
dan gelen yetkili bir kişinin bile bulunmaması önemli bir eksiklik olarak görün-
mektedir. 

7. iş kazalarının birçok durumlarda tinsel, insancıl nedenlerden ileri geldiği 
bilinen bir gerçektir, izlencenin incelenmesinden konunun bu yönü üzerinde hiç 
durulmadığı anlaşılmaktadır. Bunu da yetkili bir konuşmacı bulunarak kolaylık-
la giderilebilecek önemli bir eksiklik olarak belirtmek gerekir. 

DANIŞMAN'IN EĞİTİME EYLEMLİ KATKILARI 

Danışman, yukarıda değinilen izlence geliştirme çalışmaları dışında 
da, ara ara oturumlara başkanlık ederek, bildiriler sunup konuşmalar ya-
parak, açık oturumlara katılarak ya da açık oturumlar yöneterek kuru-
mun düzenlediği eğitim çalışmalarına eylemli olarak katkıda bulunmak-
taydı. 

Bu arada Danışman, Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Seminerinin 
9 Kasım 1971 günü öğleden sonra, 11, 13 Kasım 1971 günleri sabah yapı-
lan oturumlarına başkanlık etmiş, 12 Kasım sabahı "Türkiye'de Verimli-
liğin Artırılmasında Karşılaşılan Güçlüklerle Çözüm Yolları" konusunu iş-
leyen ikinci kümenin tartışmalarını yönetmiş, Hacettepe Üniversitesi Mor-
foloji binasında 12 Nisan 1972 günü yapılan "Yönetimin Modern Yöntem-
lerle Güçlendirilmesi" konulu yöneticiler toplantısına, kurumun Odalar 
Birliği salonunda düzenlediği "Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar" 
konulu seminerin 21 Nisan 1972 günü yapılan son oturumuna başkanlık 
etmiş, KİT'lerle ilgili seminerde 15 Aralık 1972 günü bir açık oturum yö-
netmiş, MPM'nin onuncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Odalar Birliği 
salonunda 17 Nisan 1975 günü düzenlenen "Kalkınma Stratejisi ve Verim-
lilik" konulu sempozyumda sabahki konuşmalar sırasında oturum baş-
kanlığı yapmış, Marmara Otelinde yapılan KİT üst düzey, yöneticiler se-
minerinde 11 Mayıs 1977, KİT orta düzey yöneticileri için düzenlenen se-
minerde 18 Mayıs 1977 günü "KİT'lerde Örgüt Geliştirme Çalışmalarının 
Getirdiği Sorunlarla Çözüm Yolları" konulu birer açık oturumu, 16 Ha-
ziran 1978 günü "Yönetime Katılma" konusunda düzenlenen bir hafta 
süreli seminerin son çalışması olan paneli yönetmişti. 

Danışman'ın eğitim çalışmalarına konuşmacı olarak yaptığı katkılar 
da şunlardır: Kamusal İlişkiler Seminerinde 12 Nisan 1971 günü "Kamu-
sal İlişkiler Nedir?," 14 Nisan günü "Kamusal İlişkilerde Araştırma" ko-
nulu bir konuşma ile yine o gün yapılan açık oturuma konuşmacı olarak 
katılma. İzmir'de BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. için düzenlenen üst düzey 
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yöneticiler seminerinde 10 Şubat 1975 günü "Yönetim, Yöneticilik," 11 
Şubat günü "Yönetimde İnsan Davranışlarının Ruhbilimi," 14 Şubat gü-
nü "Eğitim" konulu bir konuşma. Yine bu kuruluş için düzenlenen orta 
düzey yöneticiler seminerinde 11 Kasım 1975 günü "Yönetimde İnsan Dav-
ranışlarının Ruhbilimi" ile "Örgütün İçyüzü" konulu konuşma. Kamu ku-
ruluşlarında Kamusal İlişkiler seminerinde 13 Kasım 1975 günü yine 
"Kamusal İlişkiler Nedir?" konulu konuşma. KİT üst düzey yöneticiler 
seminerinde 14 Ocak 1976 günü "Yönetim, Yöneticilik" konusunda bir ko-
nuşma. Odalar Birliği salonunda yapılan Eğiticilerin Eğitimi seminerin-
de 13 Ekim 1976 günü "Yöneticilerin Eğitiminde Örnekolay Yöntemi ile 
Rol Oynama Yöntemi" konulu konuşma. Alanya Incekum'da çeşitli kamu 
kuruluşlarında görevli eğitim uzmanlarının katıldığı seminerde 27 Aralık 
1977 günü "Eğitim Yöntemleri" konusunda bir konuşma. İstanbul Haydar-
paşa'da Devlet Demiryolları Eğitim Merkezinde bu kurum görevlileri için 
16 Ocak 1978 günü "Kamusal İlişkiler" konulu bir konuşma. MPM'nin 
Marmaris'te Pamucak Orman Kampında düzenlediği Eğitim Yöntemleri 
Seminerinde 3 Mayıs 1D78 günü "Örnekolay Yöntemi," 4 Mayıs günü 
"Rol Oynama Yöntemi" konulu bildiri ile bu yöntemin eylemli bir uy-
gulaması. MPM'nin Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde düzenlediği Çağdaş Yöne-
tim seminerinde 19 Aralık 1978 günü "Yönetici, Yöneticilik," 20 Aralık 
günü "Yönetimde Bireysel Davranışlar," 21 Aralık günü "Yönetimde 
Uyum Sorunları" konulu konuşmalar. 
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6. 
Bölüm 

ARAŞTIRMA 

Yukarıda, kurumun örgüt içi eğitim çalışmaları incelenirken görevli-
lerin araştırma alanında yoğun bir eğitim gereksinmesi içinde bulunduk-
larına değinilmiş, ayrıca eğitim gereksinmelerinin saptanması amacını gü-
den araştırmalara —konuyla yakın ilgisi dolayısıyla— eğitime ilişkin so-
runların ele alındığı o bölümde yer verilmişti. B u bölümde ise Danış-
man'ın kurumun çalışmalarına araştırma alanında yaptığı katkılar üze-
rinde durulacaktır. 

E Ğ I T I M - G E Ç I M S E L Y A Ş A M U Y U M U 

B u konuda Danışman'dan yapması istenen ilk çalışma Norveç'te ve-
rimliliğin artırılmasıyla ilgili çalışmalara değinen bir belgenin incelenip 
Türkiye'de araştırma konusu yapılabilecek sorun alanlarının belirlenme-
si olmuş, o da bu konudaki düşüncelerini Genel Sekreter 'e sunduğu 15 
Aralık 1971 günlü görüş bildirme yazısında şöyle açıklamışt ı : 

Genel Sekreterliğin ilgideki 21/10/1971 günlü, 255 sayılı yazısında tarafımdan 
"incelenerek ele alınabilecek araştırma projeleri haline sokulup" birer gerekçe 
ile bildirilmesi istenen konulardan biri de. söz konusu yazıya ilişik metnin 3. say-
fasında, 8. sırada yer almaktadır. 

"Verimlilik kavramı ile verimliliğin nasıl sağlanacağını ana çizgileriyle öğ-
retici, yayıcı bir eğitim düzeninin geliştirilmesi" biçiminde tanımlanan bu konu 
ile ilgili olarak, Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği'nin Rotterdam'da yapılan 
toplantısına sunulan, Norveç'teki çalışmaları açıklayan "Eğitim ile Verimlilik" 
konulu bildiriyle MPM Eğitim Uzmanı X'in adı geçen bildiriyi özetleyip Türki-
ye'de bu konuda neler yapılabileceği konusunu işleyen makalesine de yollamada 
bulunulmaktadır. 

Bu konudaki düşüncelerimi somut önerilere dönüştürmeden önce Ake Dalin'in 
yazdığı Norveç deneyine ilişkin yazıyı inceledim. Norveç'le ilgili yazıya ilişkin 
genel gözlemlerim şunlardır: 

1. Yazı Norveççe düşünülerek kaleme alındığı, ayrıca kimi kavramlar İngi-
lizcede yanlış kullanıldığı için, metin yer yer açıklıktan yoksundur. Dahası yazı-
nın son beş sayfası açık olarak anlaşılamamaktadır. 

2. Bildirinin "Eğitim ile Verimlilik" biçimindeki başlığında yer alan "prodük-
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t.ıvite" sözcüğünün teknik bir kavramı anlatmasına karşılık, metinde işlenen ko-
nular —en azından yazının giriş bölümünde— daha yüksek bir düzeyde, "ekono-
miye katkı" deyişiyle anlatılabilecek bir anlayışla ele alınmıştır. Bir başka deyişle 
okuyucuda, yazının başlığındaki "belirlilik" ile metnindeki "genellik" arasında 
önemlice bir uzaklığın bulunduğu duygusu uyanmaktadır. 

3. Yazının 3. sayfasımn son kısmında sözü edilen, "üretim yönetiminin ilkokul-
dan başlayarak üniversite düzeyine kadar tüm eğitim sistemindeki rolünü değer-
lendirmek ve eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusun-
da önerilerde bulunmak" amacını güden 3 sayılı komitenin 1971 Şubatında oluş-
turulduğu bildirilen yazanağı konusunda yazıda herhangi bir açıklık görüleme-
miştir. Burada "üretim yönetimi" sözünden (ki yazanağın Norveççe adında kul-
lanılan "üretim tekniği" deyiminin daha uygun bir anlatım olduğunu sanıyorum) 
ne amaçlandığı kesin olarak anlaşılamadığı gibi, bununla dar anlamda verimlili-
ğin artırılması amacına dönük bilgilerle önlemlerin amaçlanıp amaçlanmadığı da 
belli değildir. 

Daha önce bu konu ile ilgili görüşmelerimizle dikkatimi çeken yazılı notlar-
dan, Norveç'te "verimlilik eğitimi" konusunda ilginç bir model geliştirilmiş ol-
duğu izlenimini edindiğim için yazıda bu konudaki merakımı giderecek açıklama-
lar bulunacağım umuyordum; ancak umduğumu bulamadım. 

Norveç Verimlilik Enstitüsü'nün eğitimle ilgili çalışmalarını gözden geçirir-
ken Türkiye bakımından da anlamlı etkinlikler olarak aşağıdaki saptamalarda 
bulundum: 

a. Yönetimle yöneticilik eğitiminin gelişmesine yardım. 
b. Çalışma yaşamının gereksinmeleri ile ülkedeki eğitim-öğretim düzeni ara-

sında uyum sağlayıcı önlemlerin alınmasına, bir başka deyişle çalışma yaşamının 
gerektirdiği bilgi, beceri ile tutumlarla donanmış kişilerin yetiştirilmesine aracılık 
etmek. 

c. Görevli yönetiminin, bu arada görevli eğitiminin gelişmesine katkı. 
İnceleme konusu bildiri, "Türkiye'de bu konularda neler yapılabileceği" gö-

rüşü açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki düşünceler ortaya çıkmaktadır: 
1. Teknik bir sorun olarak "verimlilik eğitimi"nin ilkokuldan başlayarak 

öğretim düzeninin tümünü kapsayacak biçimde bir modele bağlanması, bize, ger-
çekçi bir görüş açısından, yapılabilirliği güçsüz bir tasarı olarak görünmektedir. 
Örneğin, Türkiye'nin bugünkü durumunda ilkokullarda bu konuda, verimli ça-
lışmanın bir "değer" olarak yarımn yetişkin yurttaşlarına aşılanması amacına 
dönük telkinler dışında ne yapılabilir? Bu sorulara somut bir yanıt vermek 
—olanaksız değilse bile— güçtür. "Verimli çalışma"nın başlıbaşına önemli bir 
"değer" niteliği taşıdığı toplumlarda bireyler bunları o toplum içinde yetişmekle 
kendiliğinden öğrenirler. Bu değerin güçlü olmadığı toplumlarda eğitim düzeninin 
ilk basamağında yapılabilecek iş böyle bir bilincin uyanmasına katkıda buluna-
bilecek telkinlerle uyarıların yapılmasından ibaret kalmaya mahkûm görünmek-
tedir. 

Öğretim düzeninin daha yukarı basamaklarında MPM'nin de katkıda bulu-
nabileceği daha somut birtakım çalışmalar yapılabilir. Ancak bu çalışmaları, en 
azından genel, mesleki-teknik öğretim düzeyi için teknik anlamda "verimlilik eği-
timi" olarak değil de eğitim düzeninde "verimliliğin artırılmasını sağlayacak de-
ğişikliklerin yapılması" biçiminde dile getirmek daha doğru olacaktır. 
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Yüksek öğretim düzeyinde eğitime ülkenin geçimsel kalkınmasına daha çok 
katkıda bulunabilecek bir nitelik kazandırma yanında, öğretim izlencelerinde ve-
rimlilik uygulayımı ile ilgili derslerin eklenmesi gibi yeniliklerin yapılmasında 
MPM'nin aracı görevi yapması olanağı vardır. 

2. Çalışma yaşamının (özellikle işleyimle tecim kesimlerinin) gereksinmeleri 
ile ülkedeki eğitim-öğretim düzeni arasında uyum sağlamak amacını güden önlem-
lerin alınması, bize MPM'nin aracılık edebileceği yararlı bir çalışma alanı olarak 
görünmektedir. Konu, MPM'nin kendi öz görevlilerine çok bir yük yüklemeden, 
yalnız eşgüdümcü görevi yaparak dışardaki kişilere yaptırılabilecek bir çalışma 
olması bakımından da ilginçtir. Böyle bir çalışmanın kapsamını her türlü mesleğe 
hazırlayan öğretim-eğitim kurumlarını içine alacak biçimde geniş tutmak olanağı 
bulunduğu gibi, belirli alanlar da seçilebilir. Öncelikle ele alınabilecek konular 
arasında mesleki-teknik öğretim kurumlan ile yöneticilik, işletmecilik alanında 
eğitim sağlayan kurumlar akla gelmektedir. 

Burada şöyle bir çalışma yöntemi düşünülebilir: Seçilecek belirli konularda, 
scrunu ilgili öğretim kurumlarıyla onların eleman yetiştirdikleri çalışma alanları 
açısından inceleyecek birer araştırmacı görevlendirilir. Bu araştırmacıların ilgili 
üniversitelerle öbür yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından ti-
tizlikle seçilmesinde yarar vardır. Araştırmada bu kurumları bitirenlerin işlen-
dirme sorunları, çalışma yaşamında karşılaştıkları başlıca güçlükler, onları çalış-
ma yaşamına daha iyi hazırlama olanakları, izlence içeriğiyle çalışma yöntemle-
rine verilmesi gereken yeni biçim gibi ana sorunlar üzerinde durulur. Bu arada 
İlgili öğretim kurumlarının üyeleri, bu kurumlan bitirerek çalışma yaşamına atı-
lan gençlerle, onlan çalıştıran işletmelerin, kurumlann yetkilileri ile görüşme-
ler yapılıp sormacalar düzenlenir. Amaç, yukanda da değinildiği gibi, öğretim-
eğitim izlencelerinin geçimsel yaşamın gereklerine uygun duruma getirilmesidir. 

Toplanan bilgiler değerlendirilerek, ortaya çıkan sonuçlarla önerileri de içine 
alan bir yazanak düzenlenir. Yazanak, her iki yanı temsil eden kişilerin, Milli 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile MPM ilgililerinin de katılacağı bir toplantı ya da 
toplantılarda tartışılarak alınması gerekli önlemler kesinleştirilir. Bu çalışmalara, 
daha geniş bir ilgililer yığınının katılmasını olanaklı kılmak üzere bir seminer 
niteliği de verilebilir. Gerekli değişikliklerin yapılmasında yetkili kişiler çalışma-
lara katılmış olduğu için bu değişikliklerin yapılması da kolaylaşmış olur. An-
cak burada "değişim görevlisi" rolü MPM'ce yürütülür. 

MPM'nin 8-13 Kasım 1971 günleri arasında düzenlediği "Uygulamalı Sosyal 
Araştırmalar" seminerinde, başkanlığım yaptığım küme toplantısında konumuzla 
ilgili birtakım ipuçlarımn ortaya çıktığını da bu vesile ile belirtmek isterim. Bun-
lardan biri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığının bu 
kurumların öğretim izlencelerinin düzenlenmesinde MPM'den yararlanmak iste-
ğinde olduğudur. Toplantıda bulunan, söz konusu Müsteşarlıktan bayan X bu 
isteği açıkça belirtmiştir. 

Toplantıda dile getirilen ikinci bir görüş de, bugün okullanmızda uygulan-
makta olan din eğitiminin, verimliliği özendirmekten çok kişileri eylemsizliğe 
itici bir içerikte oluşuydu. 

Bu konuların ikisinin de en kısa sürede ele alınabileceğini sanıyorum. Bu ya-
zıyı kaleme alırken, yukarıdaki bölücükte sözü edilen sorunla ilgili olarak İla-
hiyat Fakültesinden Sayın Dr. X'le görüştüm; o da konuya karşı büyük ilgi gös-
terdi. Bu konuda yapılacak çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel 
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Müdürlüğü, Talim-Terbiye Dairesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında MPM'nin 
eşgüdümcülüğü ile yürütülebilecek bir tasan olarak görünmektedir. 

Mesleki-teknik öğretim kurumları ile ilgili çalışma da gecikmeden bir tasa-
nva dönüştürülebilecek nitelikte görünmektedir 

Bu konular bugün üzerinde çalışılmakta olan Eğitim Reformu ile yakından 
ilgili olduğu için, MPM'nin bu çalışmalara katkıda bulunmak isteğinde olduğunu 
Milli Eğitim Bakanlığına gecikmeden duyurmasının da yararlı olacağı kanısın-
dayım. 

Dikkati çekmek istediğim bir başka yön de, bu çalışmalann, daha önce 17 
Kasım 1971 günlü, 19 sayılı yazıma ek olarak sunduğum yazanakta ilkeleri açık-
lanan işbirliği ile döküm çalışmasıyla yakından ilgili olduğu, dolayısıyla bu ça-
lışmanın gecikilmeden başlatılması gereğidir. 

Burada, konunun aynntılarına daha çok girmekte yarar görmediğim için du-
rumu genel çizgileriyle dikkatinize sunmakla yetiniyorum. 

Danışman'ın üzerinde görüş bildirmesi istenen, araştırma yöneltisi-
nin belirlenmesiyle ilgili bir belge de bir OECD uzmanının MPM'de iki 
hafta süreyle yaptığı incelemeler sonunda sunduğu yazanaktı. Danışman, 
29 Kasım 1974 günlü görüş bildirme yazısında —bir bölümü daha önce ele 
aldığımız eğitim konularına ayrılan— bu belge üzerindeki yorumlarım 
şöyle açıklıyordu: 

OECD Teknik İşbirliği Servisi Damşmanı Herman Daems'in "MPM Verimlilik 
Araştıı ıııalarmın Değeı lendirilmesi" başlıklı yazanağını isteğiniz üzerine incele-
dim. Mr. Daems'in 22 Eylül - 5 Ekim 1974 günleri arasında MPM'de yaptığı ince-
lemelerin ürünü olan bu yazanak üzerindeki gözlemlerimle düşüncelerim aşağı-
dadır : 

1. Uzmanın vurgulamaya çalıştığı ana düşünce verimlilik ölçümlerine son 
yıllarda verilen ağırlığın bir ölçüde abartılmış olduğu, bu ölçümlerin bir amaç-
tan çok bir araç olduğu gerçeğinin gözden uzak tutulmaması gerekecektir. Ya-
zar, bu görüşten yola çıkarak, bundan böyle salt verimlilik çalışmalarının azal-
tılıp araştırmaların daha çok Türk geçimsel yaşamında verimliliğin artınlmasına 
katkıda bulunacak konular üzerinde yoğunlaştırılmasını önermektedir. Yazarın 
bu tanılaması, ayrıca ölçülü bir düzeye indirilmesi gereken bu tür çalışmalarda 
üniversitelerle işbirliği edilmesi yolundaki düşünceleri yerinde görünmektedir. 

2. Yazanakta daha sonra, MPM'nin araştırma yöneltisi ile ilgili olarak genel 
önerilerde bulunulmakta, bu arada işletmelerin daha verimli bir biçimde yönetil-
mesi yanında verimliliğin yükseltilmesine ışık tutacak çalışmalara ağırlık verilme-
si önerilmektedir. Yazanağın 3. ile 6. sayfalannda anılan örneklerle de somutlaş-
tırılan böyle bir yaklaşım değişikliğinin de yerinde olacağı kanısındayım. 

3. Yazann MPM çalışmalarında başlıca engelin küçümsenmeyecek bir yük-
seklikte olan "görevli değişim hızı" olduğu yolundaki tanılamasıyla bu hızın dü-
şürülmesi için köklü önlemlerin alınması gerektiği yolundaki önerisine katılma-
mak elde değildir. 

4. Eğitim izlencelerinin deneyimli, yetkili kişilerce oluşturulup düzenlenmesi, 
bu arada izlenceler oluşturulurken "Türkiye'deki önemli yöneticilerin yetenek, 
deney, bilgi birikimlerinden yararlanılmasının, giderek bu izlencelerde ders ver-
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melerinin sağlanmasının gerektiği" konusundaki görüş de yerindedir. Ancak söz 
konusu damşmanın bu öneriyi yaparken Türkiye'deki olanaklar üzerinde gerçek-
çi bir görüş taşımadığı, onları olduğundan daha yüksek bir düzeyde gördüğü iz-
leniminde olduğumu da burada belirtmek isterim. 

5. Mr. Daems'in MPM ilgililerince kendisine açıklanan araştırma tasarıları 
konusundaki görüşleri üzerinde kesin bir değerlendirme yapabilecek ayrıntılı bil-
gilerden genellikle yoksunum. Bununla birlikte, makine yapım sanayiinde yöne-
ticilerin eğitim gereksinmeleri üzerinde yapılan araştırmaya ilişkin görüşleri ko-
nusunda yorumlarda bulunmakta yarar görüyorum. Yazarın, yöneticilerin "insan 
ilişkileri"ni "üretim tasarlama tekniklerinden bile daha önceye koymuş olmaları" 
gerçeği karşısında bir ölçüde şaşkınlığa düşmüş olduğu izlenimi edinilmektedir. 
Oysa Türkiye'nin koşullarını bilenler için bunda şaşılacak bir yön yoktur. Yazar, 
o araştırmadan sonra İstanbul'da "üst yöneticiler düzeyinde araştırma sonuçla-
rının geçerliliğini kanıtlayan görüşmeler yapıldığım," üstü kapalı olarak da ken-
disinin bu konudaki duraksamalarının giderilmiş olduğunu belirttikten sonra, "bu 
görüşmelerin onların 'insan ilişkilerinden tam olarak neyi amaçladıklarını açık-
lıkla ortaya koymaya yetmediğini" söylemektedir. Bu tanılama da doğru olmakla 
birlikte, neredeyse tümüne yakın bir çoğunluğu işletmecilik konuları, özellikle 
yönetimin insancıl sorunları üzerinde köklü bir eğitim görmemiş olan bu yöneti-
cilerin bu konuda yeterli bir kavramsal çerçeveyle donanmış bulunmamalarını do-
ğal karşılamak gerekir. Nitekim İzmir'deki BMC firmasından gelen, birkaç gün 
önce sizinle kısaca incelediğimiz istekte de böyle bir kavramsal çerçevenin eksik-
liği açıkça göze çarpmaktaydı. Burada MPM yönünden yapılması gereken, belir-
tilen genel gereksinmeyi karşılayacak, bu arada ilgili yöneticilerin belirli gerek-
sinmelerine de uygun düşecek yeterli eğitim izlencelerinin geliştirilmesidir. Yaza-
nağı kaleme alan danışmanın bu konudaki önerileri genellikle uygun görünmekle 
birlikte, içlerinden bir bölümünün gerçekçilikten uzak olduğu görüşündeyim. 
Bunlardan biri "hiçbir akademisyenin bu izlencelerde konuşmacı olarak yer al-
maması" yolundaki öneridir. Başka ülkelerdeki uygulamalara da ters düşen 
bu öneri, konuları yetkiyle işleyecek yönetim uygulamacılarının sayısı ülkemizde 
yok denecek ölçüde sınırlı olduğundan uygulanma gücünden yoksundur. Seminer-
lerin 1,5 günden daha uzun olmaması yolundaki öneri de gerçekçilikten uzaktır. 
Bu denli kısa bir süre en üst düzeydeki yöneticiler için bir ölçüde uygun olabilir-
se de yöneticilerin tutumlarıyla davranışlarında değişiklik yapılabilmesini sağla-
yabilecek izlencelerin bundan çok daha uzun süreli olması bir zorunluluktur. 
"İzlenceyi düzenleyeceklerin daha önce Avrupa'da düzenlenen yüksek nitelikli bir-
kaç yönetici eğitim seminerine katılmaları" yolundaki öneri de yazarın Türki-
ye'nin bu konudaki bilgisiyle deneyini küçümsemekte olduğu izlenimini vermek-
tedir. Yazanağın sondan ikinci bölücüğünde yer alan, eğitim gereksinmeleri üze-
rindeki Eğitim Şubesi araştırmasına ilişkin soru kâğıtlarının ortaklık yerine or-
taklıktaki belli bir kişiye, görevli işleri yönetmenine gönderilmesinin "hararetle" 
tavsiye edilmekte olması da, yazanağı kaleme alanın bu görevlilerin gerçek du-
rumunu bilmediğini, bu konuda katkıda bulunabilme yeteneklerini abarttığını 
göstermektedir. 

ARAŞTIRMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Danışman'ın doğrudan doğruya ilgilendiği, kurum görevlilerince gi-
rişilmiş ilk araştırma "tarım makineleri kullanma kooperatifleriyle ilgi-
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liydi. Danışman, kendisini görmeye gelen araştırmayla sorumlu uzmanla 
da görüştükten sonra, bu araştırmaya ilişkin düşüncelerini 29 Mayıs 1972 
günlü görüş bildirme yazısında, kurumun girişeceği araştırmalarda genel-
likle uyulması gereken önemli birtakım kuralları da vurgulayarak, şöyle 
açıklıyordu: 

24 Mayıs 1972 Çarşamba günü, "tarım makineleri kullanma kooperatifleri" ko-
nusundaki araştırmayla ilgili olarak Tarım Şubesi uzmanlarından X benimle gö-
rüştü. Endüstri Şubesi Müdürü X'in de bir bölümünde hazır bulunduğu bu görüş-
me sırasında, araştırmada kullanılmak üzere oluşturulan soru kâğıdım gözden 
geçirdik. Bu konudaki düşüncelerimi araştırmadan sorumlu olduğu anlaşılan uz-
man arkadaşa açıklamakla birlikte, MPM'nin araştırma çalışmalarını tüm olarak 
ilgilendirdiğini sandığım kimi yönlere burada genel olarak dikkati çekmenin ya-
rarlı olacağını düşündüm. 

MPM'nin girişeceği bütün araştırmalarda aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır: 
1. Araştırmadan sorumlu olan kişi, araştırmanın amacını, kapsamıyla yön-

temini, geçireceği evreleri titiz bir biçimde tasarlamak, bunları içeren bir metin 
kaleme almalıdır. 

2. Bu evre, daha sonraki çalışmaların başarısını geniş ölçüde etkilemesi do-
layısıyla yaşamsal bir önem taşır. Çok deneyli bir araştırmacının bile bu konuda 
c'ddi bir zihni çaba göstermesi, metnin ilk hazırlıkları sırasında araştırılacak alan-
da uzman kişilerle danışmalarda bulunması gerekir. Bu belgede, araştırmanın da-
yandığı ya da sınamak amacını güttüğü varsayımlar açık olarak yer almalı, me-
tinden ne yapılmak, nasıl yapılmak istendiği açık olarak anlaşılmalıdır. Deney-
lerim, böyle bir metnin belirli bir olgunluk düzeyine ulaşabilmesi için bir iki kez 
gözden geçirilip yeniden daktilo edilmesi gerektiğini göstermiştir. 

3. "Araştırmanın amacı açık; ne yapmak istediğimizi biliyoruz" biçimindeki 
bir düşünce ile bu tür bir hazırlıktan kaçınılmamalıdır. Çünkü böyle bir metin 
oluşturulurken daha önce ayrımına varılmayan birçok boşluklarla belirsizliklerin 
bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

4. Bu belge oluşturulduktan sonra çoğaltılıp ilgililere dağıtılmalı, görüşleri 
—tercihen yazılı olarak— alınmadan araştırmayla ilgili öbür çalışmalara başlan-
mamalıdır. Görüşü alınacak kişiler arasında, konu üzerinde bilgili kişiler yanın-
da bir araştırma yöntemleri uzmanının bulunmasında da yarar vardır. Birçok 
durumlarda bu yazılı görüşler alındıktan sonra bir toplantı düzenlenerek konu-
nun bir kez de toplu olarak tartışılması gereği duyulacaktır. 

5. MPM'de yapılan araştırmalarda bilgisayardan yararlanma yoluna gidil-
mediği, toplanan bilgilerin daha çok elle değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bilin, 
diği gibi, bilgisayarlar araştırmalarda yalmz hızla doğruluk sağlamakla kalma-
makta, elle yapılması aşırı ölçüde güç olan çapraz -dökümlerle değerlendirmeleri 
de olanaklı kılmaktadır. Bu bakımdan MPM'nin girişeceği araştırmalarda bilgi-
sayarlardan en geniş ölçüde yararlanılması, araştırma düzeninin de buna göre 
kurulması gerektiği düşüncesindeyim. 

6. Araştırmada soru kâğıdı kullanılması söz konusu ise, bu soru kâğıdı da 
büyük bir titizlikle oluşturulmalıdır. Deneyli bir araştırmacı bile, "ön deneme"-
ye elverişli bir soru kâğıdı ortaya koyabilmek için, yazacağı ilk metni genellikle 
2-3 kez gözden geçirmek durumundadır. Soru kâğıtlarının oluşturulması evresin-
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de de konu üzerinde bilgili kimselerle sık sık damşmalarda bulunmak, çeşitli ki-
şilerin görüşlerini almak gereği duyulur. 

7. Soru kâğıtlarında yer alan her sorunun amacını, dayandığı varsayımları, 
toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceğini gösteren ayrı bir belge geliştirilmeli, 
bu belgeye soruşturma sonucunda toplanacak bilgileri içine alacak çizelgeler de 
eklenmelidir. Yukarıda 4. maddede sözü edilen incelemenin bu evrede de yapıl-
masında yarar vardır. 

8. Bu incelemeden de geçen soru kâğıdı, araştırma evreninin tümüne uygu-
lanmadan önce, o evrenin bir bölümüne "deneme" niteliğinde olmak üzere uygu-
lanarak alınacak yanıtların ışığı altında soru kâğıdına son biçimi verildikten son-
ra asıl uygulamaya geçilmelidir. 

Ciddi bir bilimsel araştırmanın kaçınılmaz ön koşulları olduğuna inandığım 
yukarıdaki ilkelere uyulmadan yapılacak araştırmalardan beklenen sonuçların 
alınması olanaksızdır. Ciddi bir hazırlığa dayanmayan araştırmaların bir başka 
sakıncası da, MPM'ye olan güvenin sarsılmasına, daha sonra girişilecek araştır-
malar için elverişsiz bir tinsel ortamın doğmasına yol açmalarıdır. 

B u görüşlerin geliştirilmesinde araştırmacıyla yapılan görüşme sıra-
sında edinilen izlenimlerin doğrudan etkisi olmuştu. Genel Sekreter yu-
karıdaki görüş bildirme yazısını araştırmacıya vermiş, araştırmacı 31 Ma-
yıs 1972 günü yeniden kendisini görmeye gelmişti. Başlangıçta işi kendi 
bildiği gibi yürütme eğiliminde görünen uzman, yapılan görüşmeler so-
nunda çalışmalarını o yazıdaki ilkeler doğrultusunda yürütmeyi benim-
sedi. Danışman'ın yine o gün görüştüğü Genel Sekreter, bu yazıyı bütün 
şubelere " tamim ettiğini" söyledi. 

Danışman, kurumun araştırma alanındaki genel tutumuyla ilgili bir 
eleştirisini de, aradan dört yıllık bir süre geçtikten sonra, 1976 yılı iş iz-
lencesine ilişkin bir gözlemi dolayısıyla dile getirerek 13 Nisan 1976 gün-
lü görüş bildirme yazısıyla Genel Sekreter 'e ulaşt ırmışt ı : 

9 Nisan 1976 günü, "Küçük Sanayiin Gelişimi Sürecinde Eğitim Gereksinme-
lerinin Saptanması" konulu araştırma tasarımı ile ilgili görüşlerimi bir not biçi-
minde sunmuştum. Daha sonra, 1976 iş izlencesinin 4.5 sayılı maddesinde bu ça-
lışma ile ilgili olarak yer alan açıklamaları bir kez daha okuduktan sonra, soru-
nun MPM'nin araştırma yöneltisine ilişkin önemli yönlerinin bulunduğu sonucuna 
vardım. 

İş izlencesinde bu çalışmamn amacı şöyle açıklanmaktadır: "Küçük işletme 
tammına giren endüstri kuruluşlarında yöneticilerin eğitim gereksinmelerini sap. 
tayarak eğitim programı önerileri geliştirmek." 

Buradan da anlaşıldığı gibi, çalışma bu tür küçük işletmelerin başında bulu-
nanların "yöneticilik" eğitimi gereksinmeleriyle ilgilidir. Oysa bu işletmeler 
—"işletme" sözcüğü bunlar için fazla olmazsa—, başında hem işveren, hem yö-
netici, hem de "usta" sıfatlarını kişiliğinde birleştiren bir baş ile onun yanında 
çalışan 2-3 kalfadan, 4-5 çıraktan oluşan küçük üretim birimleridir. Baştaki ki-
şinin "teknik" adam olma sıfatı ön sıradadır. Bu kişi genellikle ilkokul öğrenimi 
görmüş, belki ilkokulu bile bitirmemiş bir kimsedir. Kalfalar çıraklıktan yetişmiş, 
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çırakların çoğunluğu en çok ilkokul bitirmiş kimselerdir. Bu işletmelerin "yöne-
tim" gereksinmeleri en düşük düzeyde olup MPM'nin bu konuda yapabileceği çok 
bir iş yoktur. Gerçek gereksinme ise yöneticilik alanında değil "teknik" alandadır. 

Yukarıda sözü geçen araştırma tasarımını okuyup bu çalışmayla daha önce, 
tasarımın geliştirilmesi aşamasında ilgilenmiş bir başka uzman arkadaşla da gö-
rüştükten sonra, iş izlencesine giren bu tasarının daha önce ciddi bir düşünme 
çabası bile gösterilmeden izlenceye alınmış olduğu izlenimini edindim. 

İş izlencesinde yer alan bilgiler de, çok yuvarlak, neyin nasıl yapılmak isten-
diğini belirtmekten uzak açıklamalardır. 

Kanımca ortaya çıkan, başka tasarılarla ilgili olarak da kolaylıkla ortaya çı-
kabilecek olan bu durum, izlenceye alınacak çalışmaların genel kurul toplantı-
sından kısa bir süre önce aceleyle kaleme alınmış olmasından ileri gelmektedir. 
Bu durum karşısında, iş izlencesine alınacak çalışmaların önceden çok iyi düşü-
nülüp konuların iyice açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

On sayfa uzunluğundaki "araştırma tasarımı"nı özenle incelememe karşın, 
çalışmanın niteliği, amacı, yöntemi konusundaki eleştirilerimi bile, şuradan ancak 
birkaç gün geçtikten sonra az çok açıklığa kavuşturabilmiş bulunuyorum. 

MPM araştırmalarının yararlı olabilmesi için ilgili uzmanların daha ciddi öu 
çalışmalar yapması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Danışman, iş izlencesine alınacak araştırma konularının seçimindeki 
bu güçsüzlük üzerinde görevden ayrılmasına çok kısa bir süre kala ye-
niden durma fırsatını bulmuş, ancak konuyu sözlü olarak açtığı kurum 
üst düzey yöneticilerinin konuyla pek ilgilenmedikleri izlenimini edinme-
si üzerine bu konuda kaleme almaya başladığı ayrıntılı bir görüş bildir-
me yazısını yarıda bırakmıştı. 

Danışman, araştırma alanıyla ilgili, kurumun bu konuda benimseme-
si gereken genel yöneltiye de bir ölçüde değinen birtakım eleştirici göz-
lemlerini yine küçük sanayi kuruluşlarında eğitim gereksinmelerinin sap-
tanması araştırmasına ilişkin 17 Mayıs 1976 günlü görüş bildirme yazısın-
da açıkl ıyordu: 

Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün MPM 1976 İş İzlencesinde yer alan 4.5 
sayılı araştırma tasarısına ilişkin 13 Mayıs 1976 günlü yazısı ile eklerini 15 Mayıs 
1976 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki düşüncelerim aşa-
ğıdadır : 

1. Araştırmacı, konuya gerçekçiliği tartışma konusu yapılabilecek çok geniş, 
çok kapsayıcı bir bakış açısıyla girmektedir. Tasarı ilk bakışta küçük sanayi ile 
ilgili sorunları toplumsal, tüzel, yönetkil düzenle ilgili yönleriyle ele alacakmış 
izlenimini vermekte, MPM'den çok bir üniversitenin toplumsal araştırmalar ensti-
tüsünde ele alınmış bir araştırma izlenimini uyandırmaktadır. Oysa iş izlencesin-
de ele alınan konu çok daha pratik, çok daha "ayağı yerde" bir konudur. Üstelik 
metnin başında 15 madde içinde toplanan konuların soru kâğıdında herhangi bir 
yansımasıyla da karşılaşılmamaktadır. 

2. Araştırmacı, ileri düzeyde somut bir konuyu, onun niteliğine uygun düş-
meyen, aşırı ölçüde soyut, yer yer anlaşılması güç bir anlatımla işlemeye çahş-
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maktadır. "Nesnel ve öznel ölçütlere dayalı eğitim gereksinmesi," "örgüt ve yön-
temin sosyal teknolojisi," "kuruluşların yapıları ve ilişkiler sistemsel bütünlüğü 
içindeki yerleri," "küçük sanayi işletmelerinin üretime yönelik göreli grupları," 
"küçük sanayi işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin genel boyutları," "küçük 
sanayi işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin saptanan özelliklerine eşgüdümlü 
olarak öznel ölçütlere dayalı eğitim gereksinmelerinin değişimini saptamak" gibi 
anlatımlar buna örnek olarak gösterilebilir. 

3. Yazıya ilişik soru kâğıdını da inceleyerek birtakım düzeltmeler yapıp ge-
rekli gördüğüm notlan metin üzerine kırmızı kalemle yazdım. Bu görüşleri bu-
raya bir kez daha aktarmakta yarar görmüyorum. Bu arada 27 ile 28. soruların 
hangi amaca yaradığını anlamakta güçlük çektim. 

4. Bu araştırma ile elde edilmek istenen sonucun çok daha sınırlı bir örnek-
lemden de sağlanabileceği, araştırmanın daha kısa bir sürede bitirilebileceği yo-
lundaki eski görüşümü bugün de korumaktayım. 

BİRKAÇ ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ 

Araştırmalarda Danışman'ın görüşüne işin başında başvurulmaması, 
bir başka deyişle araştırmanın tasarımlanmasında, kullanılacak soru kâ-
ğıtlarının geliştirilmesinde gereken özenin gösterilmemesi, ortaya konan 
ürünün büyük eksikliklerle özürlü olması sonucunu doğurmaktaydı. Da-
nışman'ın aşağıdaki 3 Nisan 1978 günlü görüş bildirme yazısına konu olan 
araştırma yazanağı, okuyucuya bir görüş kazandırmaya yetecektir: 

Eğitim - Yayın Şubesinde oluşturulan "Kamu Ekonomik Kuruluşlannda Halkla 
İlişkiler Çalışmalannda Etkinlik Sağlanmasına İlişkin Yöntem Araştırması" baş-
lıklı araştırma yazanağını inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerim 
aşağıdadır: 

1. Ana metni 41, ekleri 14 sayfa tutan yazanak üç ana bölümden oluşmakta-
dır. Bölümlerden yalnız ilkinin başlığı bulunmakta, öbürlerinde doğrudan doğru-
ya 1, 2 sayılanyla belirtilen alt başlıklara geçilmektedir. İncelemenin genel düze-
ni ile ilgili olan bu tutarsızlığın giderilmesi uygun olur. 

2. Kanımca araştırmanın başlığı hem çok uzun hem de açıklıktan uzaktır. 
Başlığın özellikle "...Etkinlik Sağlanmasına İlişkin Yöntem Araştırması" bölümün-
deki dolambaçlı anlatım giderilmellidir. "Kamu Ekonomik Kuruluşlannda Halkla 
İlişkiler Çalışmaları Üzerinde Bir Araştırma" biçimindeki bir başlık bize daha 
uygun görünmektedir. Başlıkta araştırmanın "Etkinlik Sağlanmasına İlişkin" ol-
duğunu söylemeye gerek bulunmadığı düşüncesindeyim. 

3. Birinci Bölümün "2. KİT'lerin Tanımı ve Hukuki Konumu," "3. KİT'lerin 
Kuruluş Amacı ile Yönetimi ve Yapısı" ara başlıklarının altında yer alan (s. 1-4), 
konuyla bağlantısı güçsüz, okuyucunun niçin yazıldığını kendi kendine sorduğu 
açıklamaların metinden çıkanlması uygun olur. Üstelik bu sayfalarda "İDT'lerde 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak asıl amaç iken, İDT niteliğinde ol-
mayan KİT'lerde asıl amaç hizmetin görülmesidir" (s. 3, ikinci bölücük) gibi 
tartışmaya açık, üstelik bir sonraki sayfanın ilk bölücüğündeki görüşle açıkça 
çelişen yargılara da yer verilmiştir. 

4. Yazanağın 5. sayfasının son bölücüğünde konunun "makro" düzeyde 
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"tümdengelimci" bir yaklaşımla ele alınması gereğinden söz edilirken, 6. sayfada 
onu izleyen bölücükten sonra gelen bölücükte "Ancak, çeşitli sınırlamalar ve ola-
naksızlıklardan ötürü böyle bir araştırma metodolojisi izlenememiş, konu mikro 
açıdan ve tümevarımcı bir metodoloji ile ele alınmıştır" denmektedir. Burada ya-
zarın ne demek istediği anlaşılamamaktadır. Bir kişinin ya da kurumun "doğru 
yol budur ama ben bu yola gidemedim, yanlış yolu izledim" anlamına gelebile-
cek sözler söylemesi, "doğru" olduğunu söylediği nesnenin gerçekten doğru oldu-
ğu gerektiği gibi açıklanmış olsa bile, akıllıca bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla 
yaklaşık olarak bir sayfa tutan bu üç bölücüğün yazanaktan çıkarılması uygun 
olacaktır. Bu bölücüklerden "Ancak" sözcüğü ile başlayan sonuncusunu izleyen 
bölücüğün anlatımı iyi olmadığı gibi, anlatılmak istenen düşünce de sağlam de-
ğildir. Düzeltilerek yeniden yazılmalıdır. 

5. Sayfa 6'nın son bölücüğünde "Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler çalış-
malarının amaçlarım en kaba çizgileriyle şöyle sıralayabiliriz:" dendikten sonra 
bu amaçlar 7 madde içinde sıralanmaktadır. Bu amaçlar, 1960'larm ortalarında 
Brüksel'deki "Institut International des Sciences Administratives"in giriştiği, ge-
nel yazmanlığını benim yaptığım uluslararası bir araştırma dolayısıyla geliştir-
diğim bir dizelgedir. Konuyu bir yönetimbilimcinin bakış açısından kavramsallaş-
tıran bu sıralama "Kamu Kuruluşlarında Halkla ilişkiler Sorunları Semineri" 
(1976) adlı kitapta yayımlanan bildirimin 16-18. sayfalarındaki madde başlıkla-
rından olduğu gibi alınmıştır. Bu gibi durumlarda yazara yollamada bulunulması 
bilimsel inceliğe olduğu gibi doğruluk kurallarına da uygun olur. Üstelik bunlar 
kamusal ilişkilerin amaçlarının "en kaba çizgileriyle" değil, bildiğimize göre "en 
ince, en özgül" bir biçimde yapılmış bir dökümüdür. "Kaba" çizgileriyle verilen 
amacın ne olduğu da o yazıda açıklanmıştır. 

6. Sayfa 7'nin altındaki son bölücükte kamu kuruluşlarıyla kamuları aı asın-
daki iletişim eksikliğinden söz edilirken "başta dil anlaşmazlığı, yönetsel üslup 
anlaşmazlığı (?)" anılmakta, böylece gereksiz bir vurgu yanılgısına düşülerek en 
önemü engellerin bunlar olduğu izlenimi verildikten başka, asıl nedenlere de hiç 
değinilmemektedir. 

7. Sayfa 8'in üçüncü bölücüğündeki "Dar-teknik anlamıyla halkla ilişkiler, 
örgütlerin kamuyla uyumlu ilişkiler kurmak amacıyla giriştikleri eylemlerin tü-
mü olduğuna göre, yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası, örgütü amacına ulaş-
tırma sorumluluğunu taşıyan yöneticinin temel görevlerinden biridir" tümcesi de 
yukarıda sözü geçen yazımın 13. sayfasının alttan ikinci bölücüğünde yazdıkla-
rımdan alınmadır. Dolayısıyla burada da kaynak göstermek gerekir. Yazarın, 
yine sayfa 8'in ilk bölücüğünde "malumu ilam" kabilinden bir düşünce için kay-
nak gösterme yoluna giderken bu gibi savsaklamalarda bulunması neyin önemli, 
neyin daha az önemli olduğunu takdirde de güçlük çektiğini göstermektedir. 

Bu bölücüğün son tümcesinin yeri de burası değil, bir önceki sayfanın son 
bölücüğüdür. 

8. Dokuzuncu sayfayı okuyan bir kimse, bir kez daha, gevşek, sözcükleri iyi 
seçilmemiş bir anlatımla karşı karşıya gelmekte, sözün sanki sayfa doldurmak 
için uzatılmakta olduğu izlenimini edinmektedir. 

9. Sayfa 9'un son bölücüğünde "Bu nedenle, araştırmanın ana varsayımının 
'kamu ekonomik kuruluşlarında halkla ilişkiler görevlerinin öngörülen amaç ve 
İşlevlerine koşut bir başarı ve etkinlik düzeyinde gerçekleşemedikleri' biçiminde 
formüle edilmesi yerinde olacaktır" denmektedir. Son yıllarda özellikle Hacettepe 
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Üniversitesindeki kimi öğretim üyeleri araştırma diline "sayıltı, denence" gibi ye-
ni sözcükler getirerek bu alanda yerleşmiş kavramları yeniden tartışma konusu 
yapmaya çalışmışlarsa da, "varsayım" (hipotez) "bir araştırmada doğruluğunun 
ya da yanlışlığının tanıtlanması söz konusu olan sav" anlamına gelir. Buradaki 
beyan, çeşitli kamusal ilişkiler birimlerinin başarısı nesnel ölçülere vurularak 
değerlendirilmeye çalışılsaydı doğru sayılabilirdi. Söz konusu beyan, araştırma-
nın başlığı da anımsanırsa, pek anlam taşımamaktadır. Bu "varsayım"la hangi 
'yöntem"i araştırıyoruz? Dolayısıyla, yukarıda tırnak içine aldığımız anlatım bu 
anlamda bir "varsayım"dan çok bir "belit" (mütearife, aksiyom) niteliği taşımak-
tadır. Üstelik, sayfa 10'un ilk bölücüğünün sonlarında, "Halkla ilişkiler birim ve 
eylemlerinin verimsiz ve yetersiz çalışmasını belirleyen ya da etkileyen nedenler 
nelerdir?" sorusu sorularak "varsayım"ın doğrulanmış olduğu izlenimini veren 
bir anlatıma sapılmaktadır. Araştırma bir "varsayım"ın doğruluğunu ya da yan-
lışlığım ortaya koymak üzere yapıldığına göre, daha araştırmanın içeriğine gir-
meden böyle bir sonuca nasıl sıçranabilir? 

10. Sayfa 14'te ikinci soru kâğıtlarının gönderildiği 27 KİT'in ancak 16'sından 
yanıt alınabildiği belirtilmektedir. Kanımca bütün kurumlardan, ya da ona yakın 
bir bölümünden yanıt almak olanağı vardı. Bu yola gidilmemesi araştırmayı ek-
sik bırakmış, onun değerine gölge düşürmüştür. "Biz yazdık, üstelik anımsatma 
yazısı gönderdik, ancak bunlar karşılık verdi" demek yeterli değildir. Bu eksiklik 
kanımca araştırmacının gereken girişim gücünü gösterememesinden ileri gelmiş-
tir. Kısacık bir soru kâğıdının yanıtlanması, sonunda Genel Sekreter ya da Yar-
dımcısının ilgili örgütün üst düzey yöneticileriyle yapacakları kısa bir telefon 
görüşmesiyle de kolayca sağlanabilirdi. Bu eksikliğin bu aşamada bile giderilebi-
leceği, giderilmesinin gerekli olduğu kanısındayım. 

11. Sayfa 16'daki Tablo l'de yalnız iki sayı (18 ile 5) yer almaktadır. Tablo 
V-a ile Tablo V-b'de 4 ile 8, Tablo Y-d'de 9 ile 3, Tablo V-f'de 8 ile 3, Tablo Vl'da 
4 ile 7 sayıları bulunmaktadır. Tek haneli iki rakam için Tablo'lar düzenlediği, 
bunlara numaralar verildiği sanırım ilk kez görülmektedir. Bütün bu tablolar, bu 
arada sayfa 30 ile 32'dekiler de, çıkarılarak söylenmek istenenler metin içinde 
söylenmekle yetinilmelidir. Sayfa 19'daki Tablo 11, duruma açıklık getirmekten 
çok okuyucunun zihnini büsbütün karıştırmaktadır. Kanımca bu tablo da metin-
den çıkarılarak sayfa 20'nin ilk bölücüğü o tablo yok sayılarak yeniden yazılma-
lıdır. Sayfa 21'in sağ yanındaki sayılar toplanınca 100 değil 77 bulunmakta, me-
tin okunduktan, tablonun altındaki nota bakıldıktan sonra dördüncü sıradaki boş 
yere 23 sayısını koymak gerektiği anlaşılmaktadır. Ciddi bir çalışmada bu gibi 
eksikliklere yer verilmemelidir. Sayfa 22'nin ilk bölücüğünde bir önceki sayfa-
daki tabloya yollamada bulunularak "sekiz KİT'te görevli sayısının 5 olduğu" söy-
lenmektedir. Oysa tabloya göre, 5 görevlinin çalıştığı KİT sayısı 8 değil 5'tir. 

12. Sayfa 23'ün son bölücüğünde kamusal ilişkiler birimlerinde çalışanların 
yaş ortalamasının "oldukça düşük" olduğundan söz edilmekte, buna dayanak ola-
rak da 20-25 yaş kümesinde % 22'lik bir yığılma olması gösterilmek istenmektedir. 
Oysa ilk akla gelen, kümedekilerin daktilo, büro görevlisi gibi kişiler olabileceği, 
dolayısıyla kamusal ilişkiler görevlileriyle ilgili olarak varılmak istenen sonucun 
yanlış olabileceğidir. Nitekim sayfa 24'te "ilk bakışta öyle bir izlenim ediniliyor-
sa da gerçekte durum şöyledir" yollu, uzun, dolambaçlı anlatımlara yer veril-
mekte, bir bölücükte kolayca anlatılabilecek bir düşünce için iki buçuk sayfa 
harcanmaktadır. Kanımca bu durum, araştırmanın ortaya önemli bir sonuç koya-
maması karşısında yazarın belki de bilinç altı etkilerle sözü uzatarak oylumu 
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büyütme yoluna sapmasından ileri gelmektedir. Dağ fare doğurmuşsa fareyi pom-
payla şişirmenin ne anlamı olabilir? 

13. Sayfa 28'de "söz konusu 13 KİT'te çalışan 100 kadar halkla ilişkiler gö-
revlisinin ancak 55'inin öğrenim durumları hakkında bilgi edinebildik" deniyor. 
Niçin? Kamusal ilişkiler eyleminde bulunan 27 KİT'in ancak 13'ünden soru kâ-
ğıtlarına yanıt alınabiliyor. Bunlarda çalışan 100 görevlinin de ancak 55'inin öğ-
renim durumu konusunda bilgi elde edilebiliyor. Bu, araştırma bakımından çok 
önemli bir eksikliktir. Üstelik bunların kaçının daktilo, dosya görevlisi gibi yar-
dımcı nitelikte işler yaptığı, kaçının kamusal ilişkiler göreviyle ilgili çalışmalarda 
bulunduğu da bilinmiyor. Bu konuda anlamlı bilgilerden geniş ölçüde yoksun bu-
lunuyoruz. 

14. Sayfa 30'un son bölücüğündeki açıklamalar, genellemeye dayanak olarak 
alınması güç, az sayıda birimle ilgili olmaları dolayısıyla güvenilirlikten uzak ol-
malarının yam sıra açıklıktan da yoksun görünmektedir. Bu sonuç, yukarıda 10. 
maddede eleştiri konusu yaptığımız durumla yakından ilgilidir. 

15. Sayfa 33'ün ilk iki bölücüğünde yer alan açıklamalar, önemsiz, anlamsız 
sözler olduğu için —sayfanın başındaki tabloyla birlikte— metinden çıkarılıp atıl-
malıdırlar. Sayfa 34'ün 8 sayılı bölücüğe dek olan bölümünde yazılanlar da oku-
yucunun ne demek istendiğini kolay kavrayamadığı önemsiz şeylerdir. 

16. Sayfa 36'nın b bölücüğünde kamusal ilişkiler biriminin "daha çok yetki" 
ile donatılması gerektiğinden söz edilmekte, ancak bu yetkilerin ne olduğu ko-
nusunda hiçbir şey söylenmemektedir. c bölücüğünde ise bu alanda adam yetiş-
tirecek öğretim kurumlan kurulması gereğine değinilmektedir. Oysa yurdumuzda 
bu alana da adam yetiştirmek üzere açılmış birçok öğretim kurumu vardır. 

17. Yazanağın anlatımı birçok yerlerde bozuk, özensiz, baştan savmadır. Söz-
cük ekonomisi kuralına uyulmamış, anlatımın dokusu seyrek bırakılmıştır. Bun-
lann birçoğunu metin üzerinde kırmızı kalemle işaretleyerek yanlanna gereken 
notlan koydum. Birçok yerlerde de anlatım bozukluklarını düzelttim. Ancak bu, 
düzeltilmeyen yerlerde anlatımın her zaman iyi olduğu anlamına gelmemelidir. 
Bu arada "etkinlik, etkenlik" sözcükleri yer yer yanlış kullanılmıştır. Bu sözcük-
lerin anlamlan, Genel Sekreterliğin isteği üzerine MPM görevlileri için hazırla-
dığım "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı kılavuzun 7. 
sayfasının 7 sayılı bölücüğünde açıklanmıştı. Yazanağın birçok yerinde "özerk" 
kamusal ilişkiler birimlerinden söz edilmiştir. Oysa, bir destek hizmet kuruluşu 
olan kamusal ilişkiler birimleri "özerk" (muhtar, otonom) olamazlar. "Özerk" söz-
cüğü "ayn" biçiminde düzeltilmelidir. Yazanakta noktalama imleri de gelişigüzel, 
çoğu kez yanlış olarak kullanılmıştır. Yazanakta bütün bu yanlışlıklar kırmızı 
kalemle düzeltilmiştir. 

Görülüyor ki, araştırma başanlı bir çalışma ürünü sayılamayacak düzeydedir. 
Bunda, samnm, araştırmanın yürütülüş biçimi de etkili olmuştur. Bugüne değin 
kimse bu konuda bizimle ilişki kurmuş, görüş istemiş, ortaya çıkan sorunları araş-
tırmanın hiçbir aşamasında tartışmış değildir. Geçmiş yıllarda MPM'de araştır-
malarla ilgili olarak şöyle bir yol izlenirdi: Kullanılacak soru kâğıdı ilgili şubede 
oluşturulduktan sonra, genellikle araştırmada izlenecek yolu da açıklayan bir ya-
kıyla birlikte Genel Sekreterliğe sunulurdu. Bu öneri Genel Sekreterlikçe bize 
gönderilerek yazılı görüş istenirdi. Biz, yazı üzerinde —gerektiğinde bu hazırlığı 
yapanlardan bilgi de alarak— gerekli incelemeleri yapar, yazanağımızı kaleme 
alıp Genel Sekreterliğe sunardık. Genel Sekreterlik bu yazıyı ilgili şubeye gönde-
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rerek gereken düzeltmelerin, değişikliklerin yapılmasını isterdi. Bundan sonra, ye-
ni biçimi verilen soru kâğıdım bir kez daha gözden geçirmemiz sağlanır, araş-
tırmaya ondan sonra geçilirdi. İyi düzenlenmiş araştırmalarda önemli bir sorun 
ortaya çıkmaz, böyle olmayanlar köklü değişikliklere uğrarlardı. Araştırmanın 
gidişiyle ilgili olarak sunulan ara yazanaklar da Genel Sekreterlikçe bize yolla-
narak görüş istenir, böylece düşülen birtakım yanılgıları düzeltmek olanağım bu-
lurduk. Biraz fazlaca biçimsel görünmekle birlikte, bu yöntemin ilgilileri işi daha 
ciddiye almak durumunda bırakan bir yöntem olduğu kuşkusuzdur. İlk bakışta 
zaman alıcı gibi görünen bu yöntem, kimi durumlarda yapıldığı gibi, el yazısı 
ile yazılmış soru kâğıdı taslağının bizimle şöyle bir görüşülmesi yolundaki uygu-
lamadan da çok üstündür. Böyle bir görüşme ilgililere konunun bizimle de görü-
şüldüğünü —dolayısıyla onayımızın alındığını— söylemek olanağını vermekte, an-
cak nitelikli bir çalışma yapılmasını her zaman sağlayamamaktadır. İnceleme ko-
nusu olan bu araştırmada bu yollardan hiçbirine gidilmediği anlaşılmaktadır. Şu-
beler içinde araştırma konusunda belirli bir nitelik düzeyini güvence altına ala-
bilecek bir bilgi ya da beceri birikiminin bulunmaması böyle bir denetimi gerekli 
kılmaktadır. 

Bu yazanağın Yönetim Kurulu'na nasıl bir öneriyle götürüleceğini bilemiyo-
rum. Bununla birlikte, gereken düzeltmeler yapıldıktan sonra, bile bu yazanağın 
ancak bir dergi yazısı olarak yayımlanabileceğim sanıyorum. Yazanağın sonun-
daki Ek 1 (93 KİT'le İDT'nin ad, adres dizelgesi) gereksizdir, dolayısıyla metinden 
çıkarılmalıdır. 

Bize inceleme için verilen metin mumlu kâğıda yazılıp çoğaltılmış bir metin-
dir. Bu aşamada yazanakların bu yolla çoğaltılması yoluna gidilmemeli, daktiloy-
la iki nüsha yazmakla yetinilmeliydi. 

Kurumun Danışman'ın birlikte çalıştığı ilk Genel Sekreterinin görev 
döneminde araştırmalarla ilgili olarak benimsenen inceleme yönteminin, 
üçüncü Genel Sekreter döneminde eylemli olarak bir yana itilmiş olma-
sının da dolaylı olarak eleştiri konusu yapıldığı bu görüş bildirme yazısı-
nın böylesine ayrıntılara inen, eksiklikleri tek tek vurgulayan bir biçim-
de kaleme alınmış olması da Danışman'ın yeni baş yöneticinin dikkatini 
bu olumsuz değişikliğe çekmek isteğinden ileri geliyordu. 

B u görüş bildirme yazısında yer alan uyarı bir ölçüde etkisini göster-
miş olmalı ki onu izleyen araştırmanın soru kâğıdı Danışman'a gönderi-
lerek görüş sorulmuştu. Araştırmanın yöntemiyle ilgili eleştirilerin de yer 
aldığı aşağıdaki 15 Mayıs 1978 günlü görüş bildirme yazısı, işin gerektir-
diği bilgiyle beceriden yoksun, özensiz kimselerin giriştikleri araştırmala-
rın ne denli sakat olabileceğini ortaya koyması bakımından öğreticidir : 

1978 iş izlencesinde yer alan 2.7 sayılı "Özendirici Ücret Sistemlerinin Uygu-
lanması" konulu araştırma tasarısıyla ilgili olarak oluşturulan soru kâğıdını 
6/5/1978 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle 
önerilerim aşağıdadır: 

1. Sormaca sunuş yazısının ilk bölücüğünün son satırlarında araştırmanın 
dayanağı olan 1977 İcra Planındaki 335 sayılı önlemde MPM'nin "özendirici prim 
sistemi, işçilerin yönetime katılması, örgütlenme gibi işletmecilik alanlarında" 
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araştırmalar yapacağının, istekli bulunan KİT'lere olanaklar ölçüsünde yardımcı 
olacağının belirtildiği yazıldıktan sonra, onu izleyen bölücükte araştırmanın "bu 
konu" ile ilgili olduğundan söz edilmekte, böylece soru kâğıdının özendirici üc-
ret düzeni dışında yönetime katılma, örgütlenme gibi alanları da kapsadığı izle-
nimi verilmektedir. Oysa soru kâğıdı yalnız "özendirici ücret uygulaması" ile il-
gilidir. Metinde bu izlenimi giderecek düzeltmenin yapılması uygun olur. 

2. Soru kâğıdını oluşturan Sayın X'la yaptığım görüşme sırasında bu soru 
kâğıdının 150'yi aşkın kamu iktisadi kuruluşuna gönderilmesinin tasarlandığını 
öğrendim. Bu duruma göre soru kâğıdı nerdeyse tüm kamu iktisadi kuruluşlarına 
gönderilecek, sorulan bunlar içinde özendirici ücret düzeni bulunanlann yanıt-
laması istenecektir. Böyle yapılacaksa sunuş yazısında bu durumun belirtilmesi 
gerekir. 

Özendirici ücret uygulamasının bulunduğu işletmelerin sayısı sınırlı olduğuna 
göre, kanımca en uygun yaklaşım soru kâğıdının yalnız bu işletmelere gönderil-
mesidir. Hangi kamu işletmelerinde özendirici ücret uygulaması bulunduğunun 
Yüksek Denetleme Kurulu'ndan öğrenilebileceğini sanıyorum. Bu olmazsa o 150'-
yi aşkın işletmeye kısa bir yazı gönderilip durum sorulabilir. Böyle bir yaklaşımın 
bir miktar zaman alıp yazışmamn ek bir gideri gerektireceğini biliyorum. Ancak, 
"sona kâğıdım yollayalım, bu tür bir uygulamanın bulunduğu işletmeler yanıtla-
sın, bulunmayanlar yanıtlamasın" yolundaki bir düşüncenin daha önemli sakın-
calan bulunduğu düşüncesindeyim. Önce, böyle bir yola gidilmesi işletmelerde 
MPM'nin araştırma konusunda ciddi bir tutum içinde bulunmadığı izlenimini 
uyandıracak ya da bu yoldaki izlenimleri güçlendirecektir. İkincisi, birçok işlet-
melerde MPM'nin yolladığı bir soru kâğıdı daha —makul bir gerekçe ile de olsa— 
"çöp sepetine atılmış" olacaktır. Üçüncüsü, yanıtların çabuklaştınlması amacıyla 
daha sonra yollayacağımız anımsatma yazılannda böyle bir uygulamanın bulun-
madığı çok sayıda kurumu tedirgin etmiş, onlan "bilmemiz gerektiği gibi" bu 
yolda uygulamalan bulunmadığı için soru kâğıtlarını yanıtlamadıktan yolunda 
yazılar yazmak durumunda bırakmış olacağız. 

3. Yukarıdaki önerim benimsenirse soru 3'e gerek kalmayacak, uzunluğu 
yaklaşık bir sayfa tutan bu sorunun çıkarılması, uzunca olan soru kâğıdının "kor-
kutuculuğu"nu bir ölçüde de olsa azaltacaktır. Bu sorunun, önerimin benimsen-
memesi durumunda da metinden çıkarılabileceğini, işletmenin hangi işkoluyla ilgili 
olduğunun adından da anlaşılabileceğini sanıyorum. Soruya metinde yer verile-
cekse "petrol ve kömür türemleri sanayii" maddesindeki "türemleri" sözü "türev-
leri" olarak düzeltilmeli, metin üzerinde kırmızı kalemle belirttiğim öbür düzelt-
meler de yapılmalıdır. 

4. Soru 4'te "Personel Durumu" başlığı ile özendirici ücret uygulaması kap-
samına giren görevliler amaçlandığına göre, başlığa ona göre açıklık getirilmeli-
dir. Daha aşağıdaki altı çizili satırların altında yer alan maddeler söz konusu 
görevlilerin dökümünü uygun bir biçimde vermemektedir. Sayın X'la yaptığımız 
görüşme sırasında da üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi, "Yönetici ve İdari 
Personel" maddesi "Yöneticiler" olarak değiştirilmeli, altındaki satırlara da "Üst 
düzey,' "Orta düzey," "Alt düzey" yazılmalıdır. "Orta Düzey ve Nezaretçi Perso-
nel" yerine ise "Büro Görevlileri" yazılmalı, onun altındakiler de "Memur statü-
sünde olanlar," "İşçi statüsünde olanlar" biçiminde değiştirilmelidir. 

Ülkemizde "üst, orta, alt" düzey yöneticilerin kimler olduğu konusunda bir 
açıklık yoktur. Soru kâğıdını yanıtlayacak işletmelerde ortak bir anlayış yarat-
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mak, böylece yanıtlarda bir ölçüde birörneklik sağlamak üzere bunlardan neyin 
amaçlandığı ayraç içinde somut birkaç örnek verilerek belirtilmelidir. 

5. Beşinci sorunun birinci seçeneği olan "kapasite" "kuruluş kapasitesi" ola-
rak değiştirilmeli, ikincisi "fiili kapasite" biçiminde yazılmalıdır. 

6. Soru 6'daki "Ürün Cinsi" Daşlığmın "Ana Mallar" olarak değiştirilmesi 
konusunda Sayın X'le görüş birliğine vardık. 

7. Soru 7'nin yeri soru 9'unkiyle değiştirilmelidir. Bu soru "iş değerlendir-
me"nin ussal bir özendirici ücret düzeninin ön koşulları arasında bulunduğu dü-
şünülerek başa alınmışsa da, soru kâğıdının konusu özendirici ücret uygulaması 
olduğuna göre bu konuyla ilgili 9. soruya öncelik verilmesi daha uygun olacak-
tır. Ancak, böyle bir öneride bulunmamız soru kâğıdının yalnız özendirici ücret 
düzeni uygulayan yerlere gönderilmesi gerektiği yolundaki görüşümüzden vazgeç-
tiğimiz anlamına alınmamalıdır. O yola gidilirse bu sorunun metinden tümden 
çıkarılması gerekeceği açıktır. Şimdiki durumuyla 7. soruda 7 sayısını izleyen 
maddenin (a), daha aşağıdaki (a) maddesinin (b) yapılması konusunda da Sa-
yın X'le görüş birliğine vardık. 

8. O sayfadaki "II A" ile "II B"yi izleyen yazılar arasında anlam yönünden 
çakışma bulunduğundan değiştirilip düzeltilmeleri gerekir. 

9. Soru 10'un "Özendirici ücret sistemi" başl'ğını taşıyan ikinci bölümü ayrı 
bir soruya dönüştürülrneliclıı. Çeşitii seçenekleri birlikte işaretlenebilecek biçimde 
düzenlenmiş olan bu soruların yanıtlarında, 1, 2, 3, 4 gibi sayılar konarak önem 
sırasına gore bir s;ralama yapılması konusunda yaptığım öneriyi Sayın X be-
nimsedi. 

10. İlk özendirici ücret uygulamasını kimin başlattığıyla ilgili olan 12. soru-
nun seçenekleri bana pek tutarlı, pek yeterli görünmedi. Bu konuda iki somut 
önerim vardır. Biri ilk seçenekte, başlangıçtaki "danışmanlar" sözcüğünün "dış 
danışmanlar" olarak değiştirilmesi, ikincisi seçenekler arasında "üst düzey yö-
netiminde bulunanlar"a da yer verilmesidir. Bu soruda "iş etüdü" ile "özendirici 
ücret sistemi"ne yan yana yer verilmiş olması kanımca sakıncalıdır. Ya bunlar-
dan her biri "özendirici ücret sistemi"ne öncelik verilerek ayrı ayrı soru biçimin-
de düzenlenmeli, ya da bu yola gidilmesi soru kâğıdını uzatmama düşüncesiyle 
uygun görülmezse "iş etüdü" ile "özendirici ücret sistemi"nin yeri değiştirilme-
lidir. Bu durum 13. soru için de söz konusudur. 

11. Soru 14, metinde açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte, hem özendirici 
ücret düzenini hem de iş etüdünü kapsamaktadır. Oysa "evet," "hayır," "kısmen" 
yanıtlarının bunlardan biri için doğru, öbürü için yanlış olması olasılığı her za-
man vardır. Soruda bu durumun gerektirdiği değişiklik yapılmalı, ikisi birbirin-
den ayrılmalıdır. Bu durum 15. soruda da söz konusudur. Burada da iki öğe bir-
birinden ayrılmalı, bu arada "özendirici ücret sistemi"ne öncelik verilmelidir. 

12. Soru 16'ya dek "iş etüdü"nden söz edilirken burada "iş ölçümleri" den-
miştir. Duraksamalara yol açmamak için anlatımdaki birörnekliğin korunması uy-
gun olur. Soruda "hangi işçi sınıfları" yerine "hangi tür görevliler" denmelidir. 
Burada da "iş ölçümleri" ile "özendirici ücret sistemi" birlikte ele alınmıştır. Bun-
lar, sıraları da değiştirilerek birbirinden ayrılmalıdırlar. 

13. Soru 17'nin düzenlenişi alınacak yanıtların bilgisayarla değerlendirilme-
sine uygun görünmemektedir. Bu konuya Sayın X'in dikkatini çektim. 
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14. Soru 18'in "evet," "hayır"la yanıtlanacak bölümünden sonraki "eğer de-
netliyorsanız ne kadar sık" başlıklı bölümü ayrı bir soruya dönüştürülmeli, bu 
sorunun "Rastgele" biçimindeki ilk seçeneği "Düzenli olmayan aralıklarla" olarak 
değiştirilmelidir. Sorunun "Eğer cevabınınz 'hayır' ise neden?" başhklı bölümü 
de ayrı bir soruya dönüştürülmeli, bu sorunun birden çok seçeneği aynı zaman-
da işaretlenebileceğine göre burada da 1, 2, 3 gibi sayılar kullanılarak önem de-
recesine göre bir sıralama yapılması sağlanmalıdır. 

15. Soru 19'un "Hangi koşullarda zaman standartlarını değiştiriyorsunuz?" 
tümcesi "Zaman standartlarını geçmişte hangi koşullarda değiştirdiniz?" biçimin-
de değiştirilmeli, bu sorunun da çeşitli seçenekleri aynı zamanda işaretlenebile-
ceğinden önem derecesine göre bir sıralama yapılması olanağı sağlanmalıdır. 

16. Soru 20'de en sona "yönetim, sendika, işçiler birlikte" biçiminde beşinci 
bir seçenek eklenmesi uygun olur. 

17. Soru 21'de "hedef alınan," "hedeflenen" sözcükleri "amaçlanan" olarak 
değiştirilmeli, yanıtlanma kolaylığı bakımından, "Amaçlanan," "Gerçekleşen" baş-
lıklarının altındaki noktalı satırlara birer % imi konmalıdır. 

18. Soru 22'nin yazılışında bir karışıklık vardır. Sayın X'in metnin daktilo 
edümesi sırasında yapılmış olduğunu söylediği bu yanlış düzeltilmeli, düzeltilip 
düzeltilmediği de ayrıca denetlenmelidir. 

19. Soru 29'da "İdari Personel ve Nezaretçi" biçimindeki ilk sütun başlığı 
"Her düzeydeki yöneticiler" ya da "Yöneticiler ve Nezaretçiler" olarak değiştiril-
melidir. Sorunun sonundaki "varsa sistemin getirdiği sakıncalar" seçeneğinin ayrı 
bir soruya dönüştürülmesi uygun olur. Soru "ön deneme" uygulamasında bu bi-
çimde sorulabilir. Ancak, son biçimi verilecek olan soru kâğıdında, ön deneme 
sırasında alınacak yanıtların da ışığı altında sorunun seçeneklendirilmesi yoluna 
gidilmelidir. Bu arada yanıtlayıcılara "bu konudaki somut gözlemleri"ni yaza-
bilme olanağı sağlanmalıdır. 

20. Soru 30'un ilk iki seçeneği uygun görünüyor; ancak üçüncüsünün niteliği 
dolayısıyla bu sonı kâğıdında yer almaması gerektiği kanısındayım. Bu seçenek, 
gerekli görülüyorsa, ayrı bir soruya dönüştürülebilir. Sorunun "Toplam çıktıya 
dahil edilir" seçeneği ile neyin amaçlandığı anlaşılmamaktadır. "Disiplin önlem-
leri uygulanır" ile "Sorumluluk atelye ustabaşısına yüklenir" seçeneklerinin bu 
araştırma bakımından pek anlamlı olmadıklarını sanıyorum. 

21. Soru 32'nin "Eğer cevabınız 'evet' ise" diye başlayan bölümünden sonra-
ki seçeneklerinin her biri "evet," "hayır"la yanıtlanacak ayrı birer soruya dönüş-
türülmelidir. 

22. Soru 33'te özendirici ücret uygulamasının "terkedilmesi" ile ilgili bir se-
çenek vardır. Bu seçeneği yalnız bu uygulamayı arada terkeden ancak bugün 
sürdürmekte olan kurumlar yanıtlayabilir. Şu sırada özendirici ücret uygulaması 
bulunmayan işletmeler soru kâğıdım yanıtlamayacakları için bu soruyu okuma-
ları da söz konusu değildir. Ayrıca, bu sorunun "Eğer"le başlayan bölümü ile 
"ve nedenleri" bölümü ayrı birer soruya dönüştürülmelidir. 

23. Soru 35'te geçen "davranış" sözcüğü "tutum" olarak değiştirilmelidir. 

24. Soru 35'te "gelişme" sözcüğü "yaygınlaşma" (daha çok görevliyi kap-
sama)" biçiminde değiştirilmeli, üçüncü satırda "oransal" sözcüğünden sonra ay-
raç içinde (%) imine yer verilmelidir. Bu soruda da "iş ölçümleri" ile "özendirici 

132 



ücret sistemleri" birlikte kapsanmıştır. Bunların birbirinden ayrılması uygun olur. 
25. Bu öneriler 38. soru için de söz konusudur. Ayrıca, bu sorunun ilk seçe-

neği çıkarılmalıdır. Çünkü zaten tüm görevlileri kapsayacak biçimde uygulan-
makta olan düzenin daha da yaygınlaşması söz konusu olmaz. "Teknik bilgi ek-
sikliği" ile "Yeterli endüstri mühendisi bulunmayışı" seçenekleri ise birbiriyle 
çakışır görünmektedir. 

26. Soru kâğıdının sonuna, "Bunlar dışında ekleyeceğiniz başka bir şey var 
mıdır?" yollu bir sorunun eklenmesinin yararlı olacağım sanıyorum. 

27. Araştırmanın uygulanış biçimiyle ilgili birkaç konuya ilişkin düşüncele-
rimi de aşağıda kısaca özetliyorum: 

(a) Soru kâğıdım okuyanların "bunun bana yaran ne?" sorusuna da bir 
yanıt bulması gerekir. Sunuş yazışım bu bakımdan eksik buldum. 

(b) Sayın X'le görüşmem sırasında kendisini araştırmayı bu yıl sona erme-
den bitirme kaygısı içinde gördüm. Bu arada sonuçlan süre alıcı bir yöntemle, 
elle, değerlendireceğini öğrendim. Oysa toplanacak bilgilerin değerlendirilmesinde 
bilgisayardan yararlanılmalı, MPM yönetimi kendisine bu konuda yardımcı olma-
lıdır. Böylece hem sonuç daha çabuk alınacak, hem de veriler daha güvenilir bir 
biçimde işlenmiş olacaktır. 

(c) Sayın X, görüşmemiz sırasında, sanınm biraz da süre darlığı yüzünden, 
bir "ön deneme" yapmayı düşünmediğini söyledi. Kanımca yalmz burada değil, 
MPM'nin girişeceği tüm araştırmalarda "ön deneme" kesinlikle yapılmalı, soru 
kâğıdına son biçimi ondan sonra verilmelidir. 

(ç) Bu vesileyle MPM'nin yaptığı tüm araştırmalarla ilgili bir başka eksik-
liğe dikkati çekmekte yarar görüyorum. Yanıt oranını yükseltmek için gereken 
bütün çabalar gösterilmemekte, sıradan "anımsatma yazılan" yazıldıktan sonra 
gelen yanıtlarla yetinilmektedir. Bu yüzden yanıt oranı düşük olmakta, alınan 
yanıtlarda da kimi sorular yanıtsız bırakıldığı için bu bilgilere dayanılarak sağ-
lıklı genellemelere vanlamamaktadır. Araştırmacının bu konuda da gereken titiz-
liği göstermesi yerinde olacaktır. 

Kırmızı kalemle yaptığım daha başka düzeltmeler ilişikteki soru kâğıdındadır. 

Bunun ardından Danışman'dan bir başka araştırma soru kâğıdını in-
celemesi istenmiş, o da bu konudaki düşüncelerini aşağıdaki 5 Haziran 
1978 günlü görüş bildirme yazısında açıklamıştı : 

"Çimento Sanayiinde Firmalararası Karşılaştırma ve Prodüktivite Araştırma-
sı Anketi"ni 31 Mayıs 1978 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. Bu konu-
daki gözlemlerimle önerilerimi aşağıda sunuyorum. 

1. Anketle ilgili sunuş yazısında metin üzerinde kırmızı kalemle işaretledi-
ğim birtakım anlatım kusurları vardır. Bunlann düzeltilmesi gerekir. 

2. Bu yazıdan soru kâğıdının bir "ön deneme"sinin yapılmasında düşünül-
mediği anlamı çıkmaktadır. Soru kâğıdının iki hazırlayıcısından biri olan Sayın 
X'le yaptığım görüşmede Ankara'da bulunan iki çimento fabrikasından birinde 
bir ön uygulama yapılmasının söz konusu olabileceğini öğrendim Kanımca ön 
deneme, en azından biri kamusal öbürü özel kesimde olan bu fabrikalann ikisin-
de birden yapılmalıdır. 
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3. Dosyada sunuş yazısının hemen arkasındaki "Genel Açıklamalar" başlıklı 
yazının son sayfasında bu çalışmanın sorulan yanıtlayacak olan fabrikalara ne 
gibi yararlar sağlayacağının açıklanmış olması çok yerindedir. Ancak, bu yarar-
lardan her birinin numaralanarak gösterilmesi daha uygun olur. 

4. Daha sonra gelen soru kâğıdının ilk sayfasında yapılması gereken değişik-
likleri metin üzerinde kırmızı kalemle işaretledim. Bu kapak sayfasından sonra 
doğrudan doğruya sorulara girilmektedir. Oysa, kapak sayfasının ardından bir 
"Açıklama" sayfasının gelmesi gerekirdi. Bu eksiklik, dosyada kapak sayfasından 
önce gelen "Genel Açıklamalar" başlıklı iki sayfalık yazıya gerekli eklemeler ya-
pıldıktan sonra bu metin soru kâğıdı içine alınarak giderilebilir. 

5. Soru kâğıdının ilk sayfasındaki 4-7 sayılı maddeler gereksizdir; dolayısıyla 
metinden çıkanlmalıdır. Gerçekten de 4. soruda "incelemeyi yapan"dan kim amaç-
lanmaktadır? İnceleme MPM'ce yapılmakta, soru kâğıdı işletmelerce yanıtlanmak-
tadır. "İnceleme tarihi" ile doldurulmuş soru kâğıdının tamamlandığı gün amaç-
lanıyorsa işletmelerden gelecek yazıların üstündeki gün yeterlidir. Üstelik bu gün 
o denli de önemli değildir. "Kod Numarası"nm yazılacağı yer zaten aynlmıştır. 
Kaldı ki buna da gerek yoktur, çünkü MPM içinde araştırmacılann vereceği kod 
numarasının kapak sayfasının sağ üst köşesine sonradan elle yazılması daha pra-
tiktir. "Yetkili imzalar" için aynlan satır da, yanıtlar yetkili imzalan taşıyan bir 
yazıyla MPM'ye geleceğinden gereksizdir. 

6. Bunu izleyen sayfada 3.1.'in dipnotunda "Ek 2'nin ikinci kısmındaki tanı-
ma bakınız" denmekte, ancak metinde böyle bir ek bulunmamaktadır. Oysa amaç-
lanan "MPM Form 03"tür. 

7. Soru kâğıdını incelerken bunlann bir dış kaynaktan yararlanılarak ha-
zırlanmış olabileceği izlenimini edinmiştim. Sayın X'le yaptığım görüşme sırasında 
bu izlenimin doğru olduğunu, ancak soru kâğıdının tekdüzen muhasebe yöntemi-
nin maliyet yapısına uygun bir biçime getirilmesi için ek çabalar gösterilmiş oldu-
ğunu öğrendim. Muhasebe uzmanı olmamakla birlikte, bu kalemlerin genellikle 
iyi düşünülmüş olduğu izlenimini edindim. Ancak yine de, bu metnin muhasebe 
ile verimlilik konularını iyi bilen MPM dışındaki bir ya da iki bilim adamına in-
celetilmesinin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bu soru kâğıdı 
İşletme Teknikleri Danışma Kuruluna sunulacaksa da, ciddi bir inceleme için bu 
danışma kurulu toplantısından sonra ya da önce böyle bir incelemenin gerekli 
olduğu duygusu içindeyim. İncelemeyi yapacak bilim adamlan bu damşma ku-
rulunun üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. 

Bu önerilerimi kendisiyle tartıştığım uzman X'in bunlann tümüne katılmakta 
olduğu izlenimini edindim. 

Danışman bakımından ilginç olan gelişme, araştırmacıların sormaca 
türündeki iyi bir araştırmanın kaçınılmaz bir ön koşulu olan, önemine 
kendisinin de sık sık değindiği "ön deneme" evresinden kaçma, genellikle 
işe gereken önemi vermeden çırpıştırıverme eğiliminde olmalarıydı. 

Danışman'ın üzerinde yazılı görüş bildirdiği son araştırma, okuyucu-
lara kurumun çeşitli yayınlarıyla, bir de ilgili kuruluşlara dışa dönük 
eğitim çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yaptırmak amacını güden 
bir çalışmaydı. Danışman, bu değerlendirmelerde kullanılmak üzere ge-
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iiştirilmiş çok sayıdaki soru kâğıdına ilişkin düşüncelerini aşağıdaki 6 
Ekim 1978 günlü görüş bildirme yazısında açıklıyordu : 

Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün 4.4 sayılı araştırma tasarısına ilişkin 
4 Ekim 1978 günlü yazısıyla eklerini 4/10/1978 günlü yollama notunuz uyarınca 
inceledim. 

Yazıya iliştirilmiş bulunan her biri bir daktilo sayfası uzunluğundaki beş soru 
kâğıdını özenle gözden geçirdim. Bu soru kâğıtları. (1) Verimlilik Bülteniyle, 
(2) Verimlilik Dergisiyle, (3) MPM'nin bunlar dışındaki yayınlarıyla, (4) MPM'nin 
düzenlediği kurslarla, (5) Seminerlerle ilgilidir. Soru kâğıtlarına herhangi bir baş-
lık konmamıştır. 

MPM'nin bu çalışmaları üzerinde ilgili "kamu"lara bir değerlendirme yaptır-
mak amacını güden söz konusu soru kâğıtlarına ilişkin görüşlerim aşağıda yine 
bu sırayla sunulmuştur. 

1. (a) Bültenle ilgili ikinci sorunun çeşitli seçeneklerini işaretleyecek bir ki-
şi hangi türdeki yazılardan yararlandığım belirtmiş olacak, ancak bunların soru-
yu yamtlayan kişi bakımından göreli olarak ne ölçüde önemli oldukları konu-
sunda bir görüş kazanılmamış olacaktır. "Kareler içine er. yararlı bulduğunuzdan 
başlayarak 1, 2, 3 ... rakamlarım yazarak belirtiniz" biçiminde bir ekleme ile soru 
araştırma açısından daha öğretici kılınmış olacaktır. 

Cb) Dördüncü soru ile ilgililerin Bülten'i "sunuş, baskı ve etkileme" açı-
sından nasıl buldukları öğrenilmek istenmektedir. Oysa Bülten'in ayrı ayrı sayılan 
bu bakımlardan değişik biçimlerde pekâla değerlendirilebilir. Bir başka deyişle 
bir sayısı "çok iyi," bir başka sayısı "orta" ya da "yetersiz" olabilir Üstelik 
"sunuş," "baskı," "etkileme" öğeleri belirli bir sayı için bile değişik değerlendir-
melere konu olabilir. Örneğin, baskı" bakımından "orta," "etkileme" bakımından 
"çok iyi" olarak değerlendi! ilebilir. Bültenin değişik sayılan üzerinde ayn ayrı 
değerlendirme yapmanın güçlüğü karşısında ilgili sorulara "genellikle" sözcüğü 
eklenerek sorun çözülebilir. Buna karşılık sorunun "sunuş, baskı, etkileme" bakı-
mından ayn ayn değerlendirmeler yapılmasını sağlayacak biçimde yeniden dü-
zenlenmesi uygun olur. Kaldı ki bu üç öğenin birbiriyle yakından ilgili olan ilk 
ikisi kolaylıkla birleştirilip bunlara daha başka değerlendirme öğeleri de eklene-
bilir. Soru kâğıtlarını oluşturan yarkurulun bu konuda biraz daha derinlemesine 
düşünmesi uygun olacaktır. 

(c) Yukanda b'deki önerimiz benimsenip sorunun yapısında değişikliğe 
gidilirse 5. soruda birtakım değişikliklerin yapılması gerekecektir . 

2. (a) Verimlilik dergisiyle ilgili soru kâğıdında yer alan üçüncü soru Bül-
ten'le ilgili soru kâğıdındaki dördüncü sorunun tıpkısı olduğu için yukanda bu 
konuyla ilgili olarak söylenenler burası için de geçerlidir. 

(b) Bir önceki soru kâğıdında yer alan altıncı soruya koşut bir sorunun 
burada da yer alması yararlı olurdu. 

3. (a) MPM'nin Bülten'le Verimlilik dergisi dışında kalan yayınlarıyla ilgili 
elan bu soru kâğıdındaki ilk soru da yukarıda 1 (a)'da söz konusu ettiğimiz sa-
kıncayla özürlüdür. Gerçekten de, MPM'nin yayımladığı bir yapıt çok iyi, bir baş-
kası yetersiz olabilir. Üstelik MPM'nin tüm yayınlan belirli bir türden de değil-
dir. İçlerinde seminer kitaplan, araştırma yazanaklan, çeviri niteliği taşıyanlar, 
ders kitabı niteliğinde olanlar vardır. Kanımca bunların tümünü bir sepete koy-
mak doğru olmaz. Soru, kök bölümüne "genellikle" sözcüğü eklenerek belki bir 
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ölçüde iyileştirilebilir, ancak öne sürdüğümüz eleştiri yine de geçerliğini korur. 
Böylece soru olsa olsa çok yüzeysel, incelikleri hiç yansıtmayan bir değerlendirme 
yapılmasını sağlayabilir. Kısacası, ilk soru amaca uygun olmaktan kesinlikle uzak 
görünmektedir. 

(b) Bu durum karşısında birinci soruyla bağlantılı olan ikinci soru da 
yetersiz kalmaktadır. 

(c) Bu soru kâğıdındaki üçüncü soru daha önceki soru kâğıtlarındakinin 
eşidir. Onlar için söylediklerimiz burada da geçerlidir. 

4. (a) Bu soru kâğıdı da kursların bir değerlendirmesini yaptırmak amacını 
gütmektedir. îlk soru, yanıtlayıcının bir tek kursa katılmış olduğu varsayımına 
göre düzenlenmiştir. Ya söz konusu kişi birden çok kursa katılmışsa? Ya onlardan 
biri çok iyi, öbürü ortaysa? 

(b) Kurslarda ele alman konuların, kurs yerinin, sürenin değerlendiril-
mesiyle ilgili olan ikinci soru için de buna benzer eleştiriler söz konusudur. Ko-
nuların kimi iyi kimi kötü seçilmişse? Kursun birinin süresi uygun öbürününki 
değilse? 

(c) Soru 4'te bir önceki soruda "b ya da c'yi işaretledinizse" denmekte, 
a ile ilgili herhangi bir soru yöneltilmemektedir. Oysa asıl a'yı işaretleyenlere so-
ıu sorulmalı, somut örnekler vermeleri istenmeliydi. Araştırma bakımından asıl 
ilginç olan da budur. 

(ç) Soru 4'te MPM'nin düzenlediği kurslara katılanlara "kursta anlatılan-
ları" uygulayamayışlannın nedenleri sorulmaktadır. Burada neyi amaçlıyoruz? 
Soruyu yanıtlayacak kişi kendini bir boşluk içinde bulacaktır. Kaldı ki kurslarda 
her zaman doğrudan doğruya uygulamaya konabilecek şeyler de söylenmez. Genel 
bir bakış açısı, olumlu bir tutum kazandırma amacını güden şeyler de söylenir. 
Bu sorunun da uygulamada "iyi çalışacağım" sanmıyorum. Yapılacak bir ön de-
neme büyük bir olasılıkla bu kaygımızı doğrulayacaktır. 

(d) Aradan uzunca bir süre geçmiş olacağı için, ilgili kişiler soru 5'i ya-
nıtlamakta da sanırım güçlük çekeceklerdir. 

5. Seminerlerle ilgili olan bu soru kâğıdı bir öncekinin eşidir. Yukarıdaki 
eleştirilerimiz burası için de geçerlidir. 

Bu görüşler yönetimce ilgili araştırmacılara iletilmiş, ortaya konan 
gözden geçirilmiş yeni soru kâğıtlarının Danışman'ca bir kez daha ince-
lenmesi istenmişti. Danışman bu aşamadaki gözlemlerini de 27 Kasım 
1978 günlü görüş bildirme yazısında açıklamıştı: 

Eğitim - Yayın Şubesi Müdürlüğünün 4.4 sayılı araştırma tasarısına ilişkin 
dört ayrı soru kâğıdı ile bunların sunuş yazılarını içeren mumlu kâğıtları, Genel 
Sekreter Yardımcısı Sayın X'in sözlü isteği üzerine inceledim. 

Bu soru kâğıtlarının ilk biçimlerini daha önce inceleyerek görüşlerimi 6 Ekim 
1978 günlü, 208 sayılı yazımla sunmuştum. Yeni soru kâğıtlarıyla ilgili görüşlerimi, 
gereksiz yinelemelere yol açmamak için o yazıya yollamalarda bulunarak aşağıda 
yeniden sunuyorum. 

1. Verimlilik Bülteni ile ilgili soru kâğıdında daha çok biçime ilişkin öneri-
lerime uyularak gerekli değişiklikler yapılmış, "soru kâğıtlarım hazırlayan yar-
kurulun bu konuda biraz daha derinlemesine düşünmesi uygun olacaktır" yolun-
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daki öneri üzerinde durulmamıştır. Soru kâğıdının genel yapısı gereği, ancak yü-
zeysel, genel nitelikte bir değerlendirme yapılabileceği görüşündeyim. 

2. Verimlilik dergisi ile ilgili olarak da yukarıda değinilenlere benzer, biçim-
sel nitelikte değişiklikler yapılmıştır. Bu soru kâğıdı ile yapılacak değerlendirme-
lerin de yüzeysel, genel bir nitelik taşıyacağı kanısındayım. 

3. MPM'nin Bülten'le Verimlilik dergisi dışındaki yayınlarının değerlendiril-
mesi amacını güden yeni soru kâğıdında, daha önceki görüş bildirme yazımızın 
3. (a) maddesinde değinilen sakıncalı durum olduğu gibi bırakılmıştır. Kanımca 
bu güçsüzlük çok önemli olup işin özüyle ilgilidir. Bu soru kâğıdı da olsa olsa 
çok yüzeysel, çok genel, incelikleri yansıtamayan bir değerlendirmenin yapılma-
sına olanak sağlayabilecektir. 

4. Daha önce kurslarla seminerler için ayrı ayrı soru kâğıtları düzenlenmiş-
ken, şimdi bunların birleştirilmesi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Yeni adıyla 
"eğitsel çalışmalar"la ilgili olan soru kâğıdı da geçen defakiler gibi yetersiz, on-
ların bütün güçsüzlükleriyle özürlü görünmektedir. Bu konudaki görüşlerimi daha 
önceki görüş bildirme yazısının 4. maddesinde ayrıntılı olarak sunmuştum. Soru 
kâğıdının kimlere gönderileceği, hangi dönemi kapsayacağı konusunda sunuş ya-
zısında herhangi bir açıklık bulunmadığı için durumu Sayın X'e sordum. Aldığım 
yanıta göre, değerlendirme son bir yıl içinde düzenlenen eğitsel çalışmaları kap-
sayacak, soru kâğıtları doğrudan doğruya bu çalışmalara katılanlara yollanacak, 
boru kâğıtlarının üzerine hangi kurs ya da seminerle ilgili olduğu daktilo ile ya-
zılacaktır. Böyle bir değerlendirme araştırmasında yalnız son bir yıllık süredeki 
çalışmaların ele alınması düşünceme göre yetersizdir. Bu duruma göre katılanla-
ra her kurs için ayrı bir değerlendirme yaptırılacağı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi 
söz konusu eğitim çalışmalarının bitiminde bu tür değerlendirmeler zaten yapıl-
maktadır. Bu soru kâğıdında orada sorulanlardan farklı bir tek soru (soru 2) vardır 
ki o da ancak çok genel, inceliklere inmeyen, somut kanıt ya da örneklerle des-
teklenmesi için herhangi bir çaba gösterilmemiş bir sorudur . 

Görülüyor ki bu araştırmadan elde edilebilecek pek az şey vardır. Bundan 
önceki görüş bildirme yazımın genel havası, açıkça, bu soru kâğıtlarının bekle-
neni verecek nitelikte olmaktan uzak olduğu yolundaydı. Aradan 50 günü aşkın 
bir sürenin geçmesine karşın bu konuda ilgililer benimle ilişki kurmaya çalışma-
mışlar, araştırmanın Aralık aymda sonuçlandırılması gerektiğine göre, soru kâ-
ğıtlarını köklü bir biçimde yeniden ele almak yoluna da gitmeksizin bu durumuy-
la mumlu kâğıda yazdırarak Genel Sekreterliğin onayına sunmuşlardır. Bu du-
rumda yapılabilecek çok bir şey bulunmadığını sanıyorum. 

İlgili Şube, Danışman'ın bu araştırmadan bir sonuç alınamayacağına 
ilişkin uyarılarına karşın, eleştirilere karşı kendini savunma yoluna da 
gitmeden, girdiği yolda yürümeyi sürdürmüştü. 

B u araştırma vesilesiyle Türkiye'de sormaca türü araştırmalara ge-
tirilmiş bir kısıtlamaya kısaca değinmekte yarar vardır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün görevleri 1962 yılında çok kapsayıcı bir biçimde belirlen-
miş, kuruluş yasasına bilgi toplama amacına yönelik bütün soru kâğıtla-
rının bu kuruluşun onayından geçmesi zorunluluğunu getiren bir hüküm 
konmuştu. İstatistiklere dayanak olarak bilgi toplama süreci ile araştır-
manın niteliği konusunda çok yanlış bir düşünceye dayandığı açık olan 
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bu uygulama, kimi kez özerk bir kuruluş olan üniversiteleri bile bağlayı-
cı bir biçimde yorumlanmak istenmiş, bir öğretim üyesinin ya da doktora 
öğrencisinin girişeceği araştırmalarla ilgili soru kâğıtlarının bile DİE'nin 
onayından geçmesi gerektiği gibi bir izlenim doğmuştu. Bir Siyasal Bil-
giler Fakültesi Dekanı, 1960'larda bu kuruluşun bir yetkilisiyle yaptığı bir 
telefon görüşmesi sırasında kendisine üniversitelerin de kullandıkları bu 
tür araştırma araçlarını DÎE denetiminden geçirmek durumunda oldukla-
rını söylemesi üzerine çıkan tartışma sonucunda, söylendiğine göre tele-
fonu karşısındakinin yüzüne kapatmak zorunda kalmıştı. Danışman, 
MPM'nin araştırmalarında kullandığı soru kâğıtlarını DİE denetiminden 
geçirmekte olduğunu öğrenmiş, orada bu konuda MPM'dekinden daha yet-
kili kişiler bulunabileceğini pek olası görmediği için böyle bir denetimin 
çok yüzeysel bir nitelik taşıyacağı konusunda en küçük bir kuşku duyma-
mıştı. DİE'nin bu konulardaki incelemesini kimlerin, nasıl yaptığını bil-
memekle birlikte, bu son araştırmayla ilgili soru kâğıtlarının böyle bir 
denetimden geçmemesi gerektiğine kesinlikle inanan Danışman'ın sonra-
dan öğrendiğine göre, soru kâğıtları, tersine, belki o yönde ricada da bu-
lunulması sonucu, onaydan geçirilmiş, ancak Danışman'ın vurgulayarak 
belirttiği gibi, bu araştırmadan uygulamada hiçbir sonuç alınamamıştı. 

Buraya dek verilen örnekler, kurumda yapılan araştırmaların tümü-
nün çok kötü olduğu izlenimini uyandırmamalıdır. Danışman'ın üzerinde 
görüş bildirdiği araştırmalar arasında burada değinilen eksikliklerden 
geniş ölçüde arınmış olanlar da yok değildi. Danışman, bunlardan KİT'-
lerde eğitim birimleri konusuyla ilgili araştırmaya ilişkin gözlemlerini 
7 Ekim 1977 günlü bir görüş bildirme yazısında şöyle açıklıyordu : 

Eğitim - Yayın Şubesi Müdürlüğünün 3/10/1977 günlü yazısına ilişik "Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde Eğitim Birimlerinin Örgütlenişi, İşleyişi ve Sorunları 
Araştırması" ile ilgili soru kâğıdını 4/10/1977 günlü yollama notunuz uyarınca 
inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerimi aşağıda sunuyorum: 

1. Gerek "Araştırmanın Tasarımına İlişkin Açıklamalar," gerek soru kâğıdı 
özenle, iyi düşünülerek oluşturulmuştur. 

2. Sorular çok iyi düşünülmüş olmakla birlikte, aşağıdaki değişiklik ya da 
•eklemelerin yapılması kanımca yararlı olacaktır: 

(a) Eğitim biriminin kuruluş yılına ilişkin birinci sorunun ilk seçeneğinde 
"1965 ve daha önce" sözcüklerinden sonra ayraç içinde (Yılım belirtiniz- ) 
kaydı konmalıdır. Böylece eskiden kurulmuş eğitim birimlerinin ilk kuruluş yıl-
larına ilişkin yararlı bilgiler elde edilebilecektir. 

(b) Soru 9'daki "Biriminizde çalışanların ne kadarı eğitim konularında yük-
sek okul öğrenimi görmüştür?" anlatımı, bunlardan kaçının Eğitim Fakültesi ya 
da Eğitim Enstitüsü çıkışlı olduğunu ortaya koymak amacının güdüldüğü izleni-
mini vermektedir. Oysa bu Fakülteyle Enstitülerde "görevli eğitimi" koD usunda 
pek az şey öğretilmektedir. Söz konusu tümcenin "Biriminizde çalışanların ne ka-
darı yüksek öğrenim sırasında personel eğitimi konularında bir ya da dsha çok 
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ders almıştır?" biçiminde değiştirilmesi başka yüksek öğretim kurumlarında bu 
konulan dar anlamda eğitimcilerinden daha derinlemesine incelemiş olabilecek 
kişileri ortaya koyma bakımından da yararlı olacaktır 

fc) Soru 10'daki "eğitim konulanndaki deneyleri" sözcükleri "eğitim konu-
lanndaki çalışma süresi" biçiminde değiştirilerek anlama açıklık kazandınlmalıdır. 

(ç) Soru 16, iki yerine dört seçenekli olarak düzenlenmelidir. Bu seçenekler 
şunlar olmalıdır: 1. Eğitim biriminizin tümüyle kendi olanaklanna dayanarak 
düzenlediği çalışmalar. 2. Tümüyle kuruluşunuzun dışındaki eğitim kurumlanna 
hazırlatılan çalışmalar. 3. Dışardan sınırlı ölçüde katkı alınarak daha çok kuru-
luşun kendi olanaklarıyla yürütülen programlar. 4. Sizin sınırlı ölçüde katkıda 
bulunduğunuz, daha çok dışardan bir kurumca yürütülen çalışmalar. 

(d) Soru 17, buradaki dört seçenek bir önceki soruda yer alan dört çeşit 
eğitim için ayn ayn işaretlenecek biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

(e) Soru 18'in kök bölümünün hemen sonuna ayraç içinde (birden çok se-
çeneği işaretlemeniz gerekiyorsa bunlan sıklık sırasına göre 1, 2, 3 . . . sayılannı 
yazarak belirtiniz.) kaydı konmalıdır. 

(f) Soru 19da "Hayır" seçeneğinden sonra "Bazen yapılıyor, bazen yapılmı-
yor" seçeneği eklenmelidir. 

(g) Soru 21'de, sorunun kök bölümünden sonra gelen ayraç içindeki not 
şöyle değiştirilmelidir: (Birden çok seçeneği işaretlemeniz gerekiyorsa, sizce ta-
şıdığı önem sırasına göre 1, 2, 3 . . . rakamlannı yazarak belirtiniz.) 

(h) Soru 22'nin kök bölümünden sonra ayraç içinde şöyle bir not konmalı-
dır: (Birden çok seçeneği işaretlemeniz gerekiyorsa, yararlanma sırasına göre 
1, 2, 3. . . rakamlannı yazarak belirtiniz.) 

3. Bir soru kâğıdı ne denli iyi düzenlenmiş olursa olsun, uygulanmadan ön-
ce kesinlikle bir ön denemeden geçirilmelidir. Bu soru kâğıdının da Ankara'da 
6 dolayında eğitim biriminde deneme niteliğinde uygulandıktan sonra edinilecek 
izlenimlere göre son biçimi verilip daha sonra kesin uygulamaya geçilmesinin 
yerinde olacağını sanıyorum. 

Danışman'ın aşağıdaki 4 Ekim 1978 günlü görüş bildirme yazısına ko-
nu olan KİT'lerde bilgiyayım gereksinmelerinin saptanmasına ilişkin araş-
tırma da başlangıçta iyi tasarlanmış bir çalışma olarak dikkati çekmek-
tedir : 

Eğitim - Yayın Şubesi Müdürlüğünün "KİT'lerde Bilgiyayım Gereksinmelerinin 
Saptanması ve Bu Gereksinmeleri Karşılayacak Yaklaşımların Araştınlması" araş-
tırma tasansma ilişkin 2 Ekim 1978 günlü yazısına ekli soru kâğıtlannı 3/10/1978 
günlü yollama notunuz uyannca inceledim. Söz konusu soru kâğıtlannı oluşturan 
Sayın X bu konulan daha önce benimle görüşmüş, ben de düşüncelerimi kendisi-
ne bildirmiştim. Genel Sekreterliğe sunulmuş bulunan soru kâğıtlan bu durumuy-
la gereksinmeyi karşılayacak niteliktedir. Metin üzerinde kırmızı kalemle yaptı-
ğım ufak tefek düzeltmelere burada değinmeksizin, ek önerilerimi aşağıda sunu-
yorum : 

1. Her iki soru kâğıdının da ikinci sırasında yer alan, soru kâğıdım yanıtla-
yan kişinin adı ile görevine ilişkin sorular en sona alınmalıdır. 
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2. "Bilgiyayım"dan neyin amaçlandığı konusunda en çok bir yapraklık bir 
yazı yazılarak her iki soru kâğıdına da eklenip gönderilmeli, konunun ülkemizde 
yeni olması dolayısıyla böyle bir açıklama yazısının kademe alınmasında yarar 
görüldüğü sunuş mektubunda uygun bir dille belirtilmelidir. 

3. Soru kâğıdı çoğaltılıp ilgili kuruluşlara gönderilmeden önce bir iki kuru-
luşta bir ön deneme yapılmalı, soru kâğıdına son biçimi kısa bir süre içinde ve-
rildikten sonra çoğaltılıp dağıtılması yoluna gidilmelidir. 

Bu görüşlerimi sözlü olarak X arkadaşımıza da bildirmiş bulunuyorum. 

Yukarıdaki görüş bildirme yazısında geçen "bilgiyayım," Danışman'-
ın türetip dilimize kazandırdığı yeni bir sözcüktür. Danışman çalışmaları 
sırasında karşılaştığı yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar bul-
mak için de özel bir çaba gösterirdi. "Teknik Enformasyon ve Doküman-
tasyon" sözüne bu araştırma dolayısıyla bir karşılık bulmak gereğini du-
yan Danışman "bilgiyayım" karşılığını 8 Nisan 1978 günü türetmiş, söz-
cük hemen benimsenerek kullanım alanına girmişti. Danışman bu öneri-
sini Türk Dil Kurumunda üyesi olduğu Bat ı Kaynaklı Sözcüklere Karşı-
lık Bulma Yarkuruluna götürmüş, orada da benimsenen bu karşılıkla il-
gili aşağıdaki gerekçeli açıklama Türk Dili dergisinin Ağustos 1978 sayı-
sında yayımlanmıştı 

Son yıllarda dilimizde kullanım yaygınlığı kazanmaya başlayan "Teknik En-
formasyon ve Dokümantasyon" sözüne de bu arada karşılık aramak gereği duyul-
muştur. Öbür ülkeler gibi Türkiye'de de bu adı taşıyan ya da bu adı taşıyan ku-
ruluşların yaptıkları işi yapan özeksel örgütlerle kurumsal birimler bulunmakta, 
bu kuruluşlar işleyim (endüstri) başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi, belge 
derleme, böylece derlenen bilgileri istek üzerine ilgilenen kurum ya da kişilere, 
onların gereksinmelerine uygun bir biçimde iletme, bir başka deyişle bu bilgiyi 
yayma görevi yapmaktadırlar. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki bu tür önemli kuru-
luşların az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde para karşılığında bu bilgi-
lerden yararlanan sürdürümcüleri bulunmakta, bu kuruluşlar birçok durumlarda 
ülkeler arasında uygulayımbilim aktarımına da aracılık etmektedirler. Bu tür 
kuruluşların adındaki "teknik" sözcüğü çalışmalarının daha çok işleyim alanında 
yoğunlaşmış olmasından dolayı kullanılmışsa da, bir yandan bu kuruluşların iş-
leyim dışı alanlarda da bilgi sağlamaları, öte yandan Batı dillerinde de bu söz-
cüğün artık eskisi gibi sık kullanılmaması göz önünde bulundurularak aranacak 
karşılıkta "teknik" sözcüğüne yer verilmesi zorunlu görülmemiştir. "Enformasyon" 
sözcüğü yukarıdaki ilk iki anlamda, "bilgi toplama, toplanan bilgiyi yayma" an-
lamında, "dokümantasyon" ise "belge toplama" anlamında kullanılmaktadır. Bu-
rada gerek bilgi gerek belge toplama eylemi ana işlev olan "bilginin yayılması" 
amacına yardımcı nitelikte olduğundan, karşıhkta bu iki sözcüğe de yer verilme-
mesi uygun olacaktır. Bu durum karşısında, "Teknik Enformasyon ve Doküman-
tasyon" karşılığı olarak, gerek anlam gerek işlev özelliği göz önünde bulunduru-

1 Bu Sözcüğün öyküsü için bakınız: Cemal Mıhçıoğlu, "Basın-Yayın Alanında 
Türkçe Terim Denemeleri," Ankara Üniversitesi Basm-Yayın Yüksek Okulu Yıl-
lığı 1983-1985, s. 145-168. "Teknik Enformasyon ve Dokümantasyon" ile "Enformas-
yon" başlıkları altındaki açıklamalar. 
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larak, ayrıca "bilgisayım" (enformatik) sözcüğünün yapısı örneksenerek, bilgiya-
yım karşılığı önerilmektedir. 

Örnek: 1977 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türk kamu yönetiminde 
bilgiyayım işi yapan ulusal düzeydeki örgüt birimlerinin sayısı on dolayındadır. 

Konuya dönersek, yukarıdaki eleştirilerin de gösterdiği gibi, Danış-
man'ın görüşleri, kurum içinde başka etkili denetim düzeneklerinin bu-
lunmaması yüzünden gerekli olmakta, araştırmaların niteliğini daha da 
iyileştirmekten geri kalmamaktaydı. 

Burada okuyucu, daha önce araştırma yöntemleri konusunda özel bir 
eğitimin de uygulandığı bildirilen bir kurumda girişilen araştırmalarda 
böylesine çok yanılgıya düşülmesini yadırgayabilir. Bizce bunun başlıca 
iki nedeni vardır. Önce, biçimsel öğrenim döneminde araştırma yöntem-
leri konusunda sağlam bir eğitim görmemiş kimseleri, özellikle belirli 
bir yaşın ötesine de geçtikten sonra bu alanda yetiştirmek kolay değildir. 
Bu alanda da biçimsel öğrenimin eksikliğini sonradan gidermenin çok 
güç olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, uygulanan tek bir eğitim izlence-
sinin, bu alanda başlıca yöntemleri açıklayıp sorunlara dikkati çekmeyi 
başarsa da, kişilerde uygulamaya dönük, kökleşmiş beceriler oluşturması 
kolay değildir. İkinci olarak, MPM gibi o yıllarda değişen koşulların gö-
revlilere ödenen aylıkları yetersiz kılıp görevli ayrılmalarını hızlandırdığı 
bir kuruluşta görev içi eğitimin etkisinin de bu ayrılmalar sonucu geniş 
ölçüde ortadan kalktığını, yeni görevlileri de eğitmek gereksinmesinin sü-
rekli olarak ortaya çıktığını gözden uzak tutmamak gerekir. 
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YAYIN 

7. 
Bölüm 

Kurumda Danışman'ın en çok yardımda bulunması istenen çalışma 
alanlarından biri de kuşkusuz yayındı. Danışman'ın katkıda bulunduğu 
yayın çalışmaları bir yayın yöneltisinin geliştirilmesinden başlıyor, kuru-
mun çıkardığı süreli yayınlarla ilgili görüş bildirme, yayımlanması düşü-
nülen kitap, kitapçık, yazanak gibi metinlerin, dergide yayımlanacak ya-
zıların, çeviri örnekleriyle yayımlanacak çevirilerin incelenmesi, Türkçe-
ye çevrilip dergide yayımlanması uygun olacak yazılarla ilgili önerilerde 
bulunma, kimi metinlerde gerekli düzeltmeleri yaparak yayma hazır du-
ruma getirme, yayımlanmak üzere belirli konularda yazılar yazma ya da 
çeviriler yapma gibi çok çeşitli işleri kapsıyordu. Bu bölümde Danışman'-
ın işte bu alanlardaki çalışmaları üzerinde durulacaktır. 

YAYIN İ Ş L E R I N I N DÜZENLENMESI 

Kurumun Genel Sekreteri, Danışman'ın göreve başlamasını izleyen 
ay içinde kendisinden kurumca yayımlanan dergi ile izlenen yayın yö-
neltisi konusunda görüş istemiş, o da bu konudaki ilk düşüncelerini 1 Ey-
lül 1971 günlü görüş bildirme yazısında şöyle açıklamıştı: 

Ağustos ayı içinde yaptığımız bir görüşme sırasında gösterdiğiniz istek üze-
rine MPM'nin yayımlamakta olduğu dergi ile genel olarak yayın yöneltisi üze-
rindeki ilk görüşlerimi aşağıda dikkatinize sunmayı yararlı gördüm. 

Bu konuda şimdilik yaptığım başlıca çalışma, derginin bugüne dek yayım-
lanmış sayılarını gözden geçirip MPM'nin yayın yöneltisine egemen olması gere-
ken beliibaşlı ilkelere ilişkin görüşlerimi kâğıda dökmek oldu. 

Dergiyi incelerken geliştirdiğim başlıca öneriler şunlardır: 

1. Dergi üç ayda bir yayımlanmalıdır. Her ay yayımlanması bu konuda edi-
nilen deneylerle karşılaşılan güçlüklerin de gösterdiği gibi, çok sıktır. Bu yola 
gidildiğinde her ay küçük bir Bülten yayımlanması uygun olur. 

2. Derginin adı yalnız "Verimlilik" olmalıdır. Anlam bakımından bir yinele-
me niteliği taşıyan "Prodüktivite" sözcüğüne başlıkta gerek yoktur. Kapağın uy-
gun bir yerine "Milli Prodüktivite Merkezi'nce Üç Ayda Bir Yayımlanır" tümcesi 
konursa bu sözcük de kullanılmış olacaktır. 

142 



3. Derginin iç yüzündeki "MPM personeli olmayan yazarların makalelerin-
deki fikirler kendilerine ait olup Merkezimizi bağlamaz" kaydı, baştaki "MPM 
personeli olmayan" sözleri çıkarılarak daha genel bir duruma getirilmelidir. MPM 
görevlilerince kaleme alınan yazılardaki bütün görüşler de Merkezi resmen bağ-
layıcı nitelikte olmayabilir, olmamalıdır. 

5. Derginin her sayısında yer alan İngilizce makale özetleri büyük bir yarar 
sağlar görünmemektedir. Dergi yurt dışında geniş bir dağıtımı olan ya da okunan 
bir yayın niteliği taşımadığından, bu özetlerin daha çok biçimsel bir aıılam taşı-
dığı izlenimini edindim. Dergi üç ayda bir çıkarılıp Türkiye'nin sorunları üzerin-
de özgün incelemelere daha yoğun bir biçimde yer vermeye başladıktan sonra 
söz konusu özetlerin nasıl, ne ölçüde yayımlanacağı ayrıca görüşülüp belirlene-
bilir. 

6. Derginin baskı niteliği iyi değildir. Okurken arka sayfadaki yazılar gö-
rünmekte, kullanılan mürekkebin niteliği de iyi olmadığından karşı sayfalan kir-
lettiği görülmektedir. Başlıklarda çok kalın siyah puntolar kullanılması hem der-
ginin güzelliğini bozmakta hem de karşı sayfalara bulaşmaktadır. 

7. Dergide yayımlanan yazıların sayfa altlarında yollamada bulunulup kün-
yeleri tüm olarak verilen kaynakların yazının sonunda "Literatür" başlığı altın-
da bir kez daha yinelenmesine gerek yoktur. 

8. Ara ara dergiye ek olarak yayımlanan kısa kitapçıkların ayrı bir dizi bi-
çiminde yayımlanması daha doğru, daha kullanışlı olur. 

9. Kimi sayılarda tarımla ilgili yazılara gereğinden çok yer verildiği göze 
çarpmaktadır. Her sayıya girecek konular arasında daha iyi bir denge sağlan-
ması için çaba gösterilmelidir. 

10. Yine kimi sayılarda çevirilere çokça yer verildiği görülmektedir. Bu ba-
kımdan da dengesizliklere yol açılmaması yerinde olur. 

11. "MPM'de Bu Ay" sütununda şube adlarının başlık olarak kullanıldığı gö-
rülmektedir. MPM'nin iç bölünümü ile ilgili olan bu başlıkların kaldırılarak "eği-
tim." "araştırma," "yayın" gibi MPM'nin ana görevlerini yansıtan bir bölümleme-
ye gidilmesinin daha uygun olacağım sanıyorum. 

12. Dergide Türkiye ile ilgili uygulamalı, sorun çözme amacına dönük yazı-
lara gereken ağırlığın verilmediği görülmektedir. Derginin her sayısında bu nite-
likte, okuyucuya o sayımn özenle saklanması gereğim duyurtacak en azından 
bir yazıya yer verilmesi için özel bir çaba gösterilmelidir. 

13. Sayfa altlarında bir önceki kaynağa yollama yaparken kullanılan Latin-
ce "ibid' sözcüğü yerine "üstteki kaynak" sözü kullanılmalıdır. 

14. Dil bakımından da her zaman gerekli duyarlığın gösterilemediği, bu ara-
da yerleşmiş Türkçe karşılıkları bulunan "mekanizasyon, fizibilite, organizasyon" 
gibi yabancı, üstelik bu dilleri bilmeyen okuyucuların dergiyi okuyup anlaması-
nı güçleştirebilecek sözcüklere yer verildiği görülmektedir. 

15. Bu arada aşağıdaki konulara da dikkati çekmekte yarar görüyorum: 
(a) Derginin parasız olarak gönderildiği kişilerle kurumlar iyi seçilmiş mi-

dir? Dergi, hem ondan yararlanabilecek hem de yazı yazarak katkıda bulunabi-
lecek kişilere gönderilmelidir. 

(b) Reklam olanakları düzenli bir biçimde araştırılmış mıdır? 
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(c) Dergiye dışardan değerli yazılar verebilecek kişilerle ilişki kurulmuş 
mudur? Bu arada MPM'nin çalışma konularıyla ilgili olarak MPM dışında (özel-
likle üniversitelerle öbür öğretim-araştırma kuruluşlarında) yapılan özgün çalış-
maların yayımlanma olanaklarının sağlanıp bu konuda ilgililerle düzenli bir iliş-
kinin kurulması yararlı olur. 

Dergiyle ilgili olarak şimdilik gözüme çarpan, belirleyebildiğim sorunlar bun-
la/dır. 

MPM'nin genel yayın yönellısine egemen kılınmasını önerdiğim başlıca ilke-
ler ise aşağıdadır: 

1. Kitapların, broşürlerle dergi yazılarının yayımlanmadan önce gerek öz 
gerek biçim yönünden köklü bir incelemeden geçirilmesi. (Yayından öııce incele-
me işini yapacak yetkili kişilere belirli bir maddi karşılığın ödenmesi ciddiyet 
sağlama bakımından yararlı olur.) 

2. MPM'ce girişilen araştırma sonuçlarının kitap, broşür ya da dergi yazısı 
olarak yayımlanmasının ilke olarak benimsenmesi. 

3. Yayın izlencesinde çeviriden çok telif yapıtlara ağırlık verilerek çevirile-
rin daha çok ana kaynak niteliğindeki yayınlarla kısıtlı tutulması. (İlke olarak 
önceden Yayın Komisyonunca alınmış açık bir karar uyarınca yapılmış çevirile- , 
rin yayımlanması, bu konuda olupbittilere yer verilmemesi.) 

4. Üniversitelerle, benzeri öğretim-araştırma kurumlarıyla ilişki kurulup 
MPM'nin çalışma alanıyla ilgiü konularda çalışmalar yapılmasının özendirilerek 
hazırlanacak yüksek lisans, doktora çalışmalarının yayımlanması olanaklarının 
sağlanması. (Konulan ile koşullan önceden belirtilerek.) 

5. Yayınlarda kâğıt niteliğinden çok baskı temizliğiyle gelimin —dolayısıy-
la fiyatın— düşük tutulmasına önem verilmesi. 

6. Yayınlarda olabildiğince temiz —Osmanlıcayla yabancı kökenli sözcükler-
den arınmış— bir dil kullanılması. 

7. Yazım bakımından Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı Yazım Kılavuzu'nun 
esas alınıp belirli kurallara bağlanmış konularda yazarlara bu kurallann dışma 
çıkma olanağı tanınmaması. 

8. Baskı sayısının doğru olarak saptanması, özellikle uzun bir süre aranıp 
yararlanılacak nitelikteki yayınlann yeter sayıda bastınlması yoluna gidilmesi. 

9. Baskıdan önce provalann büyük bir titizlikle incelenerek dizgi yanlışlanna 
yer verilmemesi. 

10. Yayınlann ilgililere duyurulmasını, satışım sağlamak için formlar oluş-
turulup kitaplıklara, ilgili kuruluşlarla kişilere gönderilmesi ya da bu konuda 
koşulları elverişli dağıtım örgütleriyle anlaşmalar yapılması. 

11. Yayın izlencesini içerikle biçim bakımından değerlendirerek gereksinme-
lere daha uygun bir duruma getirmek amacıyla ara ara okuyucular arasında 
araştırma yapılması. 

Yukanda belirtilen görüşler, geniş kapsamlı bir araştırmanın sonucu olmak-
tan çok, ilgililerin dinlencede bulundukları bir sırada yapabildiğim sınırlı bir 
çalışmanın ürünü olarak değerlendirilmelidir. Bu konudaki çalışmaların sürdü-
rülüp MPM'nin amaçlannın gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem taşıyan 
yayın izlencesinin sağlam ilkelere bağlanması gerektiği düşüncesindeyim. 
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Danışman, uygun, yeterli bir yayın yöneltisi geliştirme yönündeki dü-
şünsel irdelemelerini sürdürmüş, bu arada incelediği bir MPM yayınıyla 
ilgili gözlemlerini kurumun izlemesi gereken yayın yöneltisiyle olan bağ-
lantılarını da somut bir biçimde dile getirerek 15 Eylül 1971 günlü görüş 
bildirme yazısında açıklamıştı: 

MPM'nin yayın yöneltisiyle ilgili 1 Eylül 1971 günlü, 12 sayılı yazımı sunduk-
tan sonra, "Kamu Kuruluşlannda Halkla ilişkiler Açık Oturumu" adı altında ya-
yımlanan kitapçığı inceleyip söz konusu yazımla ilgisi dolayısıyla konuya yeni; 
den dönmenin yararlı olacağını düşündüm. 

Kapak düzeninden MPM'nin "100. yayını" olduğu anlaşılan kitapçık 44 sayfa 
uzunluğunda olup metnin ses kuşağından çıkanldığı anlaşılmaktadır. 

Konuşmacılar tanıdığım kimseler olduğu için bu satırlan yazmakta güçlük 
çekmekle birlikte, gerçeği olduğu gibi belirtmekten de kendimi alamadım. 

1. Metin, ciddi bir kuruluşun yayınlannda bulunması gereken düşünce tu-
tarlılığıyla anlatım olgunluğundan yoksun görünmekte, dahası konuşmacıların 
Kamusal İlişkiler konusunu bir lisans öğrencisi düzeyinde bile bilmedikleri açık-
ça görülmektedir. Kırk dört sayfalık metinde anlam taşıyan bütün tümcelerin 
dört sayfayı doldurabileceği bile şüphelidir. Metnin geriye kalan bölümü ancak 
"haşviyat ve malâyaniyat" olarak nitelendirilebilir. 

2. Özellikle konuşmacılardan birinin söyledikleri yer yer şaşkınlık uyandır-
maktadır. Aşağıda bunlardan örnekler verilmiştir: 

Konuşmacı bir yerde (s. 16) "siyasi ve tarihi antropoloji"den söz etmektedir. 
Antropoloji "insanbilim" demek olup bu bilim dalının siyasisi ile tarihisi daha 
keşfedilmemiştir. Kafataslanyla kemikleri inceleyen antropoloji dalının adı "fizi-
ki antropoloji," kültürleri inceleyenin adı "sosyal (ya da kültürel) antropoloji"dir. 

Konuşmacı daha sonraki sayfada "matris kuvvet" biçiminde bir deyim kul-
lanmıştır. Matris, bilindiği gibi, bir matbaacılık deyimidir. Konuşmacının, "itici 
güç" anlamına gelen Fransızca "force motrice" deyimini —kuşkusuz aydın görün-
mek, açık oturuma katılanlan etkilemek amacıyla— kullanmak istediği anlaşıl-
maktadır. 

Yine o sayfanın altında, konuşmacının "frasterasyon" diye bir sözcük kullan-
dığı görülmektedir. Bu sözcük, İngilizce ile Fransızcadaki 'fruslration" sözcüğü-
nün konuşmacı tarafından bozulmuş bir biçimidir. İyi bilmedikleri sözcükleri kul-
lanmamaları gereğine bizler öğrencilerimizin dikkatini ara ara çekmek gereğini 
duyanz. Bu tür yanlışların MPM gibi bilimsel niteliği başat bir örgütün düzenle-
diği böyle bir açık oturama konuşmacı olarak katılan, dolayısıyla seçkin kimse-
ler olması gereken kişilerce yapılması bağışlanabilecek bir durum değildir. 

Bu konuşmacı bir başka yerde (s. 22) şöyle diyor: "Mesela bütün sosyal psi-
koloji, uluslararası sosyal psikoloji kitaplannı dolduran Prof. Muzaffer Başoğlu 
gibi bir Türk vardır. Bunu biz yetiştirmişizdir. Bugün Amerikan Üniversitelerin-
deki sosyal psikolojinin, sosyalizmin ve toplum bilimin özellikle enformasyon, en-
formatik ve halkla ilişkiler dediğimiz konulann üzerine Amerikan kitlesine yön 
verecek teknikleri teklif etmekle vakit geçirmektedir." Bu tümcelerin özellikle 
enformatik (ki bilindiği gibi "elektronik bilgi işleme" demektir) ile halkla ilişki-
ler alanında Amerikan toplumuna teknikler önerdiği konusundaki sözlerin eski 
yurttaşımız Muzaffer Şerifin tüylerini diken diken edeceği kuşkusuzdur. 
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Konuşmacı bir yerde de (s. 37) şöyle diyor: "Bir verici kaynak hedef kitle ile 
iyi anlaşabilmek için ortak kaynaklan müşterek izafet çevrelerini ve müşterek 
sembolleri kullanmak zorundadır. Dil bunlann başında gelir. Mesela, 'bildirim 
eyleminde tüm arısalt önemsenecek tinsel inceler önerir' sözünden zannediyorum 
ki. bir şey anlaşılmadı. Ama bu bir cümledir, yani iddialı çevrede bir dildir. 'Ha-
berleşme de müzik sanatı önemli ruhsal sembollerdir' demektir." Bu anlatım da 
ne yazık ki yanlışlarla doludur. İçine düştüğü acıklı durumun farkında bile olma-
yan sayın konuşmacı, aklı sıra Türkçedeki sadeleşme akımı ile alay etmektedir. 
Oysa hem kendi karihasından uydurarak ortaya koyduğu tümcedeki sözcükler, 
hem de tümcenin kuruluşu tümüyle yanlıştır. Önce "haberleşme"nin karşılığı 
olarak kullandığı "bildirim eylemi"ni Türkçe bilen hiç kimse bu anlamda kullan-
maz. "Bildirim," beyanname, beyan karşılığıdır. "Eylem" aksiyon demektir. Ko-
nuşmacının kullanması gereken sözcük, aslında "haberleşme"den daha geniş bir 
kapsam taşıyan "communication" kavramının karşılığı olup konunun uzmanı bi-
lim adamlarınca da kullanılan "bildirişme" sözcüğüdür. Konuşmacının "doğru 
tümce"sinde sözü geçen "sembol" sözcüğü alay konusu uydurma tümcede yoktur 
O sözcük de "simge" olup tutunmuş, ilerde daha da yaygın olarak kullanılacak 
bir sözcüktür. Tümcenin öbür sözcükleri anlamsız, tümcenin yapısı bozuktur. Ko-
nuşmacının doğru diye verdiği tümce de anlam bakımından sakattır. 

Bu konuşmacının yukandakilere benzer yanlışlarından başka örnekler verile-
bileceği gibi, çoğu kez söylediklerinden bir anlam da çıkanlamamaktadır. 

4. Buraya dek değindiğimiz noktalann birçoğu doğrudan doğruya konuş-
macılarla ilgili olmakla birlikte, MPM'yi ilgilendiren yönleri bulunduğu da kuş-
kusuzdur. MPM'nin böylesine yetersiz, yanlışlarla dolu bir metni yayımlamaması 
gerekirdi. 1 Eylül 1971 günlü yazımın 3. sayfasının 1 numarasındaki ilke uygulan-
mış olsaydı, öyle sanıyorum ki, konuşmacılann olduğu gibi MPM'nin de aleyhine 
kullanılabilecek olan böyle bir metnin bastınlması yoluna gidilmezdi. 

5. Söz konusu yayında birçok yazım, dizgi yanlışlarıyla da karşılaşılmakta-
dır. Eu arada konuşmacılardan birinin soyadı birkaç yerde yanlış yazılmıştır. Bu 
nokta da yukarıda sözü edilen yazımın 4. sayfasında yer alan 9. maddeyle ilgilidir. 

6. Metnin basımevine gitmeden önce konuşmacılarca görülüp görülmediğini 
Sayın X'e sorduğumda ilgililerin metni gördükleri, dahası her sayfanın altım pa-
rafe ettikleri karşılığını aldım. Metnin ilgililerin böyle bir inceleme yapmak ola-
nağını bulmuş olmalarına karşın bu durumda yayımlanmış bulunması her şey-
den önce doğrudan doğruya konuşmacılan suçlu duruma düşürecek bir durum 
olmakla birlikte, sonuç bir MPM yayını olarak ortaya çıktığına göre MPM'yi de 
bir ölçüde eleştiriye açık bırakabileceği kuşkusuzdur. 

7. Bu arada açık oturumun düzenlenmesine yol açan gelişmelere de kısaca 
cıeğinmek, MPM'nin eğitici, aydınlatıcı nitelikteki çalışmalanyla ilgisi yönünden 
yararlı olacaktır. Geçen Nisan ayında düzenlenen Kamusal İlişkiler seminerinden 
önce, ilgili arkadaşlar benimle de Siyasal Bilgiler Fakültesinde ilişki kurarak bu 
konuda görüşümü sormak inceleğini göstermişlerdi. Bu arada konu ile ilgili kişi-
ler arasında bir "eğilim araştırması" yaparak seminere ilişkin önerilerini almış-
lardı. Sonradan öğrendiğime göre bu amaçla düzenlenen soru kâğıdını yanıtlayan-
lann bir bölümü, seminere konuşmacı olarak katılmak istediklerini belirtmişler, 
ancak seminer hazırlıklannı yapmakla görevli arkadaşlarımız bu kişilere semi-
nerde konuşmacı olarak yer vermeyi uygun görmedikleri için daha önce bir açık 
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oturum düzenleyerek kendilerini oraya konuşmacı olarak çağırıp doyumlandırmak 
yoluna gitmeyi uygun görmüşler. Bu konuyu bana açtıklarında bu kişilerin kim-
ler olduğunu sorup adlarını öğrendikten sonra içlerinden bir bölümüne ilişkin 
düşüncelerimi açık olarak söyledim. Ancak, bunlardan kimisiyle MPM'nin iş iliş-
kisi bulunduğu için böyle bir yola gitmenin kaçınılmaz olduğu karşılığını aldım. 
Aslında bu kişilerin kendilerini böyle benimsetme çabasına girmeleri doğru bir 
davranış değildi; ancak MPM'nin de bu yoldaki telkinlere çalışmalarının niteliğini 
düşürmemek kaygısıyla boyun eğmemesi daha uygun olurdu. Böyle bir çözüme 
gitmek MPM'nin gelecekteki ilişkileri bakımından gerçekten zorunlu olsa bile açık 
oturumda söylenenlerin kalıcı bir metin biçiminde yayımlanmaması kuşkusuz da-
ha uygun olurdu. Bütün bunları belirtmekten amacım, gerçekten iyi niyetli, de-
ğerli olan arkadaşlarımızı eleştirmek değil, MPM'nin çalışmalarına egemen olma-
sı gereken yöntemle bu konularda gösterilmesi zorunlu olan titizliğe ilişkin görüş-
lerimi somut bir örneğe dayanarak açıklamaktır. 

Danışman, kurumun yeni çıkan bir yayınını görüp inceledikten sonra 
bu alanda izlenmesi gereken yöneltiyle ilgili olarak düşündüklerini 27 
Ekim 1971 günlü görüş bildirme yazısında şöyle açıklamıştı: 

Bir süreden beri MPM yayın çalışmalarının düzene konması konusu üzerinde 
birlikte durmakta olduğumuzu biliyorsunuz. Bu konuya ayırdığım 12 ile 13 sa-
yılı yazılarım dışında, yayın sorunları üzerinde görüşmeler yaptığımızı da anım-
sayacaksınız. Son çıkan MPM yayınının da daha önce belirlenen eksikliklerle 
özürlü olduğunu gördüğümden konuya yeniden dönüp somut bir öneride bulun-
mak gereğini duydum. 

Bu konuda vardığım sonuç, yayın çalışmalarının çok özensiz, dahası MPM 
gibi biı kuruluşa yakışmayan sorumsuz bir biçimde yürütülmekte olduğudur. Bu-
nun ise MPM'yi yerinde birtakım eleştirilere açık bırakmakta olduğu kuşkusuzdur. 

Kanımca bu durum yayın işlerini yürütenlerin görevlerini iyi yapmamaların-
dan, büyük bir olasılıkla da bu konudaki eğitimlerinin yetersizliğinden ileri gel-
mektedir. Tanılanan, sağaltım yolları da bilinen bir sayrılığın sürüp gitmesi her 
bakımdan sakıncalı olduğundan aşağıdaki düşüncelerimi sunmakta yarar görü-
yorum . 

1. Bugünkü durumda yayınların MPM'yi güç durumda bırakabilecek bir bi-
çimde çıkması, daha çok ilgili şube içinde etkili bir kılavuzlukla denetlemenin 
bulunmamasından ileri gelmektedir. Bu koşullar altında, bundan sonra çıkacak 
yayınların, bir süre için, MPM üst düzeyince daha yakından denetlenmesi uygun 
olacaktır. 

2. Bu denetlemenin daha çok (a) yayma hazırlama ile (bl baskı olmak üzere 
iki aşamada yapılması gerekmektedir. 

3. Bu evrelerden her birinin başında, çalışmaların yapılmasıyla sonuçlandı-
rılması sırasında görevli kişilerin neyi nasıl yapacaklarının, uygulamada nasıl 
yaptıklarının kendileriyle görüşülerek yakından denetlenmesi zorunlu görülmek-
tedir. 

4. Böyle bir denetlemenin yayın işlerini yürüten arkadaşların "iş başında 
eğitim"ini sağlayacağı kanısındayım. Böylece yalnız yayın işlerini yürüten görevliler 
eğitilmekle kalmayacak, eğitimden yararlanma, kendilerini geliştirme güçleri ko-
nusunda bir değerlendirme yapılması olanağı da sağlanmış olacaktır. Söz konusu 
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denetim sırasında, kimi MPM görevlilerinin kuruma yararlılık düzeyi konusunda 
da bir görüş kazanılabilecektir. 

5. Önerilen denetimde, uygun görülürse Genel Sekreterlik danışmanı olarak 
görev alabilirim. Bu denetime Genel Sekreterin ya da Yardımcısının ya da ikisi-
nin birden doğrudan doğruya katılıp ilgililerle yapılacak görüşmeler sırasında 
bunlardan en az birinin hazır bulunmasının yararlı olabileceğini düşünüyorum. 
MPM'nin en üst düzeylerini aslında daha alt düzeylerde çözülmesi gereken bu 
gibi sorunlarla uğraştırmanın kuşkusuz birtakım sakıncaları vardır. Ancak, yu-
karıda da beürtildiği gibi, geçici bir süre için bu yola gitmenin uygun olacağını 
düşünmekteyim. Özellikle açık oturum, seminer çalışmalarının sonuçlarım ka-
muoyuna sunan yayınlan göz önünde bulundurarak önermek gereğini duyduğum 
bu önlemlere 2-3 yayından sonra gerek kalmayacağım sanıyorum. 

6. Ülkemizdeki birçok kuruluşlarda, yayınlann baskıya girmeden önce son 
biçimiyle gözden geçirilmesi görevi genellikle bir kurula (Yayın Komisyonlarına) 
verilmektedir. MPM'de bu denetimin ilgili Şubenin üstünde bir düzey olarak Ya-
yın Kurulu'nca yapılması Yayın Yönergesi ile hükme bağlanmış olmakla birlikte, 
kamuya sunulan yayınlar böyle bir denetimin gerektiği gibi yapılmadığını açıkça 
göstermektedir. 

MPM Yayın Yönergesine ilişkin görüşlerimi ilerde ayn bir yazıyla bildirece-
ğimi de bu vesile ile belirtmek isterim. 

Daha sonra kurumun yayınla ilgili uygulamalarım düzenleyen Yayın 
Yönergesini de inceleyen Danışman, gerekli gördüğü değişiklikleri 13 Ara-
lık 1971 günlü görüş bildirme yazısında öneriyordu : 

MPM'nin yayın çalışmalannın yeniden düzenlenmesi çabalanyla ilgili olarak, 
bundan bir süre önce MPM Yayın Yönergesini incelemek fırsatım buldum. Bu 
konudaki düşüncelerimle önerilerimi aşağıda sunuyorum: 

1. Yayın işleriyle ilgili Yayın Kurulu ile Yayın Komitesi birleştirilip yayın 
işleri bir tek kurulca yönetilmelidir. Ad sorunu önemli olmamakla birlikte, bu 
kurula başka yerlerdeki benzerlerine bakılarak Yayın Komisyonu adı verilebilir 

Kanımca, üyeleri de birbiriyle geniş ölçüde çakışan iki ayrı kurulun varlığı, 
süre, güç savurganlığına yol açmaktadır. 'Yayın Kurulu" daha çok yönelti be-
lirleme görevini yapmakta, "Yayın Komitesi" ise çoğunlukla dergi işleriyle uğraş-
maktadır. İki işin de bir kurulca ya da onun gözetimi altında kolaylıkla yapıla-
bileceğini sanıyorum. 

Yayın Kurulunda Yönetim Kurulundan bir üyenin başkan olarak görev al-
masının yerindeliği üzerinde de duraksamalanm vardır. Bir yönelti kuruluşu olan 
Yönetim Kurulu, ilke olarak yürütmeye karışmamalı, yönetimce belirlenen yayın 
yöneltisinin tartışılıp onaylanmasıyla yetinmelidir. Bir üyenin yürütme işleriyle 
uğraşması, yöneltinin eleştirilip onaylanması evresinde eksiksiz bir yansızlıkla 
davranmasını da engelleyebilmesi bakımından sakıncalı görünmektedir. Yönetim 
Kurulunda yayın konulannda yetkili bir üyenin her zaman bulunmaması olasılığı 
bir yana, bu işle görevlendirilecek üyeye karşılıksız bir külfet yüklemesi bakı-
mından da tedirginlik verici olabilir. Böyle bir düzenlemeyi kaçınılmaz kılan baş-
ka bir neden yoksa, Yönetim Kurulunun çalışmaların bu evresinin tümüyle dışın-
da tutulmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyim. 
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2. Tek komisyon görüşünün benimsenmesi durumunda, Yayın Komisyonunun 
Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı, yayın işleriyle görev-
li Şube Müdürü ile Genel Sekreterlikçe görevlendirilecek bu konuda gerekli bil-
giyle, deneyle donanmış iki uzman ya da uzman yardımcısından kurulmasını öne-
riyorum. Bu son iki üyenin bu konuda bilgisiyle, deneyleriyle yararlı olabilecek 
kişiler arasından seçilmesi, ayrı ayrı şubelerden olmalarından daha önemli görün-
mektedir. 

3. Süreli yayınlarla ilgili genel sorumluluk Yayın Komisyonunda olmakla bir-
likte, her süreli yayın için tek bir kişi (olabilirse iki süreli yayın için bir kişi), 
görevlendirilmeli, bu sorumlu kişi gereken işleri gerektiğinde MPM içindeki öbür 
görevlilerin de yardımına, işbirliğine başvurarak yürütmelidir. Süreli yayınlara 
girecek yazıların komisyonun bütün üyelerince ayrı ayrı incelenmesine gereksin-
me bulunmadığına da bu vesile ile değinmek isterim. 

4. Yayın Komisyonunun Genel Sekreterce gerek duyuldukça toplantıya çağ-
rılacağı yolunda bir hüküm gereksinmeyi karşılayabileceğinden, Yayın Yönergesi 
Madde 4.1'de yer alan "yılda en az iki keıe ' toplanma hükmüne gerek kalmaya-
caktır. 

5. Yayın Yönergesi Madde 4.2'de yer alan "üyelerin tümünün katılması ile" 
toplanma hükmü de çok katı görünmektedir. "Üye çoğunluğu" toplantının yapıl-
ması için yeterli olmalıdır. Böyle olmazsa bir tek üyenin şu ya da bu nedenle 
toplantıya gelmemesi toplantımn yapılmasını olanaksız kılabilecektir. 

6. Yönergenin 4. maddesinin 4.3 bendinde "Yayın Kurulu MPM yayın politi-
kasını, MPM tarafından çeşitli konularda yapılacak yayınların amaç, kapsam, 
tür, tip, sayı, dağıtım ve yayın günü ve sürelerini tespit ederek gerekli ise Yöne-
tim Kurulunun onayına sunar" biçiminde bir hüküm yer almaktadır. "Gerekli 
ise" kaydı Yönetim Kuruluna bu işlerin ancak gerek duyuldukça götürülebilece-
ğini belirtmekle birlikte, söz konusu sorunların Yönetim Kuruluna götürülmeden 
doğrudan doğruya Yayın Komisyonunca karara bağlanmasının daha doğru ola-
cağı kanısındayım. 

7. Maddenin 4.4 sayılı bendinde —yine gerek duyulduğunda— Yönetim Ku-
ruluna götürülebileceği yolunda genel bir hüküm konması, düzenleme tekniği ba-
kımından daha uygun olur. 

8. Yayınların baskıdan önce incelenmesi ya da inceletilmesi ile ilgili olarak 
4.4-, 4.5, 4.6 sayılı bentlerde yer alan hükümler aym bent içinde birleştirilmelidir. 
Bu durum 5.3 ile 5.4 sayılı bentler için de söz konusudur. 

9. Yönergenin 4. maddesinin 4 4 sayılı bendinde yer alan "Danışma Kurulla-
rının konuları dışında kalan" deyişinin metinden çıkarılmasının daha uygun ola-
cağı düşüncesindeyim. Böylece, bu kurullarda daha çok özü bakımından incele-
nen konuların biçim yönünden yayına elverişlilik bakımından ayrıca incelenmesi 
olanağı da saklı tutulmuş olacaktır. 

10. Yönergenin 6. maddesinin 6.1 sayılı bendinin ilk tümcesindeki "MPM Tek-
nik Enformasyon ve Yayın Şubesi Müdürü" deyişi "yayın işlerini yürütmekle gö-
revli şube" olarak değiştirilmelidir. Böylece bu işlerin doğrudan doğruya şube 
müdürünce yapılacağı yolundaki bir yanlış anlama da önlenmiş olacaktır. 

11. Yönergenin 9. maddesinin 9.1 sayılı bendindeki "makaleler dışındaki te-
lif ve çeviri eser haklarını MPM'ye devretmek isteyenler" deyişi üzerinde de ye-
niden düşünmekte yarar vardır. Çünkü bildiğimize göre bu devir isteğe bağlı ol-
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mayıp yayımlayan kurumlar bu devir işleminin —bir baskıyla sınırlı olmak üzero 
ya da tümden— yapılmasını sağlamak durumundadırlar. 

12. Madde 10'un 10.1,3 sayılı bendinde yayımlanacak metinlerin yazarlarca 
5 nüsha olarak sunulması yolunda bir hüküm yer almaktadır. Beş nüsha sunma 
zorunluluğu, bize, yazarlara yüklenmiş aşırı bir külfet olarak görünmektedir. Bir 
nüshanın gereksinmeyi karşılayabileceğini, metinde nüsha sayısını anmamanın 
daha uygun olacağını sanıyorum. 

13. Maddenin 10.2 sayılı bendinde "ekli örneğine uygun bir sözleşme"den söz 
edilmesine karşın yönergenin sonunda böyle bir metin yoktur. Bu sözleşmenin de 
yönergeyle birlikte bastırılmış olması gerekirdi. Yine, 11. maddenin 11.1.3 sayılı 
bendinde de "ekli örneğe uygun çeviri sözleşmesi"nden söz edilmesine karşılık 
böyle bir örnek metinde yer almamaktadır. 

14. Maddenin 11.1.4 sayılı bendinde çevirilerin, denetiminden söz edilmekte-
dir. Burada üzerinde durulması gereken yön, genellikle "olumlu" bulunan çeviri-
lerin bile yayımlanmadan önce kesinlikle bir incelemeden geçirilmesi yönteminin 
konmasıdır. Bir çeviri genellikle iyi olabilir, ancak içinde yer yer gözü, kulağı 
tırmalayan küçük eksikliklerle karşılaşılabilir. Çevirinin geri çevrilmesini gerek-
tirmeyip kolaylıkla düzeltilebilecek olan bu gibi ufak tefek pürüzler giderilmezse 
metin istenen yetkinlik düzeyine ulaşmayabilir. Bu konuda da gereken titizlikle 
duyarlığın gösterilmesi yerinde olur. 

15. Madde ll'in 11.1.1 sayılı bendinde çevirilerin "çeviri dilini bilen, konuy-
la ilgili olup Yayın Kurulunca seçilecek üç MPM uzmanı tarafından... terimlerin 
doğruluğu ve kullanılan Türkçenin uygunluğu bakımından" denetleneceği öngö-
rülmektedir. Kanımca incelemenin üç kişiye yaptırılması, bir yandan emek sa-
vurganlığına yol açması, öte yandan sorumluluğu dağıtması bakımından sakın-
calıdır. Bu nedenle söz konusu incelemeyi bir kişinin yapması daha uygun ola-
caktır. 

16. Madde 12'nin ilk bölücüğünde, iş izlencesinde öngörülen işler arasında 
MPM görevlilerinin yapacakları araştırmaların yayımlanmaları durumunda araş-
tırmaları yürüten kişilerin adlarının sunuş yazısında belirtileceğinden söz edil-
mektedir. Bundan, yayınların kapağına onu oluşturanların adlarının konmaya-
cağı anlamı çıkmaktadır. Bu konunun da yeniden düşünülerek Yayın Yönergesin-
de bu tür yayınların kapağına yazarlarının adlarının konmasını sağlayacak bir 
değişikliğe gidilmesinin, ilgilileri özendirme bakımından yararlı olacağı kanısın-
dayım. Yayının 1-3 kişice oluşturulması durumunda —her zaman tartışma konusu 
yapılmaya elverişli bulunan öncelik sırası sorunu bir yana— kapağa yazar adla-
rının konmasında herhangi bir güçlükle karşılaşılmayacaktır. Yayının oluşturul-
masında, bu arada araştırmanın yapılmasında emeği geçenlerin adlarının sunuş 
yazısında yer alması ancak sayılarının çok, katkılarının birbirine çok yakın olması 
gibi az karşılaşılan durumlarda söz konusu olmalıdır. 

Kurumun yayın alanındaki çalışmalarının niteliğini iyileştirme ba-
kımından önem taşıyan "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken il-
keler" başlıklı kılavuzla ilgili olarak daha önce bilgi verildiği için bura-
da yeniden üzerinde durulmasına gerek görülmemiştir. 

Danışman, Genel Sekreterin isteği üzerine, kurumca yayımlanan Ve-
rimlilik dergisinin Temmuz-Eylül sayısını incelemiş, yayın işlerinin bir 
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düzene konması amacıyla o güne değin yapılan çalışmaların olumlu so-
nuçlar vermeye başladığını da saptayan aşağıdaki 19 Aralık 1973 günlü 
görüş bildirme yazısını sunmuştu : 

Verimlilik dergisinin Temmuz-Eylüi 1973 sayısını sözlü isteğiniz üzerine ince-
ledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerim aşağıdadır: 

1. Derginin görünüşü iyi, baskısı (hurufat, klişeler) temizdir. Dergi dış gö-
rünüşüyle bile okuyucu üzerinde olumlu bir izlenim uyandırmaktadır. 

2. Bu sayının kapaktaki fon baskısı "İçindekiler"in okunmasını bir ölçüde 
güçleştirmektedir. Fonun rengi biraz daha soluk olsa bu sakınca önlenmiş olurdu. 

3. Yazarların kim oldukları adlarının altında kimi kez belirtilmiş, kimi kez 
belirtilmemiştir. Bu eksikliğin giderilerek yazarların kimliklerinin adlarının al-
tında değil o sayfamn altına konacak bir dipnotla açıklanması daha uygun olur. 

4. Derginin oylumu dolgun, buna karşılık aşın ölçüde kabank da değildir. 
5. Dışla iç kapaktaki "lçindekiler"e göz atıldığında imzalı yazılann 24'ü 

telif, biri çeviri gibi görünmektedir. Oysa bu yazılann 12'si telif, 13'ü çeviridir. 
Böyle bir izlenim, yazar adının "İçindekiler"e alınmayarak yalnız çevirmen adı-
nın kullanılmasından ileri gelmektedir. Bunu önlemek için önce yazar, daha son-
ra bir çizgi çekilerek çevirmen adına yer verilmelidir. Yerden kazanmak için 
ilkle orta adların yalnız ilk harflerinin yazılması yoluna gidilebilir. 

6. Dergideki yazılarda yer alan çizelgeler 10 punto ile dizilmiştir. Sekiz pun-
to ile dizilmeleri görünüş bakımından daha uygun olacaktır. 

7. Dergiyi otuz sayfada bir aldığım örnek sayfalan okuyarak dille dizgi yan-
lışlan açısından da denetledim. Bu inceleme sonucunda yazıların genellikle ko-
lay okunduğu, yanlışlann da çok az olduğu sonucuna vardım. Bu arada "varyans, 
endikatör, kriter, reel, sektör, realist, reaksiyon, ünite, norm, konteyner" gibi Ba-
tı kökenli sözcüklere sıkça yer verilmiş olduğunu gördüm Yazarlar biraz daha 
özen gösterirlerse bu gibi pürüzlerin de kolaylıkla ortadan kaldınlabileceği açıktır. 

8. Derginin sonunda yer alan İngilizce özetlerde MPM'ce düzenlenen semi-
nerlerin özetlerinin bulunmadığı ilgimi çekti. Yabancılar için —en azından çe-
viri yazılardan— daha ilginç olacağını sandığım bu seminerlerin biraz daha ay-
rıntılı özetlerine yer vermenin uygun olacağı düşüncesindeyim. z 

9. Yazılar genellikle ilginç olup bunlann çoğunun sanayi ile ilgili olması 
doğaldır. 

Genel bir yargıya varmak gerekirse durumun gün geçtikçe iyiye gittiği, ya-
yın konusunda bir süreden beri gösterilmekte olan titizliğin olumlu sonuçlar ver-
meye başladığı söylenebilir. 

Yayınla ilgili öbür etkinliklerin incelenmesine geçmeden önce, Da-
nışman'ın sekiz yıllık görev süresinin sonlarına doğru kurum içinde ya-
yın alanında kendini gösteren olumsuz bir gelişmeye parmak basmakta 
yarar vardır. Danışman'ın birlikte çalıştığı ilk Genel Sekreterin görev 
döneminde sağlam düşüncelere dayanılarak oluşturulan yayın yöneltisiy-
le uygulaması daha önce onun yardımcısı olan ikinci Genel Sekreter dö-
neminde de sürmüş, ancak üçüncü Genel Sekreter döneminde durumda 
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belirgin bir gerileme görülmüştü. Danışman bu durum karşısındaki ilk 
tepkisini, yayınların yanı sıra genellikle bütün yazılardaki doğruluk de-
netimi konusunu da ele alan 4 Nisan 1979 günlü görüş bildirme yazısında 
şöyle dile getirmişti: 

Yayın Kurulumuzun son iki toplantısındaki birkaç gözlemimle onlara ilişkin 
önerilerimi bilgilerinize sunmakta yarar bulunduğunu sanıyorum. 

1. Anımsayacağınız gibi, yayımlanmak üzere Yayın Kuruluna getirilen bir 
araştırma yazanağı, Kurul toplantılarına başkanlık eden yeni Yönetim Kurulu 
üyesince okunup incelenerek kimi yıllara ilişkin sayısal verilerin eksik olduğu 
saptanmış, yazanağı kaleme alan uzmanlardan biri de bunlardan bir bölümünün 
daktilo aşamasında unutulmuş olduğunu söyleyerek gerekli düzeltmeleri yapmış-
tı. Yönetim Kurulu üyesi böyle titiz bir inceleme yapmasaydı bu eksiklik ya da 
benzeri yanlışlıklar düzeltilmeyecek, metin de o durumuyla basılacak ya da ba-
sılı kapak içinde çoğaltılmış olarak ilgililerin incelemesine sunulacaktı. 

Bu küçük olay, MPMde yazılan yazıların denetimi konusuna eğilmek gerek-
tiğini göstermektedir. Merkez'de yazılan çeşitli türdeki yazıların bir dökümünün 
yapılarak bunlann her birinde doğruluk denetiminin kimlerce yapılacağını be-
lirlemenin gerekip gerekmediğini bilemiyorum. Ancak bu konuda düşünülebilecek 
birkaç örnekle ilgili önerilerimi aşağıda sunuyorum : 

a. Mektup ya da benzerleri gibi yazışmaların doğruluk denetimi o yazının 
taslağını kaleme alan kişice, 

b. Seminer ya da benzeri toplantılarda sunulacak bildirilerin, özellikle mum-
lu kâğıda yazılan metinlerin doğruluk denetimi bildiriyi kaleme alan kişice (bil-
diri metnini hazırlayan kişi Ankara dışındaysa ya da böyle bir denetim işini ya-
pacak durumda değilse ilgili Şube Müdürünün görevlendireceği bir kişice), 

c. Araştırma yazanağı niteliğindeki daha uzun metinlerin doğruluk denetimi 
onları kaleme alanlarca yapılmalıdır. 

Bu konuda ilgililerin dikkatini bir kez daha çekmekte yarar bulunabilir. 

2. Yayın Kurulunun son toplantılanndan birine yayımlanma karan alınmak 
üzere gelen bir başka araştırma yazanağı metni daha önce İşletme Teknikleri 
Danışmanınca incelenerek göze çarpan birtakım eksikliklerle yanlışlıklara değinil-
miş, bu arada kimi yanlışların kurşun kalemle düzeltilmiş olduğu belirtilmişti. 
Danışman yazanağından gerek anlatım gerek yazım yanlışlarının bunlardan iba-
ret olmadığı anlaşılmakta, çoğaltmaya geçilmeden düzeltilmediğini sandığım bu 
tür yanlışların çokluğu ilk bakışta dikkati çekmekteydi. 

Bu gibi durumlar bundan uzun bir süre önce Genel Sekreterliğin dikkatini 
çekmiş, bu arada kendisine gelen kısalı uzunlu birçok yazılardaki anlatım bozuk-
luklarını düzeltmek durumunda kaldığından yakman o dönemin Genel Sekreteri, 
MPM görevlileri için bir yazı yazma eğitimini gerekli gördüğünü belirtmiş, da-
hası bu amaçla birtakım girişimlerde bulunmuş, ancak böyle biçimsel bir eğitim 
çalışması gerçekleştirilememişti. Bunun üzerine kaleme aldığım "Yayımlanacak 
Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı 25 sayfalık bir kılavuz çoğaltılarak 
MPM içinde yaygın olarak dağıtılmış, dergi ya da bültende yayımlanacak yazı-
lann hazırlanmasında oradaki kurallara titizlikle uyulması istenmişti. Yazılarda 
genellikle karşılaşılmakta olan yanlışlann yaklaşık % 80'ini hemen önleyebilecek 
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nitelikte olan bu kurallara uyma konusunda son zamanlarda gereken titizliğin 
gösterilmediği görülmektedir. 

Yazıların gerek yazım gerek noktalama kurallarına uygunluğu bakımından 
"Sekreter Daktilo"larla "Daktilo"lara da görevler düşmektedir. Bu görevlilerin 
görev tanımlarında "her türlü müsvedde yazılarla hazır metinleri noktalama işa-
retlerini de doğru olarak kullanmak sorumluluğu ile" "yanlışsız ve kusursuz dak-
tilo etmek" biçiminde anlatımlar yer almaktadır. Sekreterlerle daktilolara bu ko-
nuda yararlanmaları için geçen yıl Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan Yazım 
Kılavuzu'nun 9. baskısından önerim üzerine satın alınarak dağıtılmıştı. Başka 
kurumlardaki benzerlerinin çoğundan daha nitelikli olduklarını bildiğim bu görev-
lilerimizin bu konuda kendilerini daha iyi yetiştirerek daktilo ettikleri metinleri 
kurallara uygun biçimde düzeltip yazabilecek düzeye kolaylıkla yükselebilecek-
lerine inanıyorum. Dahası, sekreterlerle daktiloların işbirliği ile başka kuruluşlar-
da benzer görevleri yapanların da geniş ölçüde yararlanabilecekleri bir kılavuzun 
geliştirilebileceğini sanıyorum. Bu konuda gereken yardımı yapmaya hazırım. 

3. MPM'de oluşturulan yazanakların da her zaman gerekli biçim koşullarını 
taşımadığı Yayın Kurulu toplantılarında ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu konu 
bir yönüyle araştırma yazanaklarını kaleme alanları, bir yönüyle de onları dak-
tilo edenleri ilgilendirmektedir. Bu gereksinmelerin ikisini birden karşılayabilecek 
bir yayını, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Niyazi Karasarin yazdığı "Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi" (1976) baş-
lıklı bir yapıtı ilk yayımlandığında Genel Sekreterliğe öğütlemiş, beş dolayında 
nüshanın da satın alınmasını sağlamıştım. Alındığı günden beri kitaplık sergen-
lerinde durmakta olduğunu saptadığım bu yapıtın gerek uzmanlarla uzman yar-
dımcıları, gerek sekreterlerle daktilolarca özenle incelenip orada sözü edilen ku-
rallara uyulmasında yarar vardır. Gerekirse 142 sayfa uzunluğundaki bu kitap 
gözden geçirilerek daha kolay kullanılabilecek kısa bir kılavuza da dönüştürüle-
bilir. Ya da kitabı okuyanlar gerekli notları alarak çalışmalarında onları kılavuz 
olarak kullanabilirler. 

Danışman, yine bu dönemde, kurumca hazırlanmış, her biri ayrı bir 
yayın konusu yapılabilecek yazanakların durumuyla ilgili düşüncelerini, 
MPM Genel Sekreterine sunduğu son görüş bildirme yazısı olan 25 Nisan 
1979 günlü, 219 sayılı aşağıdaki yazıda açıklamıştı: 

Son günlerde MPM'nin yeniden göz atmak gereğini duyduğum iki eski araş-
tırma yazanağından birini bulamadım, ikincisini de ancak hazırlayan arkadaştan 
b.ir rastlantı sonucu elde edebildim. 

Bu yazanaklardan biri Genel Sekreter Yardımcısının 21 Mart 1974 günlü yol-
lama notuyla görüş bildirilmek üzere bana gönderilen, benim de 5 Nisan 1974 
günlü, 320 sayılı yazıma konu olan 50 daktilo sayfası uzunluğunda "Makine İmalat 
Sanayiinde Hizmet-içi Eğitim Araştırması Raporu" başlığını taşıyan yazanaktır. 
Yazarı bugün MPM'den ayrılmış bulunan bu yazanak, daha sonra o konuyla il-
gili bir çalışma daha yapan bir başka uzmandan öğrendiğime göre, yaptığım eleş. 
(irilerin ışığı altında gözden geçirildikten sonra çoğaltılmıştır. Bilimsel bir çalış-
ma ürünü olan, üstelik MPM'nin iş izlencesi ile Genel Kurul'a sunulan çalışma 
yazanağında da yer almış olması gereken bu yazanağın kitaplıkta bir nüshasının 
bulunmasını doğal saydığımdan oraya başvurduysam da bu yolda bir uygulama-
nın bulunmadığını öğrendim. 
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Metnini yazarından bir rastlantı sonucu elde edebildiğim yazanak da, "Maki-
ne Yapım Sanayiinde Yöneticiler İçin Hizmet-içi Eğitim Uygulaması Ön Çalışması" 
başlıklı 31 sayfa uzunluğunda, yine 1974 yılında hazırlanıp çoğaltılmış bir yaza-
naki/r. Bu yazanak da bugün, ya da aradan bir süre daha geçtikten sonra aran-
dığında bulunmayacaktır. Bu belgeleri elde edebilmenin tek yolu bugün kaldırıl-
mış bulunan dosyalarını bulmak üzere özel bir belgelik araştırmasına girişmektir. 

26 Mart 1979 günü Abant'ta düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Seminerine suna-
cağım bildiriyi hazırlarken MPM'nin kamu iktisadi kuruluşlarındaki eğitim birim-
leriyle ilgili olarak 1977 yılında yaptığını bildiğim bir araştırmanın bulgularından 
yararlanmak istedim. Araştırdığımda ilgili uzmandan bu araştırma sonuçlarının 
bir yazanağa dönüştürülmemiş bulunduğunu öğrendim. Bununla birlikte istediğim 
bilgileri kendisinden hemen elde ettim. Şube değiştirmiş olan bu uzmandan bu 
verileri en kısa sürede bir yazanağa dönüştürmesini, başkalarının da ilgiyle oku-
yacakları bu yazanağın Verimlilik dergisinde yayımlanmasının da çok yararlı 
olabileceğini söyledim. Bugün kendisiyle yaptığım bir görüşmede başka işler do-
layısıyla daha yazanağı kaleme almaya başlayamadığını öğrendim. Oysa bu araş-
tırma da MPM'nin Genel Kurul a sunulan iş izlencesiyle çalışma yazanaklarında 
yer almış, ancak aradan sonuçlandırılmasını gerektirecek bir sürenin geçmiş ol-
masına karşın bugüne değin bitirilememiştir. 

Edindiğim izlenime göre, durum bu olayla sınırlı olmayıp öbür şubelerin ça-
lışmalarında da buna benzer boşluklarla karşılaşılmaktadır. Bir başka deyişle 
Genel Kurul'a sunulan yazanaklarda "bu çalışma şu gün sonuçlandırılmış olacak-
tır" denmekte, ancak Genel Kurul geçtikten sonra bu çalışmaların en azından 
bir bölümü unutulmaktadır. 

Bu gözlemlerin ışığı altında aşağıdaki önerileri değerlendirmenize sunmakta 
yarar gördüm. 

1. MPM'de oluşturulan yazanakların birer örneği Kitaplığa verilerek orada 
bu yazanakların eksiksiz bir derlemesi bulundurulmalıdır. Basılı kapak içinde 
ciltlenen çoğaltılmış yayınlar gibi bu yazanaklar da arandığında bulunabilecek 
biçimde kitaplık yazılımlarına geçirilmelidir. 

2. Bu yazanakların nerdeyse tümünün Verimlilik dergisinde birer yazı ola-
rak yayımlanabileceği kanısındayım. Uzman arkadaşların dikkati bu konuya çe-
kilirse hem yazanakları bu amaca da uygun düşecek bir biçimde oluşturmaları 
sağlanmış, hem de yazısızlık yüzünden gittikçe incelmekte olan dergiye özgün 
araştırmalara dayanan ilginç özürün (telif) yazılar da sağlanmış olacaktır. 

3. Genel Kurul toplantılarından sonra Şube Müdürleri bir önceki yılın iş 
izlencesinde yer alan çalışmaların sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gereken 
izleme çalışmalarını yapmalı, sonuçtan Genel Sekreterliğe yazılı olarak bilgi ver-
melidirler. 

Şimdi yeniden geriye dönerek yayın etkinliklerine ilişkin inceleme-
mizi sürdürüyoruz. 

YAYIMLANABİLÎRLÎK İNCELEMELERİ 

Kurumun Genel Sekreteri, Danışman'ın bu göreve atanmasının üze-
rinden çok geçmeden, 17 Mayıs 1972 günü kendisiyle yayınların dil, anla-
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tim, biçim yönünden el yüzüne çıkabilecek bir durumda yayma hazırlan-
ması sorunu üzerinde görüşerek bu konudaki duyarlılığını açıkça belli 
etmişti. Danışman'ın yayın alanıyla ilgili çalışmalarının önemli bir bölü-
mü bu tür yayındüzen1 çalışmaları niteliğinde olmuştu. Danışman'ın in-
celenmek üzere kendisine verilen yazılarda yaygın olarak karşılaştığı 
yanlışları da göz önünde bulundurarak "Yayımlanacak Yazılarda Uyul-
ması Gereken İlkeler" başlıklı bir kılavuz geliştirdiğine, bu kılavuzun 
uyulması isteğiyle Genel Sekreterlikçe tüm kurum görevlilerine bir ge-
nelgeyle dağıtıldığına, bu arada kurumun çıkardığı dergide yayımlanmak 
üzere yazı veren bilim adamlarına da verildiğine daha önce değinilmişti. 

Danışman, görev dönemi içinde, yayımlanacak, kitap, broşür, yazanak 
gibi metinlerle ilgili olarak toplam otuz dört görüş bildirme yazısı sun-
muştu. Damşman'dan yirmi dördü çeviri, on'u telif olan bu metinleri ço-
ğu kez dil, anlatım, kimi kez de içerikçe yayımlanmaya elverişlilik bakı-
mından inceleyip görüş bildirmesi istenirdi. O dönemdeki Genel Sekre-
terin iyi Almanca bilmesi dolayısıyla çoğu Almanca'dan yapılmış olan 
çeviriler bu dili bilmeyen Danışman'a gönderilirken bu metinlerin "Türk-
çe anlaşılabilirlik; akıcılık, anlaşılırlık; kapsam, dil; anlatım, yayın ku-
ı allarına uygunluk" gibi bakımlardan incelenmesi istenir, o da bu görevi 
yerine getirirken aslına başvurulması gereğini duyduğu yerlerde o dili 
bilen birine gösterilmesini öğütlerdi. Danışman'ın incelemesine sunulan 
metinlerin çoğu doğrudan doğruya Genel Sekreterin gerek görmesi üze-
rine yollanır, az sayıda bir bölümü de başkanlığını bir Yönetim Kurulu 
üyesinin yaptığı Yayın Kurulu'nca yine Genel Sekreter aracılığıyla Da-
nışman'a ulaştırılırdı. 

İnceleme konusu yapılan metinlerin çoğu çeviri olduğu için Danış-
man'ın görüş bildirme yazılarında yer yer çevirilerle ilgili genel nitelikte 
görüşler dile getirilir, çeviri yanlışlarıyla eksikliklerine değinildikten son-
ra çoğu kez de Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler adlı 
kılavuzun Çevirilerle İlgili İlkeler bölümündeki kurallara uyulmadığı so-
mut örnekler verilerek belirtilirdi. Telif yazılar için de daha çok anılan 
kılavuzdaki ilkelere uyulmamış olduğu yine somut örnekler verilerek 
gösterilirdi. 

1 İngilizce "editing," Fransızca "redaction" sözcüklerinin o yıllarda dilimizde 
uygun bir karşılığı yoktu. Fransızca "rediger" eyleminden gelen "redaction"un ey-
lem biçimi olarak bizde kimi "aydın"larca "retakte etmek"' gibi Fransızcada bu-
lunmayan, uydurma bir söz kullanılmakta, İngilizce bilenler de "editing" sözcüğü-
nü kullanıp işin içinden çıkmaktaydılar. Türk Dil Kurumunda yazarın da üyesi 
olduğu Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulu, daha sonraki yıllar-
da bu sözcüklerin bir anlamı olan "yayına hazırlama" için "yayındüzen." düzel-
tilen metnin bir yayına dönüşmesi söz konusu değilse "yazıdüzen" karşılığım tü-
retmişti. Bu karşılıkların yabancı sözcüklere yeğlenmesi gerektiği açıktır. 
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Danışman'ın yaptığı "yayımlanabilirlik incelemeleri"nin niteliğiyle 
yöntemi konusunda okuyucuya daha açık bir görüş kazandırmak amacıyla 
şimdi de bu görüş bildirme yazılarından örnekler verilecektir. Benzeri ça-
lışmalara ışık tutabileceğini de umduğumuz bu örneklerden ilki Danış-
man'ın 30 Haziran 1972 günlü görüş bildirme yazısı olup kurum görevli' 
lerinden birinin kendi özel zamanı içinde yaptığı bir çeviriyle ilgiliydi: 

J . George Robinson adlı yazarın "Programmed Training for Managers of 
Small Business" adlı yayınının "Küçük Girişimlerin Yöneticileri İçin Programlı 
Eğitim" başlığı altında yapılan çevirisini isteğiniz üzerine gözden geçirdim. 

Çevirinin ilk dört sayfalık kesimini asıl metinle karşılaştırarak yaptığım in-
celemenin sonuçlarını bir ön yazanak biçiminde dikkatinize sunmayı uygun bul-
dum. Bu konudaki başlıca gözlemlerim aşağıdadır: 

1. Çeviride ana metne pek bağlı kalınmayıp özgür bir çeviri yapma yoluna 
gidildiği görülmektedir. Ana metinden ayrılma eğilimi hem belirli terimlerle anla-
tımlarda hem de genellikle tümce kuruluşunda kendini göstermektedir. 

2. Belirli anlatımlarla ilgili olarak yapılan özgür çevirilere örnek olarak aşa-
ğıdakiler gösterilebilir: 

Önsöz'ün ilk bölücüğünün sondan ikinci tümcesinde "traditional, archaic 
ways" (geleneksel, eskimiş yöntemler) deyişi "babalarından ve dedelerinden gör-
dükleri yol ve yöntemler" olarak çevrilmiştir. Bu bölücüğün son tümcesindeki 
"the survival rate is much too slow" (varlıklarını sürdürebilenlerin oranı çok dü-
şüktür) deyişi Türkçeye "yaşayıp serpilenlerin sayısı da zorunlu olarak sınırlı 
bulunmaktadır" biçiminde aktarılmıştır. 

Dördüncü sayfadaki ilk bölücüğün birinci tümcesinde "lack of expertise" (uz-
manlık bilgisinin eksikliği) deyişi "gerekli bilgi ve yeteneklerin noksanlığı" ola-
rak çevrilmiştir. Sayfanın ilk bölücüğünde "numerous" (çok sayıda) sözcüğü "bin-
lerce," "inefficiency" (verimsizlik) sözcüğü "etkisizlik ve başarısızlık." olarak çev-
rilmiştir. İçindekiler sayfasında "reeord keeping" (kayıt tutma) deyişi "belge tut-
ma," "Financial Management" (Mali Yönetim) "Parasal Yönetim" olarak çevril-
miştir. 

3. Türkçeye özgürce çevrilen, ancak yukarıdaki örneklerin kimisinde olduğu 
gibi aslından anlam bakımından da ayrılan tümcelere aşağıdakiler örnek olarak 
gösterilebilir: 

Önsöz'ün son bölücüğündeki "The manual was developed to be used as an 
aid to instructors and consultants in their guidance to managers of small business. 
The manual can also be used by the individual manager as a self teaching prog-
ramıne." tümceleri "elinizdeki bu kitap, küçük işletmelerin yöneticilerini geliştir-
mek için girişecekleri çalışmalarda danışmanlarla öğretmenlere yardımcı olmak 
amacıyla yazılmış olup doğrudan doğruya yöneticilerce de bir kendi kendini ye-
tiştirme izlencesi olarak kullanılabilir" biçiminde çevrilmiştir. Oysa, "küçük işlet-
melerin yöneticilerine yol gösterme çabalarında eğiticilerle danışmanlara yardım-
cı olmak amacıyla hazırlanan bu el kitabından, kendi kendini yetiştirmek isteyen 
yöneticiler de yararlanabilirler" biçiminde bir çeviri aslına daha yakın olurdu. 

Üçüncü sayfanın ilk bölücüğünün "Such research was carried out by use of 
both primary and secondary data — Söz konusu araştırmada hem birincil hem 



ikincil bilgi kaynaklarından yararlanılmıştır" biçimindeki sondan ikinci tümcesi 
"Söz konusu araştırma verilerinden gerek birincil ve gerekse ikincil kaynak olar 
rak yararlanılmıştır" biçiminde çevrilmiştir. Burada, sözü geçen araştırmanın, 
doğrudan doğruya o amaçla toplanan özgün bilgilerden başka, daha önce başka-
larınca yazılmış yapıtlarla benzerlerinden de yararlanılarak yürütülmüş olduğu 
anlatılmak istenmektedir. 

Önsöz'ün ikinci bölücüğünün "His work has been accomplished in many parts 
of the world, but his main work outside the United States has been management 
in Asian countries... — Dünyanın birçok ülkelerinde çalışmalar yapmış, Amerika 
Birleşik Devletleri dışındaki başlıca ilgi alanım Asya ülkelerinde giriştiği işletme 
yönetimi çalışmaları oluşturmuştur" biçimindeki ikinci tümcesi "Çalışmalarım 
dünyanın pek çok ülkelerinde yürütmüş. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 
çabalarının büyük bir çoğunluğunda uygulanmıştır" biçiminde çevrilmiştir. 

Dördüncü sayfanın son bölücüğündeki "In these nations there was a serious 
need for improving the farmer's productivity and steps were taken to solve this 
problem. The results have been the great increases in the productivity and the 
reduction in the number of farmers — Bu ülkelerde çiftçilerin verimliliğinin ar 
tırılması ciddi bir gereksinmeydi ve sorunu çözmek için önlemler alındı. Sonunda 
verimlilikte büyük artışlar olup çiftçi sayısı azaldı." tümceleri, "Bu gibi ülkeler-
de çiftçinin verimliliğini artırma bakımından önemli çabalara girişilmekte olup 
elde edilen sonuçlar verimliliğin adamakıllı yükseltilebileceğini ve çiftçi sayısının 
büyük çapta kısıtlanabileceğini ortaya koymuş durumdadır" biçiminde çevrilmiştir. 

4. Çevirinin kimi yerlerinde atlamalar olduğu görülmüştür. Yukarıdaki tüm-
cede yer alması gereken "başlıca ilgi alanını Asya ülkelerindeki işletme yönetimi 
çalışmaları oluşturmuştur" deyişi bunun bir örneğidir. Dördüncü sayfamn ilk bö-
lücüğünün dördüncü tümcesinde geçen "philanthropic institutions" ("hayır kuru-
luşları," daha iyisi "gönüllü kuruluşlar") deyişi de atlanmış, tümce içinde daha 
sonraki bir yerde —belki de bu kavramı karşılamak üzere— "enstitüler" sözcüğü 
kullanılmıştır. Yine dördüncü sayfada, ikinciyle üçüncü bölücükler arasında yer 
alması gereken bir bölücük çeviri sırasında atlanmıştır. 

5. Kimi sözcüklerin de doğru olmayan bir anlamda kullanıldığı görülmüştür, 
Örneğin, Önsöz'ün birinci bölücüğüyle daha başka yerlerde "yönetim," "işletme 
yönetimi" ya da "işletmecilik" olarak Türkçeye çevrilmesi gereken "management" 
sözcüğü "yönetimbilim" olarak çevrilmiştir. "Management science," "administra-
tive science" gibi deyişlerin "yönetim bilimi" olarak çevrilmesi gerekmekle birlik-
te, "management techniques" sözünün "yönetimbilim teknikleri" olarak değil "yö-
netim teknikleri" olarak çevrilmesi gerekirdi. 

Üçüncü sayfanın ilk tümcesinde "özgü" yerine kullanılan "özge" sözcüğü 
'has" değil "başka" anlamına gelmektedir. (Ne yanar kimse bana âteşi dilden 

özge/Ne açar kimse kapım bâdi sabadan gayri — Fuzuli) 
Dördüncü sayfanın üçüncü bölücüğünde (ana metinde dördüncü bölücük) 

"industrialized nations" deyişi iki yerde "gelişmekte olan ülkeler" biçiminde çev-
rilmiştir. Oysa söz konusu olan, gelişmekte olan ülkeler değil, yüksek bir gelişme 
düzeyine ulaşmış bulunan "endüstrileşmiş ülkeler'dir. 

6. Dördüncü sayfanın başındaki "Gereksinim" (İhtiyaç) ara başlığı ana me-
tindeki "The Need" sözcüğünün doğru bir çevirisidir. Ancak, başlık olarak çok 
bir anlam taşımamakta, onu izleyen metnin içeriği konusunda açık bir görüş ka-
zandırmamaktadır. "Eğitim Neden Gereklidir?" biçimindeki bir ara başlığı kuşkusuz 
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çok daha açık, anlamlı olurdu. Kammca, ana metne bağlılıktan asıl bu gibi du-
rumlarda ayrılmak gerekir 

7. Bu inceleme çevirinin ilk dört sayfasıyla ilgili olmakla birlikte, metni ka-
rıştırırken Türkçe birtakım özel adlar ilgimi çekti. Sayfa 26'daki "Karadeniz Bak-
kaliyesi" ile "Ahmet Karadeniz," 62. sayfadaki "Yılmaz Hırdavatçılık Limited Şir-
keti" gibi. Yazan George Robinson, Önsöz yazan Morisaburo Seki adını taşıyan 
bir yayında bu gibi Türkçe adlarla karşılaşan okuyucunun şaşkınlık duyacağı 
açıktır. Üstelik, çevirinin Önsöz'ünde örneklerde geçen adların Türkçeleştirildiğini 
belirten herhangi bir açıklamayla da karşılaşılmamaktadır. 

Buraya dek üzerinde durulan yönler örnek olarak seçilenler olup metin üze-
rinde daha başka notlar da bulunmaktadır. 

Çeviriyle ilgili olarak yukarıda verilen örneklerden sonra, bu konudaki dü-
şüncelerimden bir bölümünü —yoğun bir çeviri izlencesine girişmek üzere olan 
MPM'nin bu alandaki öbür çalışmalarında da yararlı olabileceğini düşünerek— 
aşağıda açıklamak istiyorum • 

1. MPM, çeviri yapacak kişilerle anlaşmadan önce bu konuda uyulmasını is-
teyeceği ölçüleri çeviriyi yapacak kişilere önceden yazılı olarak bildirmelidir. Ya-
yın Komisyonu'nun onayından geçerek kesinleştirilmesi gereken bu ölçüler, 31 
Mayıs 1972 günlü, 38 sayılı yazımın 2. maddesinin ç ile d fıkralannda sözü edilen 
konulara benzer yönler dışında, çeviride ana yazıya ne ölçüde bağlılık beklendiği-
ni de açıklığa kavuşturmalıdır. 

2. Yayın Yönergesinin 13. maddesinde sözü edilen deneme niteliğindeki kısa 
bir çeviri yaptırma yöntemi, maddede istisnai uygulamaya olanak sağlayan "ge-
reken hallerde" kaydının bulunmasına karşın, ilke olarak herkese uygulanmalı-
dır. Düzenleyici metinlere uzun deneylerin sonucu olarak girmiş bulunan bu gibi 
hükümler işi geciktirici engeller olarak görülmemelidir. 

İnceleme konusu çeviriye ilişkin olarak yapılması gereken işlemi değerlen-
dirmenize sunanm. 

Dil bilgisi çok iyi olan bir kurum görevlisinin imzasını taşıyan, an-
cak bizde bir başkasınca yapılmış olabileceği kuşkusunu da uyandıran 
bu özensiz, aceleye getirilmiş çeviri ilgilice geri alınarak yayımlanmasın-
dan vazgeçilmişti. 

Kurumun düzenlediği bir yöneticiler toplantısıyla bir seminerde su-
nulan bildirilerle görüşme tutanaklarını içerecek bir yayınla ilgili olan 
aşağıdaki 20 Ekim 1972 günlü görüş bildirme yazısı ise bir metni yayım-
lanabilir duruma getirmenin ne denli güç bir iş olduğunu somut bir bi-
çimde ortaya koyması bakımından öğretici olsa gerekt i r : 

10 Nisan 1972 günü Hacettepe Üniversitesi konferans salonunda yapılan "Yö-
netimin Modern Tekniklerle Güçlendirilmesi" konulu Yöneticiler Toplantısı ile 
18-21 Nisan 1972 günleri arasında Odalar Birliği konferans salonunda düzenlenen 
"Türkiye'de Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar" semineriyle ilgili görüşme 
tutanaklarıyla sunulan bildirileri içine alacak yayının metnini basımevine gitme-
den önce inceledim 

Anladığıma göre benden metnin kimi kesimlerine göz atarak MPM yayın il-
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kelerine uygunluğu konusunda genel bir görüş bildirmem istenmekle birlikte, da-
ha önce bastırılan kimi yayınların bu ilkelere uygun bir biçimde hazırlanmadı-
ğım baskıdan sonra gördüğüm için bu incelemeyi metnin tümünü alıcı gözüyle 
okuyarak yapmakta yarar gördüm. 

Bu incelemenin sonucu olan gözlemlerimi, düşüncelerimi önerilerimi, daha 
çok metni okurken aldığım notların sırasına bağlı kalarak aşağıda sunuyorum: 

1. Kapak sayfasına kitabın MPM ile Türkiye Bilişim Derneğinin ortak ya-
yırı olduğunu göstermek üzere "Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 1" kaydı kon-
muştur. Sizinle yaptığım bir görüşmeden sonra bu kaydın çıkarılması gerektiği 
sonucuna vararak kapağı ona göre düzelttim. 

2. Kitabın "Bilgisayar Kullanımı Sorunları Yöneticiler Toplantısı ve Semi-
neri" biçimindeki başlığı çok uzun olup daha önce yayın konusunda yapılan bir 
toplantıda öne sürülüp benimsenen bir öneriye de ters düşmektedir. Başlığın yal-
nız "Bilgisayar Kullanımı" olmasının, onun altına daha küçük bir puntoyla (örne-
ğin 12 punto italik olarak), iki satır olmak üzere "Yöneticiler Toplantısı ve Se-
miner Tutanakları" alt başlığının konmasının daha uygun olacağını sanıyorum. 

3. Metinde kırmızı mürekkepli kalemle yaptığım birçok yazım, noktalama, 
anlatım düzeltmelerine burada ayrı ayrı değinmeye gerek görmüyorum. Yalnız 
yaptığım incelemeyi güçleştiren bir eksiklik olarak sayfaların birden başlayarak 
numaralanmamış, "İçindakiler"de de sayfa sayılarının gösterilmemiş olmasına de-
ğinmek isterim. 

4. Metnuı tümünü inceledikten sonra, "Giriş" bölümünün ilk sayfasının ba-
şına eklenen iki bölücüklük kesime gerek bulunmadığı, çıkarılmasının daha uy-
gun olacağı sonucuna vardım 

5. Kitabın ana bölümlerinin bir bakıma sunuş niteliği taşıyan ilk sayfalarının 
1C punto siyah olarak işaretlenmiş olduğunu gördüm. Bu sayfaların, gereğinden 
çok belirgin olan siyah punto yerine eğik olarak dizilmesinin daha uygun olaca-
ğını sanıyorum. Dizgi tekniğiyle ilgili bir başka yön de, başlıklarla ilgili olarak 
metin üzerinde gösterilen punto numaralandır. Birçok başlıklar için punto numa-
ı ası gösterilmişken kimilerinde gösterilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi gere-
kir. Bildirilerin başlığının 26 punto olarak dizilmesi görünüş bakımından sakın-
calı, gereğinden çok büyüktür. Bu başlıkların 10 ya da 12 punto beyaz kapital 
olarak dizilmesi daha uygun olur. X'in bildirisinde ara başlıkların 10 punto siyah 
büyük harflerle dizileceği işaretlenmiştir. Çok abartmalı bulduğum bu punto yeri-
ne daha küçük bir punto (örneğin 8 punto beyaz kapital) kullanılması daha uy-
gun olacaktır. Bu vesileyle öbür ara başlıkların hangi puntoyla dizileceğinın işa-
retlenmemiş bulunduğunu belirtmek yerinde olur. 

6. Genel Sekreterin metni yayına hazırlayanlara yazdığı kimi notların da 
sayfalara zımbalanmış olduğu görülmüştür. Metnin basımevine gönderilmesinden 
önce bu notların çıkanlması unutulmamalıdır. 

7. Genel Sekreterin Semineri açış konuşmasının 4. sayfasının son bölücü-
ğünde semineri açan Zeyyat Baykara'ya teşekkür edilmekte, oysa söz konusu açış 
konuşması Muslih Fer'ce yapılmış bulunmaktadır. Metinde Genel Sekreterin ko-
nuşmasından önce Muslih Fer'in konuşmasına yer verilmiş olduğuna göre, ko-
nuşmacının değişmesinden önce yazılıp çoğaltılmış olan konuşma metninde ge-
rekli değişikliğin yapılması gerekirdi. Bu durum, metnin baskıdan önce tüm ola-
rak gözden geçirilmediğini göstermektedir. 
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8. Konuşmacı X söze başlarken "Efendim, sözlerinize aynen katılıyorum" 
tümcesini kullanmıştır. Ancak katıldığı görüş metinde yoktur. Ya bu görüş bu-
lunarak yerine konmalı, ya da söz konusu tümce metinden çıkarılmalıdır. 

9. Kimi yerlerde tümcelerden anlam çıkmamaktadır. Bunlardan yapabildik-
lerimi düzelttim, ancak benim de anlam çıkaramadığım bir bölümünün yamna 
soru imi koymakla yetindim. Bu gibi tümcelerin ilgililerle telefon bağlantısı ku-
rularak açıklığa kavuşturulup ona göre düzeltilmesi gerekmektedir. 

10. Dr. X'in bildirisinin başlığıyla metninde, ayrıca daha sonraki kimi bildi-
rilerde, "bilgisayar" yerine "elektronik hesaplayıcı" sözü kullanılmıştır. Konunun 
uzmanı olmayan okuyucuları şaşırtmamak için X'in bildirisinin ilk sayfasının al-
tına "Konuşmacı 'elektronik hesaplayıcı' sözünü 'bilgisayar' karşılığı olarak kul-
lanmıştır" biçiminde bir not konması uygun olur. 

11. Burada bildirilerle ilgili birkaç genel gözlemimi açıklamak isterim: 
(a) Seminerden önce mumlu kâğıda yazılarak çoğaltılmış bulunan bildiriler-

de birçok daktilo yanlışlarıyla, bu arada iki kez yazılmış sözcük ya da deyişler-
le karşılaşılmaktadır. Bu durum yazılan bildirilerin çoğaltılmadan önce ne dak-
tilolar ne de başkalarınca okunup doğruluk bakımından denetlenmediğini göster-
mektedir. Seminerlere katılanlar üzerinde de olumsuz bir etki yapacağında kuş-
ku olmayan bu gibi aksaklıklara bundan sonra yer verilmemesi gerekir. 

(b) Bildirilerin sırası da pek uygun görünmemektedir. Daha genel nitelikte-
ki bildirilerin sırada öne alınıp teknik niteliktekilere daha sonra yer verilmesi 
gerekirken bunun tümüyle tersi yapılmıştır. Bildirilerin sunuluş sırasının saptan-
masında konuşmacıların elverişli günleriyle saatlerini göz önünde bulundurmak 
zorunluluğu söz konusu sıralamada birtakım uyumsuzluklara yol açabilmekle bir-
likte, bu konuda elden gelen duyarlığın gösterilmesi yerinde olur. 

(c) Seminerde bildiri sunan konuşmacıların teknik bilgileriyle yetenekleri 
konusunda kuşku duymamakla birlikte, bu yayında yer alacak bildirilerden 2-3'ü 
dışında çoğunu dil, anlatım yönünden yetersiz bulduğumu belirtmek isterim. Bil-
diri sunanların birçoğu karmakarışık bir dil kullanmışlar, bu arada dilimizde 
karşılığı bulunan birçok teknik ya da teknik olmayan sözcüklerin îngilizcesini 
kullanmışlardır. Bildirilerde çok eski Osmanlıca sözcüklerle öz Türkçe sözcüklerin 
yan yana kullanıldığı görülmektedir. Kimi bildirilerden de, aşırı öz Türkçecilik 
çabası yüzünden anlam çıkarmak yer yer güçleşmektedir. Kimi bildiriler eğitsel 
yönden çok güçsüzdür. Öyle sanıyorum ki ciddi bir yaymdüzen işi yapılmış ol-
saydı bildirilerden çoğunun yazarlarına geri verilerek yeniden yazılmalarım is-
lemek gerekirdi. Kimi bildirileri okurken de bunların kimi yerlerinin İngilizce 
yayınlardan kaynak gösterilmeksizin olduğu gibi aktarılmış olduğu izlenimini 
edindim. Dileğim, bu sayfalan okuyanların bıkkınlık içinde kitabın geri kalan 
bölümünü okumaktan vazgeçmemeleridir. İlerde bu gibi durumlara yol açmamak 
için bildiri yazarlannm nelere dikkat etmelerinin beklendiğini açıklayan birör-
nek bir notun yazılarak ilgililere ulaştınlmasmm yararlı olacağım sanıyorum. 
Bu notta konuşmacılardan, seminer ya da konferansın amacının eğitim, aydın-
latma olması dolayısıyla bildirilerinde yabancı kökenli sözcüklere aşın ölçüde 
yer vermekten kaçınmalan, konuyu bu alanda uzman olmayan kimselerce de 
anlaşılabilecek bir biçimde işleyip bu metinlerin daha sonra kitap olarak yayım-
lanacağını da göz önünde bulundurarak olabildiğince özenli bir biçimde hazırla-
malan istenebilir. 

12. Kimi bildirilerde yer alan matematik formüllerle yine o nitelikteki çizim-
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lerin doğruluk düzeyini irdelemek olanağını bulamadım. Metnin bu bakımdan da 
gözden geçirilmesi uygun olur. 

13. X'in bildirisinin 7. sayfasımn alttan ikinci bölücüğünde sözü edilen "Yan-
daki şema" metinde bulunmamaktadır. 

14. X'in bildirisindeki çizimler metin içinde uygun yerlere konmamıştı. Bu 
konuda gerekli yer değişikliklerini yaptım. 

15. X ile X'in ortak bildirisinde "informasyon" sözcüğü kimi yerlerde "enfor-
masyon" olarak düzeltilmiş, kimi yerlerde olduğu gibi bırakılmıştır. "Yönetim 
İnformasyon Sistemi" deyişinin kısaltılmışı olan YIS'm da YES olarak düzeltilmesi 
gerekirken sık sık yinelenen bu kısaltmalara dokunulmamıştır. Ciddi bir yayma 
hazırlama çalışmasında gözden kaçmaması gereken bu yanlışları düzelttim. 

16. Seminer'in "Tartışmalar" bölümünde 22-23-29 sayılı sayfadan (kimi sayfa-
lara iki ya da üç sayılı numaralar verilmiştir) sonra kimi sayfaların eksik olduğu 
anlaşılmaktadır. Onu izleyen 28 numaralı sayfada X'in yaptığı konuşmanın ba-
şının bulunmaması bunu göstermektedir. 

17. Yine bu bölümdeki 29-30 sayılı sayfadan sonra da bir kopukluk bulundu-
ğu anlaşılmaktadır. Onu izleyen sayfanın 33 numaralı olması, bu sayfada "X 
Bey"in konuşmasına yollamada bulunulmasına karşılık bu konuşmanın metinde 
yer almaması arada eksik sayfalar bulunduğunu göstermektedir. 

18. Daha önce 2, 3 sayılı sayfadan sonra 7 sayılı sayfa gelmektedir. Okurken 
bir kopukluk duymamakla birlikte, orada da kimi sayfaların eksik olması olasılı-
ğı vardır. 

19. Tartışmalar bölümünde kimi kez sayfa numarasının atlanmasına karşın 
metinde bir kopukluk ya da atlamanın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu, 
metnin bu kesimindeki sayfalan numaralama işinin de düzgün yapılmadığım gös-
termektedir. 

20. Yine bu bölümde 42 numaralı sayfadan sonra 52 numaralı sayfa gelmek-
tedir. Burada da çok sayıda sayfamn eksik olduğunu gösteren bir kopukluk vardır. 

Yukanda değinilen düzeltmeler, denetimler, değişiklikler yapılmadan metnin 
baskıya verilmemesi gerekir. Aslında benim yaptığım da —bu koşullar altında— 
oldukça yüzeysel sayılması gereken bir "yayına hazırlama" çalışması olmaktan 
ileri gidememiştir. 4 Ekim 1972 günü başkanlığınız altında yaptığımız toplantıda 
ortaya attığınız, benim daha önceki önerilerime de uygun düşen seminerlerle il-
gili aynntılı bir çalışma düzeni hazırlama düşüncesi daha önce uygulamaya kon-
muş olsaydı bu metin kuşkusuz şimdikiyle karşılaştınlamayacak ölçüde nitelikli 
olurdu. 

Aşağıdaki 2 Temmuz 1973 günlü görüş bildirme yazısı ise kurumun 
daha önce yayımlamış olduğu çeviri niteliğindeki bir yapıtın gözden 
geçirilmiş yeni baskısının metniyle ilgilidir: 

Uluslararası Çalışma Örgütünün "Introduction to Work Study" başlıklı yayı-
nından yapılan "İş Etüdü" çevirisinin gözden geçirilmiş nüshasım, 379 sayılı (ta-
rihsiz) yazımz üzerine inceledim. 

İncelemeye başlamadan önce, kitabın yeni baskıya hazırlanmasıyla ilgili ça-
lışmalan yapan, Endüstri Şubesi Uzmanı X'le durumu görüştüm. Adı geçenin be-
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lirttiğine göre, kendisinden gerekli değişiklikleri —metnin yeniden daktilo edilme-
si yoluna gidilmeyeceği belirtilerek— eski metin üzerinde yapması istenmiştir. Bu-
nun dışında, asıl kitabın eski baskısında bulunmayıp yeni baskıda yer alan ke-
simler çevrilerek metnin gereken yerlerine işlenmiştir. 

Eski çevirinin istenen nitelikte olmaması dolayısıyla, metin gözden geçirilir-
ken kimi yerlerde asıl metinle karşılaştırmalar yapılması, birçok durumlarda tüm-
ce yapısında değişikliklere gidilmesi gerekirdi. Gözden geçirme işini yapan kişi-
ye metnin yeniden daktilo edilmesinin söz konusu olmadığı bildirildiğinden çeviri-
de gereksinme duyulan bu gibi köklü değişiklikler yapılmamış, yapılan düzeltme-
ler göze çarpan en belirgin aksaklıkların giderilmesiyle sınırlı kalmıştır. 

Gerçekten de metin üzerinde yapılan en önemli, en göze çarpan değişiklikler 
eski metnin Türkçeleştirilmesiyle ilgilidir. Bu değişiklikler dikkati çeken bir yo-
ğunlukta olmakla birlikte, yapılması gereken değişikliklerin pek çoğu yapılmamış, 
birçok sözcüklerle deyimler Türkçeleştirilirken birçoğu olduğu gibi kaldığı için 
dil yönünden —eski metinde daha belirgin olan— çelişkili durum yeni metinde 
de göze batacak ölçüde sürdürülmüştür. Dilimizin içinde bulunduğu gelişme dü-
zeyinde. bu çelişkiyi büsbütün ortadan kaldırmak kolay olmamakla birlikte, gere-
ken özen gösterilerek bu gibi tutarsızlıklar geniş ölçüde giderilebilirdi. Geçirdi-
ğimiz aylar içinde yaptığım çalışmalar dolayısıyla bu işin güçlüklerini yakından 
bilmekteyim. Burada, Simon, Smithburg, Thompson adlı Amerikalı yazarlardan 
yaptığım "Kamu Yönetimi" adlı çeviriyi düşünmekteyim. Bu yapıtın MPM kitap-
lığında bulunan birinci baskısı ile Siyasal Bilgiler Fakültesince kısa bir süre önce 
yayımlanan sadeleştirilmiş yeni baskısı karşılaştırılarak gözden geçirilmiş olsay-
dı inceleme konumuz olan yayının Türkçeleştirilmesi çalışmalarında geniş ölçüde 
yararlı olabilirdi. 

Metinde kullanılan Türkçe deyişlerden bir bölümünün yanlış olduğu göze çarp-
maktadır. Örneğin, ilk baskıdaki "sıhhatli" sözcüğü "sağlıksal" olarak düzeltil-
miştir-, oysa "sağlıklı" olması gerekirdi. Yine, ilk baskıdaki "sistematik" sözcüğü 
"dizgesel" olarak düzeltilmiştir; bu sözcüğün de "düzenli" olarak değiştirilmesi ge-
rekirdi. Ayrıca, "tasarruf" karşılığı olarak sık sık "artırım" sözcüğü kullanılmak-
tadır. "Vergilerde de tasarruf sağlar" deyişi metinde yapıldığı gibi "artırım sağ-
lar" biçiminde değil, "kısıntı sağlar" olarak düzeltilmeliydi. 

Metinde kullanılan teknik terimler üzerinde düzeltme çalışmalarına girişilme-
den önce —bizimle görüşülerek— bir anlaşma sağlanabilseydi çok yararlı olurdu. 
İlerde yapılacak benzeri çalışmalarda böyle bir yöntem izlenmesinin uygun ola-
cağım sanıyorum. 

X'le yaptığım görüşmede "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlke-
ler" başlıklı belgeyi —belki de çalışmalarının çoğunu söz konusu belgenin ilgili', 
lere dağıtılmasından önce yapmış olması yüzünden— okumadığını, yalnız son-
daki sözlük bölümünden yararlandığım öğrendim. Oysa bu belge önceden ince-
lenmiş olsaydı metinde göze çarpan eksikliklerin çoğu önlenebilirdi. Aşağıda, çe-
viride görülen başlıca eksiklikler bu ilkelere yollamada bulunularak belirtilmeye 
çalışılacaktır: 

1. Çeviride yer yer anlatım bozukluklanyla tutuklukları vardır (İlkeler, say-
fa 4). 

2. Sözcükler her yerde özenle seçilerek kullanılmamış, sözcük ekonomisi il-
kesine uyulmamıştır (İlkeler, sayfa 4). 
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3. Zorunluluk yokken metinde yabancı kökenli sözcüklere oldukça geniş öl-
çüde yer verilmiştir (ilkeler, sayfa 5-8). Bu ilkeye en çok ters düşen deyişlerden 
biri yayımn başlığında da yer alan "iş etüdü" ile metinde sık sık geçen "metot 
etüdü" sözleridir. Bunların yerine sırasıyla "iş incelemesi" ile "yöntem incele-
mesi" denebilirdi. Metinde birçok yerlerde bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları kul-
lanılırken bu deyişlerde yabancı kökenli sözcükler olduğu gibi bırakılmıştır. Bu 
durum bir metinde eş anlama gelen Türkçeyle yabancı kökenli sözcüklerin kulla-
nılmaması kuralına da aykırı düşmektedir. Böyle bir çelişkiye yer vermektense, 
büyük bir anlam taşımayan kulak alışkanlıklarının etkisinden sıyrılarak, üniver-
sitelerimizde de kullanılmakta olan yukarıdaki deyişler yeğlenerek ilk geçtikleri 
yerde yabancı dildeki karşılıkların ayraç içinde görterilmesi görüşüme göre dalıa 
uygun olacaktır. Böylece MPM, geniş bir okuyucu yığınına seslenen bu yapıt ara-
cılığıyla söz konusu terimlerin daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ola-
caktır. 

Bunun gibi, metinde "denetleme" sözcüğü kullanılırken "kontrol" sözcüğüne 
de sık sık yer verilmiş olduğu görülmektedir. Türkçe sözcükler kullanma yolunda-
ki övülmeye değer çabaya karşılık, metinde "sektör, sene, beşeri ilişkiler, perfor-
mans, manipülasyon, millet, fakat, diğer, buut, arazi, memleket" gibi sözcükler sık 
sık kullanılmıştır. Bunların yerine "kesim, yıl, insan ilişkileri, başarı ya da çıka-
nları iş, işleme ya da işlem görme, ulus, ancak; yerine göre başka, öbür ya da 
öteki; boyut, toprak, ülke" sözcüklerinin kullanılması daha uygun olurdu. Bu ya-
bancı sözcüklerden bir bölümünün dilimize iyice yerleşmiş olmalan dolayısıyla 
kullanılmalannın sürdürülmesi düşünülebilirdi. Ancak metinden bunların kimi 
kez Türkçelerinin kimi kez yabancı kökenlilerinin kullanılması çelişkili bir durum 
yaratmaktadır. Bu arada "koşul" sözcüğü sık sık kullanılırken "şarttır' fiili kul-
lanılmamalı, "zorunludur" denmeliydi. "Talep seviyesi" yerine de "talep düzeyi" 
değil, "istem düzeyi" deyişinin kullanılması daha tutarlı olurdu. 

4. Yazım kurallanna gerektiği gibi uyulmamıştır (İlkeler, sayfa 9-10). Bu 
arada nispet i'leri2 "i" olarak, "dahi" anlamına gelen "de"ler bitişik yazılmış, 
"ile" ilgecinin kendisinden önce gelen adla birleştirilmesi durumunda nasıl yazı-
lacağına ilişkin kurala (ilkeler, sayfa 5, madde 3) uyulmamıştır. Bunun dışında 
metinde aym sözcüklerin değişik biçimlerde yazıldıktan (örneğin, makine — ma-
kina, metot — metod, hastane — hastahane) görülmektedir. Bu konuda Türk 
Dil Kurumu'nun Yazım Kılavuzu'na uyulması gerekir. Kitabın başında yer alan 
Şekiller dizelgesinde şekil adlarındaki bütün sözcükler büyük harfle başlarken 
kimisi küçük harfle yazılmıştır. 

5. Noktalama imleri de kurala uygun olarak kullanılmamış, kimi kez tü-
müyle savsaklandıklan görülmüştür. Metin özenle okunursa bu eksikliklerin tü-
mü giderilebilir. 

6. Dipnotlar kurala uygun olarak verilmemiştir. Kimi yerlerde kitap künye-
lerinin çeşitli bölümlerini ayırmak üzere konması gerekip asıl metinde de bulu-
nan virgüller unutulmuş, kitap adlannın altı —eğik harflerle dizilmelerini sağla-
mak üzere— çizilmemiştir (İlkeler; sayfa 11-12). 

7. Metnin baskıya hazır duruma getirilmesinde uyulması gereken gözden ge-
çirme yöntemine uyulmamıştır (ilkeler, sayfa 4, 3 sayılı bölücük). Bu eksiklik da-
ha çok metnin yeniden daktilo edilmemesinden ileri gelmekle birlikte, yeni çevri-

2 TDK, daha sonraki yıllarda eski "nispet i'si" ile yazılan sözcüklerden bu 
imi kaldırmıştır. 
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len kesimlerin de daktilo edildikten sonra okunup gerekli düzeltmelerin yapılma-
dığı anlaşılmaktadır. Oysa titiz bir inceleme gözden kaçan birçok yanlışların dü-
zeltilmesini sağlayabilirdi. Bu yönle ilgili bir başka eksiklik de kapak sayfasının 
basımevine gönderilebilecek bir biçimde düzenlenmemiş olmasıdır. Kapaktan ya-
zar olarak görülen "MPM Endüstri Şubesi" sözcükleri çıkarılmalı, onun yerine iç 
kapak sayfasına "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 'Introduction to Work Study' 
başlıklı yayınının 1969 tarihli gözden geçirilmiş ikinci baskısından çevrilmiştir" 
deyişi konmalıdır. Ayrıca, Bölüm I'de "Hayat Standardı" "Yaşama Düzeyi" olarak 
düzeltilmiş, ancak her sayfanın üstünde eski anlatım olduğu gibi kalmıştır. Öteki 
bölümlerde de buna benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Gördüklerini olduğu gi-
bi dizme eğiliminde olan basımevi operatörleri bu deyişleri eski biçimleriyle dize-
cekler, durum sonradan farkedilip dikkatleri çekilirse aynı işi bir kez daha yapa-
caklardır. 

Kitabın yeni baskısına konacak Önsöz'ü de okuyup genellikle yeterli buldum. 
Bu arada gerekli gördüğüm birtakım değişikliklerle düzeltmeleri de metin üze-
rinde yaptım. 

Yukarıdan beri sıraladığım eleştiriler yapılan çalışmayla ortaya konan yeni 
metnin değerine gölge düşürmemelidir. Gerçekten de, eski metnin gözden geçiril-
mesinde ciddi bir çaba gösterilmiş, ondan çok daha iyi bir metin ortaya konmuş-
tur. Ancak, yukarıdaki eleştiriler —daha doğrusu "Yayımlanacak Yazılarda Uyul-
ması Gereken İlkeler"— göz önünde bulundurularak metin yeni baştan gözden ge-
çirilirse metnin çok daha yeterli duruma geleceği kuşkusuzdur. 

Danışman'ın aşağıdaki 6 Temmuz 1973 günlü görüş bildirme yazısı, 
kitap yazmayı kolay iş sanan bir kişinin kurumdan yayımlanmasını is-
tediği bir metinle ilgilidir: 

"İngiliz Çelik Endüstrisinde Eğitim ve Verimlilik" başlıklı metni, 379 sayılı ya-
zınız uyarınca, yayımlanmaya elverişlilik bakımından inceledim. 

Metni kaleme alan kişinin sıfatı, kapak sayfasında "Çeviren ve Derleyen" ola-
rak tanımlanmakta, tek başına bu anlatım bile yayımn ciddiyeti konusunda kuşku 
uyandırmaktadır. Yani metin ne telif ne de çeviridir. Buna karşılık "İçindekiler" 
sayfası, metnin bir çeviriler topluluğu olduğu izlenimini vermektedir. 

Önsöz'ün biçemi, ilk bakışta bir derme çatmalık, zavallılık, düzey düşüklüğü 
izlenimi uyandırmaktadır. 

Üçüncü sayfada başlayan "Verimlilik ve Ulus" başlıklı yazıyı okumaya başlan 
yan bir kimse, hele başlığın altında "Mr., H. Douglass" adını da gördükten sonra, 
bir konuşmanın çevirisini okuduğunu sanarken yazarın kendine göre bir özet 
yapmış olduğunu daha ilk bölücükte anlayacak, çoğu herhangi bir anlam taşı-
mayan sözlerden sıkılmaya başlayacaktır. 

Metnin sekizinci sayfasından olduğu gibi aldığım aşağıdaki bölücük metnin 
genel düzeyi ile havası konusunda açık bir görüş kazandırmaktadır: 

"Verimliliği dikkate almanın ana noktası, onun anlamım kavramakla başlar. 
İngiliz Demir ve Çelik Endüstrisi, Araştırma Derneği Başkam Sir Charles Goodeve 
böyle demektedir. İlk önce pek çok kimse bu konuya karşı çıkmıştır. Çünkü, bir 
kısmına göre, bu hükümetin bir propagandasından ibarettir. Bazılarına göre ise, 
İşverenin aynı ücret karşılığında daha çok mal elde etmek için bir oyunudur. Di-
ğer bazıları için de, işsizliğin ciddî olarak düşünülmesi gereken bir reçetesidir. 
Bu itibarla Sir Charles, verimliliğin tarifi ile konuya girmiştir." 
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Buna benzer satırları okuyan bir kimsenin ilk tepkisi kendi kendine "MPM 
böyle bir yazıyı neden yayımlamış?" sorusunu sormak olacaktır. Metin baştan 
başa bu gibi boş sözlerle doludur. Kullanılan dil, geçmişin derinliklerinde kalmış 
bir dildir. Kimi sözcüklerin sadeleştirilmesi için bir çaba gösterilmiş olmakla 
birlikte, çok sayıda Osmanlıca, Frenkçe sözcüklerle anlatımların kullanılmış ol-
duğu metinde birçok anlatım, yazım, noktalama yanlışı dikkati çekmektedir. Me-
tin tümüyle çeviri kokan tatsız bir özet, anılarını anlatan, yazı yazma yeteneğin-
den yoksun, yorgun bir emeklinin kalem çırpıştırmalarıdır. 

MPM'de iki. yıldan beri incelediğim çok sayıda yazı içinde bundan daha kö-
tüsüyle karşılaşmadım. MPM'nin yayın ölçülerinin çok altında olan metin yayım-
lanmaya elverişli görünmemektedir. 

Aşağıdaki 5 Ekim 1973 günlü görüş bildirme yazısı da kurumun dü-
zenlediği bir seminer bildirilerini içeren bir metinle ilgilidir: 

"Gelişmekte Olan Ülkelere Teknoloji Transferi Semineri" ile ilgili olarak MPM 
dışı konuşmacılarca sunulan bildiri metinlerinden Türkçe olanları "yayımlana-
bilirlik," İngilizceleri "çeviri niteliği" açısından —1/10/1973 günlü notunuz uya-
rınca— inceledim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerim aşağıdadır: 

Türkçe bildirilerin tümü genellikle kolay okunup anlaşılmaktadır. Bu metin-
lerde ortak olan başlıca eksiklikler şunlardır: 

(a) Bildirilerin dili —aralarında bu bakımdan ayrımlar bulunmakla birlikte—• 
genellikle eski olup çoğunda gerek Osmanlıca gerek Batı kökenli sözcüklere göze 
çarpacak ölçüde sık yer verilmiştir. 

(b) Metinlerin tümünde "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler"-
de yer alan öteki kurallara da uyulmamıştır. Eş anlamlı olan Türkçe sözcüklerle 
yabancı kökenü sözcükler yan yana kullanılmış, dilimizin yazım, noktalama ku-
rallarına uyulmamıştır. Yer yer anlatım bozukluklarıyla da karşılaşılmaktadır. 

(c) Bu yazanağın sonunda, incelediğim bildirilerin bir dizelgesiyle okuyup 
düzeltmeler yaptığım sayfaların numaraları ayraç içinde gösterilmiştir. Basıma 
verilmeden önce bu düzeltmelerin gözden geçirilip öbür sayfalarda bulunacak ben-
zer yanlışlıkların düzeltilmesi gerekir. 

(ç) Metinlerde geçen sözcüklerin bir bölümü günümüzde artık kullanılma^ 
maktadır. Bu sözcüklerin Türkçeleştirilmesi uygun olmakla birlikte, bir yandan 
böyle bir düzeltmenin uzun süre alması, öte yandan yazarların tepkilerine yol 
açabilmesi bakımından sakıncalı olabilir. MPM'nin "Yayımlanacak Yazılarda Uyul-
ması Gereken İlkeler" belgesi bildiriler yazılmadan önce konuşmacılara gönderilip 
daha sonra yayımlanacak olan metinlerin hazırlanmasında olabildiğince göz önün-
de bulundurulması istenmiş olsaydı bu sorunlardan birçoğunun ortaya çıkması 
başlangıçta önlenmiş olurdu. 

(d) Önemsiz gibi görünmekle birlikte, göze çarpan bir nokta, kimi bildiri-
lerin başlığında "önlem" sözcüğü kullanılırken ana metinde bu anlamda "tedbir" 
sözcüğünün kullanılmış olmasıdır. 

İngilizce metinler içinde aşağıda 10 ile 11 numaralarda yer alanlar dil yö-
nünden Türkçe bildirilere göre çok daha iyidir. Buna karşılık son iki bildiri bu 
düzeyin oldukça altında görünmektedir. İngilizce metinler de yayımlanacaksa, bu 
iki bildirinin, dahası tümünün ana dili İngilizce olan birince gözden geçirilip 
gerekli değişikliklerle düzeltmelerin yapılması yararlı olacaktır. 
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incelediğim bildirilerin başlıkları, gözden geçirdiğim sayfaların numaraları ile 
aldığım özel notların bir bölümü aşağıdadır. 

1. Teknoloji Transferi ve Kanalları (incelenen sayfalar: 1-6, 13-15) 
2. Teknoloji Transferine ilişkin Önemli Faktörler (incelenen sayfalar: 1-3, 14-16) 

— Mumlu kâğıda iyi yazılmadığı için metnin okunması güç. Basımevinde 
dizgi sırasında güçlük çekilebilir. 

— Sayfa 2'nin sonunda başlayıp daha sonraki sayfada süren İngilizce alın-
tının Türkçe çevirisi verilmeliydi. Alıntıya kaynak olan kitap dilimize 
de çevrilmiş olduğuna göre bu yola gidilmesinde herhangi bir güçlük 
bulunmaması gerekirdi. 

— Yabancı kökenli sözcüklere çok yer verilmiş. (Örnek: 3. sayfadaki "geo-
metrik progression" ile "akkümüle olmaya" deyişleri gibi.) 

— Sayfa 14'teki 40 numaralı bölücükten de anlam çıkmıyor. 
3. Türkiyede Teknoloji Transferi (incelenen sayfalar: 1-2, 9-10) 
4. Teknoloji Seçimi ve Pazarlama (Tümü incelendi) 
5. Madencilik Endüstrisinde Teknoloji Transferi Sorunları ve önlemler (in-

celenen sayfalar: 1-3) 
6. Türkiye'nin Elektronik Endüstrisinde Teknoloji Transferi Sorunları ve ön-

lemler (İncelenen sayfalar: 1-3, 10-11) 
7. Takım Tezgâhlarında Teknoloji Transferi ve Önlemler (İncelenen sayfalar: 

1-2, 9-10) 
8. Gıda Sanayiinde Teknoloji Transferi ve Önlemler (Tümü incelendi) 
9. Otomotiv Endüstrisinde Teknoloji Transferi Sorunları ve Önlemler (ince-

lenen sayfalar: 1, 9) 
10. The Place of Industrial Property in Contractual Transfer of Technology 

(incelenen sayfalar: 1, 9) 
11. Transfer of Technology in the Developing Countries: Part Played by the 

Automobile Industry (incelenen sayfalar: 1, 15) 
12. Projection of Technological Processes and Their Introduction in the Auto-

motive Industry of the People's Republic of Poland (incelenen sayfalar: 1, 5) 
— İngilizcesi yukarıdakiler ölçüsünde başarılı değil. Düzeltilmesi gerekir, 

13. Problems in and Recommendations for the Technology Transfer in Turkish 
Electronics Industry (incelenen sayfalar: 1, 10) 
— Dili 10 ile 11 numaradakiler ölçüsünde iyi değil, ancak 12 numaralıdan 

çok daha iyi. Türkçe düşünülerek yazılmış izlenimini uyandırıyor. 

Danışman, görev dönemi içinde kurumun dergisinde yayımlanması 
söz konusu yazılarla ilgili olarak on biri çeviri, sekizi telif olmak üzere 
on dokuz görüş bildirme yazısı sunmuştur. Bunlardan aşağıdaki 6 Haziran 
1972 günlü görüş bildirme yazısı çok yetersiz bir çeviriyle ilgilidir : 

Verimlilik dergisinde yayımlanması söz konusu olan "Yönetim ve Teknik Ye-
tenek" başlıklı çeviriyi isteğiniz üzerine inceledim. 

Yazı baştan sona. çeviri kokmakta, birçok yerlerinden anlam çıkarılamamakta-
dır. Metinde yer alan yanlışlar, çeviriyi yapanın gerek İngilizceyi gerek metinde 
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geçen kavramları iyi bilmediğini açıkça göstermektedir. Yazı, okuyanda çevirinin 
ana metni anlaşılmadan, her sözcük için sözlüğe bakılarak yapılmış bir çeviri iz-
lenimini uyandırmaktadır. 

Ciddi çeviri yanlışları dışında Türkçe tümcelerde de çok sayıda anlatım bo-
zukluğu vardır. 

Böyle bir yazının MPM'ce yayımlanmasının doğru olamayacağı kanısındayım. 

Aşağıdaki 16 Mayıs 1977 günlü görüş bildirme yazısı ise olumlu, ancak 
düzeltilmesi gereken yönleri de bulunan bir dergi yazısıyla i lgi l idir : 

Yayımlanması söz konusu olan "Ege Bölgesi Tütün Üretiminde Verimlilik öl-
çümü ve Analizi" başlıklı yazıyı, 6/5/1977 günlü yollama notunuz uyarınca ince-
ledim. Bu konudaki düşüncelerim aşağıdadır: 

1. Sık satırla yazılmış, 35 daktilo sayfası tutan yazı genellikle akıcı bir üslupla 
kaleme alınmıştır. Kolay okunmakta, anlaşılmasında önemli bir güçlükle karşıla-
şılmamaktadır. 

2. Metnin çeşitli yerlerinde, bu arada 5, 11, 13. sayfalarda, bozuk tümceler 
vardır. Bunların yazarlarca yeniden ele alınarak düzeltilmesi gerekir. Bunlar dı-
şındaki anlatım bozukluklarını metin üzerinde kırmızı kalemle düzelttim. Birçok 
yerlere de yine kırmızı kalemle soru imleri koydum. Bunların da yazarlarca göz-
den geçirilip —gerektiğinde benimle de ilişki kurularak— açıklığa kavuşturulması 
ya da düzeltilmesi uygun olur. 

3. Metinde çok sayıda Doğu ya da Batı kaynaklı yabancı sözcük kullanılmış-
tır. Dilimizde yaygın olarak benimsenmiş karşılıkları bulunan bu sözcüklerin bir 
bölümünü Türkçeleştirdim. Bir bölümüyle ilgili olarak da metin üzerine kırmızı 
kalemle notlar koydum. Bu notların da yazarlarca gözden geçirilmesi yararlı olur. 

4. Dilimizin kullanılmasında düşülen en önemli yanılgılardan biri de metinde 
aynı anlama gelen sözcüklerin Türkçelerinin, Frenkçelerinin, Arapça ya da Farsça-
lannın bir arada kullanılmasıdır. Bundan birkaç yıl önce Genel Sekreterliğin isteği 
üzerine kaleme aldığım, çoğaltılarak bütün MPM görevlilerine —uyulması iste-
ğiyle— dağıtılan "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı 
kılavuzda dille ilgili birçok konu arasında bu konuya da değinmiştim. Ancak o 
kılavuzun bir yana atıldığını aynı yanılgıların sık sık yinelenmekte olmasından 
anlıyorum. Aynı sayfanın bir satırında "input," öbüründe "girdi," birinde "çıktı," 
öbüründe "output," bir yerde "toprak," bir başka yerde "arazi," bir yerde 
"ürün," bir yerde "rekolte" demek ne dilin zenginliğini ne de bu sözcükleri kul-
lananların ustalığını gösterir. 

5. Metin üzerinde yaptığım öbür düzeltmelere burada bir kez daha değinmek 
gereğini duymuyorum. 

Bu değişiklikler yapıldıktan sonra metnin yayımlanabileceği görüşündeyim. 

Yukarıda verilen görüş bildirme yazısı örneklerinden de anlaşılmış 
olacağı üzere, Danışman, bu incelemelerinde yalnız metinlere ilişkin gö-
rüşlerini belirtmekle kalmamış, metin üzerinde gerekli gördüğü düzelt-
meleri —bir ölçüde de olsa— yaparak bir çeşit yayındüzen çabası göster-
miştir. Bunun dışında Danışman'ın sorumluluğunu geniş ölçüde üstlendiği 
yayındüzen çalışmaları da olmuştur. Aşağıdaki 26 Mart 1976 günlü görüş 
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bildirme yazısı böyle bir çalışmayla ilgili olup bir yayını baskıya hazırla-
manın ne tür sorunları içerdiğini daha değişik bir açıdan göstermesi ba-
kımından öğreticidir. 

13-14 Kasım 1975 günlerinde Ankara'da düzenlenen "Kamu Kuruluşlarında 
Halkla İlişkiler Sorunları" seminerinin sonunda başkanlığım altında yapılan panel 
tartışmalarıyla ilgili bölümü gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yaptıktan son-
ra yeniden daktilo edilmiş 56 sayfalık metnin bir nüshasını ilişikte sunuyorum. 
Metnin ikinci nüshasını ilerde gerek duyulabileceği düşüncesiyle yanımda alıkoy-
dum. 

Eğitim-Yayın Şubesinin yayın çalışmalarını yürütme biçimi ile ilgili olması 
dolayısıyla bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerimi toplu olarak sunmakta yarar 
gördüm. 

Durum üzerinde daha açık bir anlayışa varabilmek için aynı konuya ilişkin 
26 Kasım 1975 günlü yazımla (Sayı 169) 30 Ocak 1976 günkü yazımın (Sayı 174) 
aşağıdaki görüşlerle birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

1. Düzeltilmiş bir nüshasını ilişikte sunduğum panel görüşmelerinin ses kuşağı 
çözümlerini daha önce de okumuş, ancak o zaman yalnız bana yöneltilen sorularla 
onlara verdiğim yanıtların çözümleri üzerinde kırmızı kalemle gerekli düzeltmeleri 
yapmıştım. Yukarıda anılan iki yazımda da belirtildiği gibi, bu seskuşağı çözümle-
rinin de (yalnız bildiri metinlerinin değil) ilgili panel üyelerine gönderilerek niteliği 
gereği oldukça titiz bir düzeltme çalışmasının yapılmasını gerektiren bu metinlerin 
baskıya elverişli duruma getirilmesi gerekmekteydi. 

2. Metni bu kez gözden geçirirken benimle ilgili kimi sayfaların (klasördeki 
metinde örneğin sayfa 188-190, 211-212) düzeltilmemiş olduğunu gördüm. Oysa daha 
önce bana verilen aynı metnin bütün sayfalarını özenle gözden geçirerek benimle 
ilgili yerlerde kırmızı kalemle gereken düzeltmeleri yapmıştım. Bu durum karşı-
sında, ya basımevine gidecek olan bu metnin ilgili sayfalarına benim yaptığım dü-
zeltmeler işlenmemiş ya da söz konusu sayfalar ilgili görevlinin masasında unutu-
lup kaldığı için bana verilememiş, sonradan bulununca da bana, iletilecek yerde 
bu yola gidilmeden olduğu gibi metnin içine sokuluvermiştir. Çok güçsüz olmakla 
birlikte, son bir olasılık da bu sayfaları benim inceleme sırasında atlamış olmam-
dır. Böyle bir durum söz konusu olsa bile bu metnin baskıya hazırlanmasından 
sorumlu kişinin duruma dikkatimi çekmesi gerekirdi. Bu yazının konusu olan 
incelemeyi yapmak üzere metnin basımevine gitmesi durdurulmuş olmasaydı, kitap 
bani şahsen güç durumda bırakacak bir biçimde basılmış olacaktı. 

3. Şube Müdürü'nün 19 Mart 1976 Cuma günü bu metnin daha önce "panel 
üyelerine gönderilmiş olduğunu" bir sorum üzerine üç kez üst üste yineleyerek 
belirtmiş olmasına karşın, metnin ilgililere gittiği konusunda ciddi duraksamalarım 
vardır. Örneğin, klasördeki metnin 194. sayfasının altında başlayıp onu izleyen say-
fada süren konuşmanın ilgili kişiye gönderilmiş olduğuna inanmak güçtür. Okun-
duğunda da görüleceği gibi, hiçbir incelemeden geçmediği açıkça görülen bu me-
tinde sağlam bir tümce bile bulmak olanaksızdır. Metin ilgiliye gönderilip olduğu 
gibi geri yollanmış olsa bile sorumlu MPM görevlisinin bu bölümün bu durumuyla 
basılamayacağmı görüp gereken düzeltmelerin burada yapılmasını sağlaması ge-
rekirdi. Çünkü metin MPM'nin resmi bir yayını olarak çıkacak, içindeki çok ağır 
anlatım bozukluklarından Maliye Bakanlığında görevli olan konuşmacıdan çok 
MPM sorumlu tutulacaktır. 
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4. Panelle ilgili metni bu kez gözden geçirirken Eğitim-Yay m Şubesinde bu 
işten sorumlu olan kişilerin ciddi bir okuma işi bile yapmadıklarını ortaya koyan 
örneklerle karşılaştım., Bu arada klasördeki metnin 157. sayfasında konuşmacılar-
dan biri bir soruyu yanıtlamaya başlıyor, ancak metinde sorunun ne olduğu be-
lirtilmemiş bulunuyordu. Sayfa 158'de konuşmacılardan birinin daha önceki bir 
konuşmasına yollamada bulunuluyor, ancak bu konuşmaya daha önceki sayfalar-
da rastlanmıyordu. Seminere katılanlardan birinin 213. sayfada bulunan bir beyanı 
Eğitim-Yayın Şubesindeki görevlice okunamayacak bir biçimde karalanarak me-
tinden çıkarılmıştı. Oysa daha sonraki sayfalarda bu beyana yollamada bulunu-
larak yanıt verilmekteydi. 

Bütün bu eksiklikler tarafımdan giderilip gerekli düzeltmelerin yapılması sağ-
lanmakla birlikte, yukarıdaki açıklamalardan adı geçen Şubedeki kimi arkadaş-
ların sorumsuzca bir tutum içinde bulundukları, yayın işlerini MPM gibi bir ku-
ruluşa yakışmayacak bir biçimde yürütmeyi sürdürmekte kararlı oldukları anlaşıl-
maktadır. 

5. Panelle ilgili bölüm tarafımdan düzeltilip yayımlanabilir duruma getiril-
miş olmakla birlikte, bildiriler bölümü ile onları izleyen tartışmalarla ilgili kesim-
lerine —benimki dışında— bakmadım. Basılacak metinlerin basımevine gitmeden 
önce titizlikle gözden geçirilmesi gerektiğine 1 Eylül 1971 (Sayı 12), 15 Eylül 1971 
(Sayı 15), 27 Ekim 1971 (Sayı 8) günlü görüş bildirme yazılarımda ayrıntılı ola-
rak değinmiştim. Bunun üzerine konu Yayın Kurulunda görüşülerek bu tür ince-
lemelerin gerektiğinde bir ücret de ödenerek dışardan yetkili kişilere yaptırılması 
yolunda karar da alınmıştı. Bu yayınla ilgili olarak böyle bir incelemeye gerek 
bulunup bulunmadığım değerlendirmenize bırakmakla birlikte, bu gereksinmeye 
bir kez daha dikkati çekmekte yarar gördüm. 

6. Klasördeki metin basımevine gidebilecek bir biçimde yazdırılmamıştır. Çok 
ivedi, metnin yeniden temiz olarak yazdırılması için gereken sürenin bulunmadığı 
olağanüstü durumlarda eldeki metnin baskıya bu durumda gönderilmesi hoş gö-
rülebilir, ancak bu yöntemin sürekli bir uygulama olarak benimsenmesi son de-
rece sakıncalıdır. Elinde belki ilkokul diploması bile bulunmayan basımevi diz-
menlerinin böyle karışık metinleri dizerken birçok yanlışlar yapmaları kaçınıl-
mazdır. Yakarıdan beri örneklerle açıklamaya çalıştığım ciddiyetten uzak tutum 
prova düzeltmeleri sırasında da sürdüğüne göre ilk metnin temiz olmasının önemi 
daha da artmaktadır., 1971 yılında düzenlenen aynı konudaki seminerle ilgili yayın-
da "aşırı solun hücumlarına karşı" deyişinin "aşın solunum hücrelerine karşı" 
biçiminde basılmış olması, bu nitelikte daha başka birçok yanlışlann da bulunması 
bir rastlantı değildir. 

7. Güveni ister istemez sarsan bu durum karşısında (a) kendi bildirimle onu 
izleyen tartışmaya ilişkin metnin, (b) başkanlık ettiğim panelle ilgili metnin ikinci 
provalarını Şube'de gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra (basımevine gitmeden) 
bir kez de ben okuyup düzeltmek isterim. Bu konuda ilgililere gereken uyanda 
bulunulursa sevinirim. 

Danışman, incelenmek üzere kendisine gelen çeviri kitap ya da dergi 
yazısı metinlerinin birçok eksikliklerle dolu olduğunu gördükten sonra, 
gerek çevirmenlerin gerek inceleyicilerin emeğinin boşa gitmemesi için 
çevirmenlerden daha önce örnek çeviri isteme yoluna gidilmesi görüşünü 
savunmuş, daha sonra gelen bu tür çeviri örnekleri üzerinde de incele-
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meler yaparak toplam on sekiz görüş bildirme yazısı sunmuştu. Bunlar-
dan 15 Mart 1974 günlü aşağıdaki yazıda olumlu bir görüş bildirilmek-
tedir : 

Hindistan Ulusal Verimlilik Kurulu'nun "Role of Labour in Productivty" ile 
"Computer as an Aid to Management" başlıklı yayınlarından yapılan örnek çeviri-
leri 14/3/1974 günlü yollama notunuz üzerine inceledim. 

Örnek çevirilerde akıcı, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinlerde dikkatimi 
çeken kimi noktalarda kırmızı kalemle ufak tefek düzeltmeler yaptım. Çevirmenin 
"Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı belgede öngörülen 
yöntemi izlemesi durumunda gerçekten güzel bir çeviri ortaya koyacağı görüşün-
deyim. 

Aşağıdaki 27 Mart 1974 günlü yazıda ise, değişik bir çeviri sorununa 
değinilmesinin yanı sıra, daha sakıngan bir hava taşıyan bir olumlu görüş 
belirtilmektedir: 

"Verkürzung der Anlernzeit" başlıklı REFA yayınından yapılan sekiz sayfa 
uzunluğundaki örnek çeviriyi 25 Mart 1974 günlü yollama notunuz uyarınca in-
celedim. 

Çevirtilmesi söz konusu kitabın aslının İngilizce, yazarının İngiliz olduğu asıl 
metnin iç kapağından anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında çevirinin "Operatör 
Training in Industry" başlığını taşıyan asıl yayından yapılmasının, araya başka bir 
dilin girmesinden doğabilecek sakıncaların önlenmesi bakımnıdan daha uygun 
olacağı görüşündeyim. 

Almanca çeviriden yapılan örnek çeviriye ilişkin düşüncelerim ise aşağıdadır: 
örnek çeviriye ilişik, çevirmence yazıldığı anlaşılan el yazısı notta çevirinin 

"mot-â-mot" (sözcük sözcük) yapıldığı belirtilmektedir. Dilde anlatım birimi söz-
cüklerden çok tümceler olduğundan ana metnin sözcüklerine çokça bağlı kalın-
ması metnin okunmasını güçleştirmesi dolayısıyla sakıncalı olmaktadır. Nitekim 
bu çeviri metninde de bu sakıncaların ara ara ortaya çıktığı görülmektedir. 

Çevirmen, metinde yalın bir dil kullanmak amacıyla çaba göstermekte, bu 
çabasında genellikle başarıya da ulaşmış bulunmaktadır. Bununla birlikte metinde 
bu eğilime ters düşen sözcüklerle deyimlerin kullanılmış olduğu da gözden kaç-
mamaktadır.. (İngilizcedeki "skill" sözcüğünün Türkçe, Arapça, Farsça olan "be-
ceri, maharet, hüner" sözcüklerinin birlikte kullanılmış olması gibi). 

İlişik çeviri metninin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, metinde kırmızı 
kalemle birtakım noktalama, anlatım düzeltmeleri yapılmış, bu arada kimi konu-
larda yorumlara yer verilmiştir. 

Çevirmenin böyle bir çeviriyi yapabilecek yetenekte olduğu izlenimi edinil-
mekle birlikte, çevirinin asıl İngilizce metinden yapılmasının daha uygun olacağı 
görüşüne ağırlık verilmesi dileğiyle durumu değerlendirmenize sunarım. 

ÇEVİRİ ÖNERİLERİ 

Danışman'ın bu göreve alınmasını izleyen aylarda Genel Sekreter 
kendisinden kurumun amaçları bakımından yararlı olabilecek yayınların 
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Türkçeye çevrilip yayımlanması konusunda önerilerde bulunmasını iste-
miş, Danışman da bu konudaki ilk önerisini aşağıdaki 31 Mayıs 1972 günlü 
yazısıyla yapmıştı: 

Bundan önce çeşitli vesilelerle Türkçeye çevirtilip yayımlanması MPM'nin 
amaçları bakımından yararlı olabilecek, yönetimle, işletmecilikle ilgili kitaplarla 
makaleler konusunda önerilerde bulunmamı istemiştiniz. 

Burada konuyla ügili bir öneride bulunarak düşüncelerimi ayrıntılı olarak 
sunmak istiyorum. Önerim, Amerikalı iki yazar —Harold Koontz ile Cyril 
O'Donnell— tarafından kaleme alınmış olan Principles of Management (Yönetimin 
İlkeleri) başlıklı kitabın Türkçeye çevirtilerek yayımlanmasıdır. "An Analysis of 
Managerial Functions" ikincil başlığım taşıyan 822 sayfa uzunluğundaki kitap, 
yönetim kavramlarıyla tekniklerini daha çok işletme yönetimi açısından ele alan, 
ancak kamu yönetimi ile ilgilenenlerin de geniş ölçüde yararlanabilecekleri zengin 
bir kaynaktır. 

Yapıt 1988 yılında yeniden gözden geçirilip genişletilerek dördüncü baskı 
olarak yayımlanmıştır. 

Yapıtın bir önceki baskısı bundan birkaç yıl önce Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi İdari İlimler Fakültesince Türkçeye çevrilmek istenmiş, çeşitli bölümleri bu 
Fakültenin öğretim üyeleriyle asistanları arasında paylaşılarak çeviri işine baş-
lanmıştı. Ancak, izlenen yolun elverişsizliği yüzünden nitelikli bir çeviri ortaya 
konamamış, üstelik yapıtın burada söz konusu ettiğimiz gözden geçirilmiş yeni 
baskısı da çıktığından bu girişimden vazgeçilmişti. 

İşletmecilik biliminin en son gelişmelerini de yansıtan yapıt yalnız işletmecilik 
uzmanlarıyla yöneticilere mesleki çalışmalarında ışık tutmakla kalmayacak, üni-
versitelerimizin çeşitli fakülteleriyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin öğ-
retim üyeleriyle öğrencilerine de geniş ölçüde yararlı olacaktır. Bu niteliği dola-
yısıyla yapıtm Türk yönetim yazınına kazandırılması için harcanacak parayla 
emeğin yerinde olacağı düşüncesindeyim. 

Yapıtın çevirilip yayımlanmasıyla ilgili görüşlerimle önerilerim aşağıdadır: 
1. Yapılması gereken ilk iş yapıtı bastıran yayınevinden çeviri izni alınması-

dır. Bu iznin Türkiye dışına döviz ödenmeden sağlanabilmesi için çaba gösteril-
mesi yerinde olacaktır. Çeviri izninin parasız olarak elde edilebilmesi için Ame-
rikan Büyükelçiliği katında girişimde bulunulmasından olumlu sonuç alınabileceği-
ni sanıyorum. Bildiğime göre Büyükelçilik bu gibi konularda aracılık etmekte, ya-
pıtın kazanç amacıyla yayımlanmayıp giderleri karşılayacak bir fiyatla satışa çı-
karılacağının önceden belirtilmesi durumunda, iznin alınması daha kolay olmak-
tadır. 

2. Yapıtın çevirtilip yayımlanmaya hazır duruma getirilmesinde şöyle bir 
yol izlenmelidir: 

(a) Yapıt geniş oylumlu olduğu için tek bir kişice kısa bir sürede Türkçeye 
çevrilmesi olanaksız görünmektedir. Bu nedenle ortaklaşa bir çabaya gerek vardır. 

(b) Her şeyden önce bir yayına hazırlayıcı ya da yaymdüzencinin bulunması 
zorunluluğu vardır. Yayındüzenci, yalnız işletmecilik ya da yönetim konularında 
bilgili bir kişi olmakla kalmamalı, çeviri tekniğinin yanı sıra Türkçeyi de iyi bilen 
bir kimse olmalıdır. 
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(c) Yaymdüzencinin ilk işi yapıtın çeşitli bölümlerini Türkçeye çevirecek 
kişilerin bulunması olmalıdır. Çeviricilerin bu konuda deneyli, kendilerine veri-
lecek bölümlerin ilgili olduğu konularda uzman kişiler olmalarında yarar vardır. 

(ç) Yaymdüzencinin yapması gereken ikinci iş, çeviri çalışmalarına başlan-
madan önce, çeviride dil, anlatım birliğini sağlayacak birtakım ilkeleri belirle-
mek, bu ilkeleri çevirmenlerle gerekli danışmaları yaptıktan sonra kesinleştirerek 
yazılı olarak ilgililere bildirmek olmalıdır. Bu amaçla oluşturulacak metinde özel-
likle iki yön üzerinde durulmalıdır. Birinci yön dil konusunda benimsenecek genel 
tutumla ilgilidir. Çeviride bugünkü genç kuşağın kolaylıkla anlayabileceği temiz 
bir Türkçe kullanılmalı, Türkçe karşılığı bulunan Osmanlıca sözcükler gibi Batı 
kaynaklı sözcüklerin gereksiz yere kullanılmasından da özenle sakmılmalıdır. İkin-
ci yön ise çeviride kullanılacak yönetim, işletmecilik terimleriyle ilgilidir. Yapıtın 
çeşitli bölümlerinin o konularda uzman kişilere verilmesi terim konusunda bir 
kolaylık sağlamakla birlikte, yaymdüzencinin bu konuda yetkili, son sözü söyle-
yebilecek bir kimse olması zorunludur. Gerektiğinde çeviricilerle de birkaç top-
lantı yapıldıktan sonra, başlıca İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları saptanarak 
bütün çeviricilere dağıtılmalı, çeviriciler terim konusundaki duraksamalarını ya-
ymdüzenciyle ilişki kurarak gidermelidir. 

(d) Çevirilerin yapılıp yayındüzenciye verilmesine dek olan evre ile yaym-
düzencinin yapacağı denetimin biçimiyle yöntemi de önceden ayrıntılı olarak sap-
tanmalıdır. Bu evre ile ilgili olarak dikkati çekmek istediğim birkaç yön aşağıdadır: 

Her şeyden önce çeviricilerin çevirdikleri metni okuyup özenle gözden geçir-
dikten sonra ellerinden gelen en yetkin biçimi vermeleri kural olarak konmalıdır. 
Çeviri sırasında hiçbir tümce ya da tümce parçası atlanmamalı, bu yola gitme zo-
runluluğu duyulan yerler yaymdüzencinin bilgisine sunulmalıdır. Çeviri işini bi-
tiren her çevirici, metni yayındüzenciye vermeden önce bir yakınma ya da arka-
daşına okutarak gerekli anlatım düzeltmelerini yapmaya özendirilmelidir. Böylece 
dikkatli bir incelemeden geçen metin belirli biçim koşullarına (çift aralık, sayfanın 
sol yarımda belirli bir açıklık ib) da uyularak daktilo edildikten sonra yayındü-
zenciye verilmelidir. Çeviri işlerinde deneyi bulunanlar, özellikle birden çok kişinin 
birlikte çalıştıkları bu gibi durumlarda, yayındüzenciye büyük işler düştüğünü bi-
lirler, Bu bakımdan, çeviriler yaymdüzencinin eline olabildiğince iyi, temiz bir du-
rumda gelmeli bu arada gözü kulağı tırmalayan anlatım bozukluklarından tümüyle 
arınmış olmalıdır. 

Bundan bir süre önce konuyu size sözlü olarak açtığımda da belirttiğim gi-
bi, bu yapıtın çevirilmesi oldukça yüksek bir gideri gerektirecektir. Nitekim Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin yapıtın daha kısa olan bir önceki baskısının yayımla-
namayan çevirisi için bile 40.000 TL. dolayında bir harcama yapmak durumunda 
kaldığım öğrenmiş bulunuyorum. 

Bugünkü durumda, MPM, çeviri izlencesinde ağırlığı görece küçük yayınlara 
vermiş görünmekle birlikte, ana kaynak niteliğindeki daha oylumlu yapıtlara da 
bu izlencede —bir ölçüde— yer verilebileceğini sanıyorum. 

Yapıtın "İçindekiler" kesiminin geçici bir çevirisi ilişiktir. Türkçeye pek uy-
mayan başlıklar, çeviri yapıldıktan sonra aynı anlamı veren daha uygun başlık-
larla değiştirilebilir. Çeşitli bölümlerin oylumu konusunda bir görüş kazandırmak 
üzere, ana metindeki sayfa numaraları da gösterilmiştir. 
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Danışman'ın o günün koşullarında oldukça önemli bir harcamayı ge-
rektiren bu önerisi, kurumun akçal olanaklarının kısıtlılığı yüzünden uy-
gulama alanına konamamıştı. 

Danışman'ın aşağıdaki 16 Eylül 1974 günlü görüş bildirme yazısıyla 
dergide yayımlanmak üzere Türkçeye çevrilmesini önerdiği ilk yazı "özen-
dirme" konusuyla ilgili karşılaştırmalı bir incelemeydi: 

Bundan bir süre önce, MPM kitaplığına gelmekte olan yabancı dergileri göz-
den geçirerek Verimlilik dergisinde ya da özet biçiminde Bülten'de yayımlanması 
yararlı olacak yazılarla ilgili önerilerde bulunmamı istemiştiniz. Bu konudaki ça-
lışmalarıma başlamış bulunuyor, ilk olarak da "Public Personnel Management" 
dergisinin January-February 1974 sayısında (sayfa 29-37) yayımlanan "The Cold 
War on Incentives: USSR vs US" başlıklı yazının Türkçeye çevirtilerek Verimlilik 
dergisinde yayımlanmasını öneriyorum. 

Küçük boy altı dergi sayfası uzunluğunda olan bu yazıda, verimliliğin artı-
rılmasındaki etkisi bilinmekte olan "özendirme" düzenleri konusu Birleşik Ameri-
ka ile Sovyetler Birliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Konuyu yalnız bugünkü uygulama yönünden değil, aynı zamanda tarihsel bir 
bakış açısından ele alan bu yazıyı ele alınan sorunun Türkiye için taşıdığı önem 
açısından da dilimize çevrilmeye değer buldum. Yazıda konu yalnız mekanik bir 
görüş açısından açıklanmakla kalmamakta, çağdaş güdüleme (teşvik) kuramlarının 
ışığı altında da ele alınarak kullanılacak özendirme araçlarıyla ülkelerin gelişme, 
gönenç düzeyleri arasında da ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. 

Danışman, 2 Ekim 1974 günlü yazısıyla, ünlü bir yazarın yönetim ya-
zınının kökleşikleri arasına girmiş bir dergi yazısıyla ona ilişkin olarak 
sonradan kaleme aldığı ilginç yorumları içeren bir yazının Türkçeye çe-
virtilmesini öneriyordu: 

Bu yazımla Verimlilik' dergisinde yayımlanmak üzere bir başka dergi yazısı 
daha önermek istiyorum. Amerikalı yazar Robert L. Katz'm kaleme aldığı "Skills 
•f an Effective Administrator" başlığını taşıyan bu yazı Harvard Business Revi-
ew'nun September-October 1974 sayısında (sayfa 90-102) yayımlanmıştır. Başarılı 
bir yöneticide bulunması gereken "beceri'leri tartışma konusu yapan, ilk kez bun-
dan yaklaşık yirmi yıl önce yayımlandığında büyük ilgi toplayan bu yazı "klasik"ler 
arasına girmiş, kapsadığı görüşler her yerde geniş ölçüde benimsenmiştir. Şimdi 
söz konusu dergi bu yazıyı —sonuna yazarın arada geçen yirmi yıllık süre içinde 
danışman ya da işletme yöneticisi olarak edindiği deneyleri de değerlendiren bir 
ekle birlikte— yeniden yayımlamayı yararlı görmüştür. Türkiye'de pek üzerinde 
durulmayan görüşlerin yer aldığı yazı gerçekten güzel, aydınlatıcıdır. Konuyu da 
iyi bilen bir kimsece dilimize çevrilmesi durumunda Türk yönetim çevrelerince 
büyük ilgiyle karşılanacağım sanıyorum. 

Danışman'ın 7 Ekim 1974 günlü yazısıyla dilimize çevirtilmesini öner-
diği dergi yazısı, günümüzde yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışan-
ların sağlığını, dolayısıyla verimini yakından ilgilendiren "gerilimlerle 
savaş" konusuyla i lgil iydi: 

Harvard Business Review'nun July-August 1974 sayısında (sayfa 49-60) Herbert 
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Benson'ın "Your Innate Asset for Combating Stress" başlıklı bir yazısı yayımlan-
mıştır. Çağımızda özellikle yöneticileri tedirgin edip verimlerini düşüren sinirsel, 
tinsel gerginlik konusunu ele alan bu yazının özetlenerek Verimlilik Bülteni'nde 
yayımlanabileceği düşüncesindeyim. Yalnız yöneticiler için değil, çağımızın bu-
nalımlı iş ortamında bu tür gerginliklerle karşı karşıya gelen tüm çalışanlar ba-
kımından ilginç olan bu yazı ile ilgili olarak hazırlanacak özette söz konusu ya-
zının 54, sayfasındaki somut öneri kanımca ağırlık taşımalı, onun başında birkaç 
bölücüklük bir giriş yer almalıdır. 

Danışman, 1 Aralık 1975 günlü yazısıyla da yöneticilerin yine işten 
doğan gerilimlerle savaşta kullandıkları yöntemlerin etkililik düzeyini in-
celeme konusu yapan bir araştırma sonuçlarının Türk okuyucularına du-
yurulmasını öneriyordu: 

"Public Personnel Management" dergisinin "September-October 1974" sayısın-
da (sayfa 317-326) "Coping with Job Tension- Effective and Inefective. Methods" 
başlıklı bir yazı yayımlanmıştır. Özellikle yöneticilerin iş baskısından doğan geri-
limlerden kurtulmak için kullandıkları yöntemleri ele alan bu yazı Ronald J . 
Burke'nin "Personnel Administration" adlı derginin "January-February 1971" sayı-
sında yayımlanan "Are You Fed Up with Work?" başlıklı yazısında sözü edilen 
gerilimden kurtulma yöntemlerinin etkililik düzeyi üzerinde yapılmış üç yıl süreli 
bir araştırmanın bulgularını içine almaktadır. Bu son yazıyı, adı geçen dergi MPM 
Kitaplığında bulunmadığı için incelemek olanağını bulamadım. Bununla birlikte, 
edindiğim izlenim söz konusu yazının Verimlilik dergisinde yayımlanabilecek 
ilginç bir yazı olduğudur. Bir arkadaşımız başka kitaplıklardan bu yazıyı bulup 
incelerse Türkçeye çevirme yoluna gidilebileceğini sanıyorum. Eğer o yazı çevri-
lirse, yukarıda sözünü ettiğim araştırma yazanağı da özet olarak o çevirinin ar-
kasına konabilir. Bulunamazsa, MPM Kitaplığında bulunan bu yazının bulgularla 
ilgili kısa bir özetini Verimlilik Bülteni'nde yayımlamanın Türk okuyucuları bakı-
mından da çok ilginç olabileceğini sanıyorum. 

Danışman'ın 14 Haziran 1976 günlü yazısında ise, yönetimde yaygın 
bir uygulama olan toplantıların düzenlenip yönetilmesi konusunu işleyen 
bir yazının Türkçeye çevrilmesi öneril iyordu: 

Harvard Business Review'nun "March-April 1976" sayısında (sayfa 43-57) "How 
to Run a Meeting" başlıklı bir yazı yayımlanmıştır. İster işletmeler ister kamu 
kuruluşları söz konusu olsun, yönetimde toplantılar büyük bir yoğunluk taşımakta, 
hazırlanmalarında, yürütülmelerinde, sonuçlarının değerlendirilmesinde birçok yan-
lışlar yapıldığından önemli süre, emek, para yitiklerine yol açılmaktadır. Uygu-
lamada büyük önem taşıyan bu konunun ayrıntılı olarak işlendiği söz konusu ya-
zının Türkçeye çevirtilerek Verimlilik dergisinde yayımlanmasının yararlı olacağı 
düşüncesindeyim. 

Y A Y I N A DOĞRUDAN K A T K I L A R 

Danışman'ın kurumun yayın alanındaki çalışmalarına katkıları yu-
karıda açıklananlarla kısıtlı değildi. Genel Sekreter 1 Mart 1972 günü Da-
nışman'dan kurumun çıkarmakta olduğu aylık Verimlilik Bülteni ile üç 
ayda bir yayımlanan Verimlilik dergisi için yazılar yazmasını istemişti. 
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Genel Sekreter'in konusunu da belirleyerek istediği ilk yazı, Bülten'in 
birinci cildinin Ocak 1972'de çıkan ikinci sayısında (s. 1, 7) yayımlanan 
"Memur Aylıkları ve Verimlilik" konulu yazıydı. 

Genel Sekreter, Danışman'dan daha sonra Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Örgütü UNIDO'nun "A Systems Approach to the Introduction 
and Use of Corporate Planning in the Developing Countries" başlıklı ya-
yınını Türkçeye çevirmesini istemiş, bu çeviri de "Gelişmekte Olan Ülke-
lerde işletme Planlaması" başlıklı bir kitapçık olarak yayımlanmıştı. Cep 
boyu, 53 sayfa uzunluğundaki bu yayın, MPM'nin "Yönetim ve Verimli-
lik Teknikleri Dizisi"nin ilk kitabı olarak 1974 yılında Ankara Üniversitesi 
Basımevinde bastırılmış, ancak Genel Sekreter'in görevden ayrılması yü-
zünden dizinin tek kitabı olarak kalmıştı. 

Genel Sekreter, Danışman'dan Harvard Üniversitesi işletme Okulu 
İşletme Yönetimi Profesörü Richard S. Rosenbloom'un Harvard Business 
Review'nun Eylül 1973 sayısında çıkan "Real Productivity Crisis is in 
Government" başlıklı yazısını Türkçeye çevirmesini, ayrıca bu yazı üze-
rinde bir de yorum yazmasını istemişti. Çeviri, "Gerçek Verimlilik Bu-
nalımı Kamu Yönetimindedir" başlığı altında Verimlilik dergisinin Ekim-
Aralık 1973 sayısında (s. 19-30) çıkmıştı. Danışman'ın yine o sayıda ya-
yımlanan (s. 5-18) "Kamu Yönetiminde Verimlilik" başlıklı yazısı ise 
Genel Sekreterin istediği yorum olup yazar o çevirinin esinlendirdiği ko-
nular üzerinde durarak Amerikan toplumuyla Türk toplumu arasında 
karşılaştırmalar yapmış, Türkiye'de kamu yönetimini geliştirme çalış-
malarını gözden geçirdikten sonra Türk kamu yönetiminde verimlilik 
sağlanmasıyla ilgili düşüncelerini açıklamıştı. 

Genel Sekreter'in Danışman'dan Türkçeye çevirmesini istediği son 
yazı da, Eli Ginzberg'le J . W. Kuhn, B. G. Reubens adlı arkadaşlarının 
kaleme aldığı, ABD Devlet Basımevi yayını olan "Private and Public 
Manpower Policies to Stimulate Productivity" başlıklı kitapçıktı. "Ve-
rimlilik Artırıcı Özel ve Kamusal İnsangücü Politikaları" başlığı altında 
Verimlilik dergisinin Ekim-Aralık 1973 sayısında (s. 31-54) yayımlanan 
bu yazıda, işverenlerle işçilerin toplu sözleşmeler aracılığıyla ortaya koy-
dukları düzenlerle kamu yönetiminin aldığı ya da alabileceği özendirici-
koruyucu önlemler inceleme konusu yapılmakta, verimlilik konusunda iş-
çilerle işverenlerin nasıl işbirliği ettikleri somut örneklerle açiklanarak 
yalnız Birleşik Amerika açısından değil, Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya 
gibi verimlilik alanında ön sırada bulunan ülkelerle karşılaştırmalı ola-
rak da ele alınmaktaydı.3 

3 Tümü Danışmanın birlikte çalıştığı ilk Genel Sekreter'in görev dönemi için-
de çıkmış olan bu yayınların öyküsü için şu kitabımıza bakınız: Özkaynakça-
Bir Deneme (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayım, No. 524) (An-
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K İ T A P L I K 

Danışman, çalışmaları sırasında, kurumun Eğit im-Yayın Şubesine bağlı 
olmasının yanı sıra yayın işleriyle de yakın bağlantısı bulunan kitaplık 
konusuyla çeşitli vesilelerle ilgilenmiştir. 

Araştırma çalışmalarının da vazgeçilmez bir aracı olan kitaplıklar 
Türk kamu yönetiminde genellikle üvey çocuk işlemi gören, en azından 
yeterince ilgi görmedikleri duygusu içinde bulunan birimlerdir. Kurumun 
bu alanda yüksek öğrenim görmüş olan bayan kitaplık yönetmeni de Da-
nışman'la olan ilk görüşmesinde bu tür duygular içinde bulunduğunu belli 
ederek kendisinden sorunlarının çözümünde yardımcı olmasını istemişti. 

Danışman'ın aşağıdaki 22 Ekim 1971 günlü görüş bildirme yazısı bu 
alandaki ilk girişimleri konusunda bir görüş kazandırabilecektir : 

16 Ekim 1971 günlü notunuzla incelenmek üzere gönderilen, Kütüphaneci Ba-
yan X'in kaleme aldığı "MPM Kitaplığı Çalışma Raporu"nu okudum. 

Anımsayacağınız gibi, geçen haftalar içinde MPM kitaplığıyla ilgili sorunlar 
üzerinde yaptığımız görüşme sırasında bu konuda Kütüphanecinin bir yazanak 
kaleme almasını, benim de onu inceleyerek alınacak önlemleri somut önerilere 
dönüştürmemi uygun görmüştünüz. 

Bu amaçla hazırlandığı anlaşılan yazanağın başında kitaplığın 1965 yılından 
bu yana geçirdiği evrimle yapılan çalışmalar konusunda bilgi verilmektedir. Bu 
açıklamalarda, kitaplığın 1969 Ekimine dek meslekten yetişme bir kütüphanecinin 
yönetiminde bulunmadığı, işlerin kitaplıkbilim kurallarına uygun olarak yürütül-
mediği, ancak bu tarihten sonra kitaplığa çekidüzen vermek amacıyla çabalar gös-
terilip işlerin geniş ölçüde düzene konmuş bulunduğu belirtilmektedir. 

Daha sonra, "Kitaplıkta Halen Tamamlanmamış Olan İşler ve Nedenleri" başlı-
ğı altında, yazanağın daha önceki kesiminde yer alması gereken günlük çalışma-
ların bir dizelgesi verilmektedir (sayfa 4). Onu izleyen "Teklifler" başlığı altında 
kitaplık işlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan güçlüklere değinilerek bu so-
runların çözümü amacını güden önerilerde bulunulmaktadır. 

Yapılan önerilere ilişkin görüşlerim aşağıda sunulmuştur: 
1. Yazanakta, İdari ve Mali İşler Şubesinin sorumluluğu altında bulunan, si-

pariş işlerinin yürütülmesinde birtakım gecikmelerle yanlışlıklar olduğu belirtile-
rak "Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığı altında Teknik Enformasyon ve Ya-

kara Üniversitesi Basımevi, 1983), s. 58, 69-72. Türünün ilki olan bu yayınımızın 
başlığındaki kendi türetimiz olan "özkaynakça" sözcüğü "yazarının kaleminden 
kaynakça" anlamına gelmekte olup, yayımn önsözünde de belirtildiği gibi, "ya-
zarının çevreyle etkileşimlerini açıklığa kavuşturmaya, yayınların esin kaynakla-
rını, onların dış çevreden nasıl etkilendiğini, içinde yaşadığı çevreyi nasıl etkiledi-
ğini yazarının bakış açısından ortaya koymaya" çalışmaktadır. Yazarın tanığı ol-
duğu dönemin olaylarıyla, ilişki kurduğu kişilerle yayın yaşantısı arasındaki bağ-
lantıları da açıklaması beklenen Özkaynakça'da söz konusu Genel Sekreterin Da-
nışman'ın gözüyle yönetici olarak bir portresi de çizilmiştir (s. 69-71). 
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yın Şubesi Müdürü, adı geçen Şubenin sipariş servisi, kitaplık görevlisi ile sipariş 
işlerinin yeniden gözden geçirilerek bir düzene konulması" önerilmektedir. 

MPM gibi küçük oylumlu bir kuruluşta bu gibi aksaklıkların ortaya çıkma-
ması, çıktığında da sorunların üst düzeylerin karışmasına gerek kalmadan kolay-
lıkla giderilebilmesi, bu yapılamazsa sorunların ilgili şube müdürleri düzeyinde 
çözülmesi gerekir. İlgililerle yaptığım görüşmeler sonucunda böyle bir yaklaşımın 
bulunmadığını saptadım. Kütüphanecinin de önerdiği gibi, Genel Sekreter Yar-
dımcısının başkanlığında iki şube müdürü ile kütüphanecinin, sipariş servisi ilgi-
lilerinin katılacağı bir toplantı yapılarak sorunların görüşülüp verilecek kararların 
yazılı olarak saptanmasının yararlı olacağı kanısındayım. Bu arada siparişlerin, 
Genel Sekreterin oluru alınmadan önce bir kurulca gözden geçirilmesinin, bu 
görevin de Yayın Komitesine verilmesinin uygun olacağını sanıyorum. 

2. Kütüphanecinin bir başka önerisi de birden çok nüsha olarak gelen ya da 
MPM kitaplığını ilgilendirmeyen yayınların ilgili şubelere, başka kitaplıklara ya 
da köylere bağış olarak gönderilmesi konusunda kütüphaneciye yetki verilmesiyle 
ilgilidir. Yer sıkıntısı da çeken bir uzmanlık kitaplığının gereksiz yayınlarla dol-
durulmaması bakımından yerinde olan bu önerinin de benimsenmesi gerektiği ka-
nısındayım. 

3. Kitaplığa gelen dergilerin sık sık kullanılmayan, ancak ara sıra aranması 
olasılığı da bulunan eski yıllara ait nüshalarının gerektiğinde bulunabilecek bi-
çimde düzenli bir depoya konması yolundaki öneri de yerinde olup bu dergilerin 
konabileceği uygun bir yerin sağlanması gerekmektedir. 

4. Yazanakta kitaplık işlerinin ağırlığına da değinilmekte, kitaplık sekreterine 
ara ara kitaplıkla ilgili olmayan görevlerin verilmesi yüzünden işlerin aksadığın-
dan yakımlmaktadır. Kitaplıklarda yapılan işler dışardan göründüğünden daha çok 
süre alıcı, oyalayıcı olduğundan, kesin bir zorunlulük olmayan durumlarda kitap-
lık yönetmeninin tek yardımcısı olan sekretere öbür işlerin verilmemesi yerinde 
olacaktır. 

Bu konuda yapılacak çalışmalarda gerek duyulursa ilgili arkadaşlara yardıma 
hazır olduğumu da bilgilerinize sunmak isterim. 

Daha sonra Danışman, kitaplıkla ilgili olarak üç ayda bir hazırlanıp 
sunulan, kendisinin tümüyle gereksiz bulduğu, ancak kurumun yıllık ça-
lışma izlencesinde de yer verilmekte olan "kitaplık sirkülasyon araştır-
maları" konusuna 2 Şubat 1972 günlü görüş bildirme yazısında şöyle de-
ğinmekteydi : 

18 Ocak 1972 günlü yollama notunuzla yararlılık düzeyi konusunda görüş bil-
dirilmesini istediğiniz "kitaplık sirkülasyon araştırmaları"nın Ekim-Aralık 1971 dö-
nemini kapsayan ikincisine ilişkin 15 Ocak 1972 günlü Teknik Enformasyon ve 
Yaym Şubesi Müdürlüğü yazısı ile ona ilişik 19 sayfalık metni inceledim. 

Söz konusu metinde, 1971 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylannda kitaplıktan 
alınan kitaplarla süreli yayınların bir dizelgesi verilmekte, aynca bu yayınların 
numaralan ile istek sayılarıyla oranlan da gösterilmektedir. 

İncelenen metnin son sayfasında, hiç aranmadığı için "kolleksiyondan çıkarılıp 
abonesi kesilen" dergilerden söz edilmektedir. 

Kanımca üç ayda bir verilen böyle bir yazanağın yararlılığı ciddi olarak tar-
tışılabilir. Aslında uzun yazanaklar düzenlenmesine gerek kalmadan da kitaplık 

178 



yönetmeni bu amaca yarayacak bilgileri kolayca sağlayabilirdi. Uzuıı dizelgeler dü-
zenleyip, bir kitabın tüm istek içinde % 0.6 ya da % 1.3 kez istenmiş olduğunun 
belirtilmesi uygulamada bir yararı olmayan bir çalışma olarak görünmektedir. 

Bu yazanağı incelerken işlerin titizlikle yürütülmemekte olduğunu gösteren 
birtakım belirtilerle karşılaştım., 

Bunlardan biri abonesinin kesildiği söylenen dergilerle ilgilidir. Bu dergiler 
abone olunmadan önce incelenmiş olsaydı kitaplığa getirtilmeleri yoluna daha 
başından gidilmezdi. 

İkinci bir aksaklık, "sirkülasyon araştırmaları" adı verilen bu çalışmanın 
MPM'nin 1971-1972 çalışma izlencesinde de (madde 6.3) yer almış olmasıdır. Ciddi 
bir yarar sağlamayacağı bugüne değin olan uygulamadan anlaşılmış bulunan, ge-
rek kapsam gerek önem bakımından da büyük bir anlam taşımayan bu gibi çalış-
maların iş izlencesine konmaması gerekirdi. 

Bir süre savurganlığı niteliği taşıyan bu yazanakların bundan sonra düzen-
lenmesinde bir yarar görmediğimi saygılarımla bilgilerinize sunarım. 

Bildirilen bu görüşlerin etkili olduğunu gösteren aşağıdaki 23 Şubat 
1972 günlü görüş bildirme yazısı, kısa sürede iyileştirici sonuçlar alınabi-
leceğini göstermesi bakımından ilginçtir: 

2 Şubat 1972 günlü, 24 sayılı yazımda üzerinde görüş bildirdiğim "kitaplık sir-
külasyon araştırmaları" konusu ile ilgili 17 Şubat 1972 günlü, 112 sayılı Teknik 
Enformasyon ve Yayın Şubesi Müdürlüğü yazısını isteğiniz üzerine inceledim. 

1. Söz konusu üç aylık sirkülasyon araştırmalarının izlenceden çıkarılmış, bu 
çalışmaların 1972-1973 çalışma izlencesine de alınmamış olması sevindiricidir. 

2. Adı geçen Şube Müdürlüğünün, kolleksiyondan çıkarılıp abonmanları ke-
silen dergilere nasıl abone olunduğuna ilişkin açıklaması ile bundan sonra satın 
alınacak yayınlarla ilgili önerisi de yerinde görülmüştür. 

Kitaplık için satın alınacak yayınların ciddi bir gereksinme ile gerekçeye da-
yanması için elden gelen özenin gösterilmesi zorunlu olmakla birlikte, Türkiye'de 
bulunmayan yayınlar için böyle bir incelemeyi gerektiği biçimde yapmanın kolay 
olamayabileceği de unutulmamalıdır. Kanımca yabancı dergilerin kitap tanıtma 
(book review) sütunlarında yayımlanan inceleme yazıları böyle bir seçme için 
sağlam bir dayanak oluşturabilir. Ayrı kitap biçiminde yayımlanmış açıklamalı 
kaynakçalardan da bu amaçla yararlanılabilir. 

Teknik Enformasyon ve Yayın Şubesi Müdürlüğünün söz konusu yazısının 3-b 
maddesinde sözü edilen komisyonun siparişlerin gereksinmeye uygunluğunu sağ-
lamada son basamak olarak etkili olabileceğini sanıyorum. 

Danışman'ın, kitaplıktan yana ağırlığını koymasına olanak sağlamak 
amacıyla düzenlendiği açık olan bir yazanağa değinen aşağıdaki görüş 
bildirme yazısı 9 Mayıs 1973 günü Genel Sekretere sunulmuştur : 

Kitaplık yönetmenliğinin Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünün 24 Nisan 1973 
günlü, 261 sayılı yazısına ilişik altı sayfa uzunluğundaki yazanağını, 26/4/1973 
günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. Bu konudaki görüşlerimle düşüncelerim 
aşağıdadır: 

1. Yazanakta, genellikle doğru, yerinde görüşler dile getirilmiştir. 
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2. Yazanağın kitaplığın görevli gereksinmesine ilişkin kesimleri uygulamada 
duyulduğunu bildiğim bir gereksinmeye değinmektedir. Kitaplıkların dışardan ba-
kan gözlere pek görünmeyen, yazanakta örnekleri verilen ayrıntılı, uğraştırıcı iş-
lerinin gerektirdiği ek görevlilerin sağlanması yerinde olacaktır. 

3. Kütüphanecilerin kaynak konusunda araştırmacılara yararlı olabilmeleri 
onların da MPM'nin uğraşı konularım oldukça iyi bilmelerini gerektirir. Kütüp-
haneciler bu konuda kendilerini daha iyi hazırlamak için özel bir çaba gösterme-
lidirler. 

4. Kitaplarda yer alan bölümlerden önemli olanlarının fişlenmesi, TÜRDOK 
gibi var olan kuruluşların kolaylıkla yapamayacaklarını sandığım yararlı bir ça-
lışma olup yazanakta da belirtildiği gibi MPM kitaplığının araştırmacılara sağla-
yacağı önemli bir kolaylık olacaktır. 

5. Kitapların özetlenmesi, yine yazanakta değinildiği gibi, uygulamadaki yar 
rarı da tartışılabilecek güç bir iştir. Bu bakımdan böyle bir çalışmaya girişilme-
meşinin daha uygun olacağım sanıyorum. Yazanakta "çok önemli bazı kitapların 
'içindekiler' bölümlerini gösteren listelerin hazırlanıp okuyuculara dağıtılabileceği" 
belirtilmekle birlikte, böyle bir çalışmanın da uygulamada pek bir yarar sağlaya-
mayacağı, daha çok kâğıt savurganlığına yol açacağı düşüncesindeyim. 

6. Önemli dergi yazılarının fişlenip ayda ya da 15 günde bir dizelgeler bi-
çiminde ilgililere duyurulması yararlı olacaktır. 

7. Yazanakta kitaplığın yeri ile yerleşme düzeniyle ilgili olarak yer alan dü-
şünceler de yerinde olmakla birlikte, bugünkü bina durumu dolayısıyla çözümü 
oldukça güç bir sorun olarak görünmektedir. Bu konudaki öneriler arasında yer 
alan, içerde kitaplık görevlileri için ayrı bir bölme yapılması düşüncesinin ger-
çekleştirilmesine çalışılması yerinde olacaktır. 

Danışman'ın kitaplıkla ilgili 4 Şubat 1975 günlü görüş bildirme yazısı 
da yayımlanması söz konusu Yayın Katalogu konusunda eleştirici görüş-
lerle öneriler içeriyordu: 

Yayımlanmak üzere hazırlanan MPM Yayın Kataloğu'nu isteğiniz üzerine in-
celedim. Bu konudaki gözlemlerimle düşüncelerim aşağıdadır: 

1. Kitapları tanıtıcı nitelikteki bölücükler yoğun, özlü bir biçimde kaleme 
alınmamıştır. Açıklamaların kimi çok kısa, kimi aşırı ölçüde uzundur. Böyle bir 
yayında bu tür dengesizliklerin bulunmaması gerekirdi. 

2. Metindeki birçok bölücükler ilgili yayınların önsözlerinden ya da dağıtım 
için hazırlanan sunuş yazılarından olduğu gibi alındığı için böyle bir kataloga pek 
uygun düşmemektedir. 

3. Metinde gerek anlatım, gerek noktalama ya da yazım bakımından çok 
sayıda yanlış vardır. Metin daktilo edilirken ilgililere gereken yönerge verilmediği 
gibi, yazıldıktan sonra denetlenip gerekli düzeltmeler de yapılmamıştır. 

4. Kimi kitap başlıkları, genel kuraldan sapılarak küçük harflerle yazılmıştır. 

Metin üzerinde kırmızı kalemle yapabildiğim birçok düzeltmeler yapıp bu ara-
da anlamsız ya da gereksiz gördüğüm kimi tümcelerle bölücükleri çıkardım. Ay-
rıca, soru imi ya da notlar koyduğum kimi yerlerin yeniden kaleme alınması ge-
rekir. 
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Danışman'ın kitaplıkla ilgili değişik türde bir çalışması da, kitaplıkta 
bulunmasında yarar görülen yayınlarla ilgili önerilerde bulunmaktı. Bu 
nitelikte toplam on üç görüş bildirme yazısı kaleme alan Danışman, bu 
türdeki ilk çalışmayı yabancı dergiler üzerinde yaparak düşüncelerini 
aşağıdaki 15 Mayıs 1972 günlü görüş bildirme yazısıyla Genel Sekretere 
sunmuştu: 

Geçen haftalar içinde, MPM kitaplığına gelmekte olan işletmecilikle yönetim 
konularına ilişkin dergiler üzerinde bir inceleme yapmak fırsatım buldum. 

Aşağıdaki dergilerin, daha önce kitaplığa gelmekte iken son zamanlarda abo-
nelerinin kesilmiş olduğunu öğrendim: 

1. Management of Personnel Quarterly. Michigan Üniversitesi İşletmecilik Fa-
kültesince üç ayda bir yayımlanan bu derginin kitaplıkta bulunan son nüshası 
1970 kış sayısıdır. Yıllık abone bedeli 7.5, iki yıllığı 12.00, üç yıllığı 17 dolar olan, 
dış ülkeler için daha yüksek bir tarifenin uygulanıp uygulanmadığı belirtilmeyen 
bu dergiye abone olunması yararlı olacaktır. 

2. Personnel Administration. Aylık olarak yayımlanan bu derginin de abone-
sinin —daha çok kamu yönetimiyle ilgili olduğu gerekçesiyle— kesilmiş olduğunu 
öğrendim. Dergi, görevli sorunlarım işletme yönetimi-kamu yönetimi ayrımı yap-
madan işlemekte, üstelik ağırlığı daha çok işletme yönetimine vermektedir. Yıllık 
abone bedeli Amerika dışı ülkeler için 11.5 dolar olan bu derginin de MPM kitap-
lığına gelmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

3. Administrative Management. Aylık olarak yayımlanıp Amerika dışı ülkeler 
için yıllık abone bedeli 15 dolar olan bu derginin kitaplıktaki son sayısı Ocak 1971 
tarihlidir. Yayımladığı yazıları pek nitelikli bulmadığım bu dergiden vazgeçilebi-
leceğini sanıyorum. 

4. Work Study: Bu derginin kitaplıkta bulunan son sayısı Aralık 1971 tarih-
lidir. Yıllık abone bedeli 7.5 dolar dolayında olan bu dergi fazla teknik bir nitelik 
taşımakla birlikte, MPM'nin ilgi alanıyla gereksinmeleri bakımından sürekli olarak 
elde bulundurulması yararlı bir yayındır. 

5. Monthly Labor Review. ABD Çalışma Bakanlığınca aylık olarak yayımlanıp 
yabancı ülkeler için abone bedeli 11.25 dolar olan bu derginin kitaplıkta bulunan 
son sayısı Kasım 1970 tarihlidir. Sorunlara daha çok işçilik akımı açısından ba-
kan bu derginin MPM kitaplığına düzenli olarak gelmesinde yarar vardır. 

6. Work Study and Management Services. Buraya dek sayılıp tümü Birleşik 
Amerika'da yayımlanan dergilerden ayrı olarak İngiltere'de "İş Çözümlemesi Der-
neği"nce yayımlanan aylık bir dergidir. Kitaplıktaki son sayısı Ocak 1972 tarihlidir. 
Yıllık abone bedeli 6 sterlin olan bu dergide, verimlilik konusuyla doğrudan doğ-
ruya ilgili olanlar da içinde olmak üzere, ilginç yazılara yer verilmektedir. Kitap-
lığa sürekli olarak gelmesinde yarar vardır. 

7. Management Review. Abonesinin 1970 yılında kesilmiş olduğunu öğrendi-
ğim bu dergi, aşağıda üzerinde duracağım "American Management Association"ca 
aylık olarak yayımlanmaktadır., Yıllık abone bedeli, AMA üyesi olmayanlar için 
15 dolardır. Dergide başka dergilerde yayımlanmış önemli yazıların özetlerine de 
yer verilmekte, ayrıca bir kitap tanıtma ya da değerlendirme sütunu bulunmak-
tadır. Dergide, bundan başka, o ay içinde Birleşik Amerika'da yönetim teknikle-
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riyle ilgili olarak yayımlanmış en yararlı yazıların bir dizelgesi yer almakta, bu 
yazıların oldukça ayrıntılı özetleri verilmektedir. Bu bakımdan derginin MPM 
kitaplığına sürekli olarak gelmesinde büyük yarar vardır. 

Bu arada kitaplığa gelmediğini saptadığım, Amerika'nın işletmecilik alanında 
önde gelen dergilerinden biri olan Harvard Business Review'ya da abone olunma-
sını yararlı görmekteyim. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesince iki ayda bir 
yayımlanmakta olan bu derginin yıllık abone bedeli 15 dolardır. 

Bu vesile ile, MPM'nin derleme çalışmalarına ilişkin bir eksikliğe de dikkati 
çekmek isterim. İşletmecilik konusunda dünyanın en güçlü kuruluşlarından biri 
Amerika Birleşik Devletlerindeki "American Management Association"dır. Bu Bir-
liğin yayınları, genellikle en yetkili kişilerin kaleminden çıkmakta, alanlarında 
büyük bir yetke taşımaktadır. Söz konusu yayınlar özellikle çağdaş işletmecilikle 
yönetim kavramlarıyla tekniklerinin en yoğun bir biçimde ortaya atılıp geliştiril-
diği Amerika Birleşik Devletlerinde yönetim alanındaki en yeni, en ileri görüşleri 
yansıtmaktadır. Bu kavramlarla teknikler dünyanın öbür ülkelerine, bu arada 
Avrupa'ya oradan yayılmakta, bu ülkelerde çıkan yayınlar çoğu kez ikinci kay-
nak niteliği taşımaktadır. 

Bu bakımdan "American Management Association"m bütün yayınlarının 
MPM'ye getirtilip çeviri izlencelerinde bu yayınlara öncelik verilmesinde yarar 
vardır. 

Ancak, bu derneğin yayınlarının fiyatı üyelerle üye olmayanlar arasında önem-
li ayrımlar göstermektedir. Bu bakımdan, derneğin "135 West 50th Street, New 
York, N.Y. 1C020/USA" adresine bir yazı yazılarak MPM'nin kurum olarak der-
neğe üye olma koşullarının öğrenilip üye olunması yerinde olacaktır. Bu arada 
derneğin bugüne değin çıkmış yayınlarının eksiksiz bir dizelgesinin istenmesi de 
uygun olur. 

Danışman'ın Kitaplık için satın alınmasını önerdiği yapıtlarla ilgili 
aşağıdaki 12 Haziran 1974 günlü yazı, yayın dizelgesi biçimindeki bu tür 
yazılara örnek olarak verilebilir: 

Son günlerde gözden geçirdiğim kimi dergilerde gözüme çarpan aşağıdaki ya-
yınların MPM Kitaplığı için satın alınması yararlı olacaktır: 

1. Edwin Emery, P. H. Ault ile K. Agee. Introduction to Mass Communication 
(fourth edition) (Dodd, Mead and Co„ New York, 1973), sayfa. ($ 6.95) 

Yapıtta Kamusal İlişkiler konusunda yetkin bir kaynakça, ayrıca sonunda 
46 sayfalık bir "Instructor's Manual" var. 

2. Raymond Simon. Public Relations Management (Grid, Inc., Columbus, Ohio, 
1973), 177 sayfa. ($ 5.95) 

İleri bir düzeyde Kamusal İlişkiler eğitiminde kullanılabilecek 19 örnekolay 
var. 

3. Rudolph Flesch. Say What You Mean (Harper and Row, New York, 1972), 
163 sayfa. ($ 5.95) 

Yazı dilinde açıklık konusundaki çalışmalarıyla ün yapan yazarın bu yapıtı 
Türk okuyucular için de yararlı olabilir. 

4. R. G. Anderson. Organization and Methods CM and E Handbooks), 95 sayfa. 
Örgü t-Yöntem konusunu kolay anlaşılır bir dille anlatan bir elkitabı. 
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5. Mary F. Sargent. The Psychology of Managing People (Motivation Inc., 
Stamford, Connecticut, 1972), 31 sayfa. 

"İnsan İlişkileri" kuramının gelişimi, yönetim ile insan ilişkileri, insan ki-
şiliğiyle örgütlerdeki insan davranışım, güdülemeyi anlama konuları üze-
rinde duruyor. 

Danışman, kurumdaki çok sayıda görevlinin yararlanabileceği Türkçe 
bir yayını 29 Mart 1976 günlü yazısında şöyle öneriyordu : 

Araştırma yazanaklarının yazılması, bilindiği gibi, yayınları arasında yalnız 
kitap biçiminde değil mumlu kâğıda yazılarak çoğaltılmış araştırma yazanakları da 
geniş bir yer tutan MPM için önemli bir konudur. Bu alanda duyulan iç gereksin-
meyi karşılamak üzere "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken İlkeler" başlıklı 
bir kılavuz hazırladığım da anımsanacaktır. Bu konuda Birleşik Amerika'da ya-
yımlanmış çok sayıda kılavuz bulunmakla birlikte, yakın zamana değin dilimizde 
böyle bir yayın yoktu. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Niyazi 
Karasar'm 1976 yılı içinde basılan "Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi - Kav-
ramlar, İlkeler, Teknikler" başlıklı kitabı bu bakımdan büyük bir boşluğu doldur-
maktadır. Bana verdiği bir nüshasım —geri verilmesi ricasıyla— ilişikte sunduğum 
bu kitap, MPM'de görevli bütün uzmanlarla uzman yardımcılarının olduğu gibi, 
bu tür yazanakları daktilo eden görevlilerin de sürekli olarak el altında bulundur-
maları gereken yararlı bir kaynaktır. İncelendiğinde görüleceği gibi, kitabın yazıl-
masında yararlanılan kaynaklar arasında MPM iç yayını olarak çıkan yukarıda 
andığım yazım da yer almaktadır. 

Daha önce benim de incelememden geçen bu kitaptan uygun görülecek sayıda 
satın alınarak ilgililerin yararlanmasına sunulmasının uygun olacağı düşüncesin-
deyim. 

Aşağıdaki 26 Şubat 1979 günlü kısa yazı ise kurumun özel ilgi alanına 
giren bir konuya ilişkin yabancı dilde yayımlanmış bir yayının önerilme-
si ne örnektir : 

MPM'nin öteden beri ilgilenmekte olduğu, son zamanlarda ülkemiz bakımın-
dan daha büyük bir güncellik kazandığı görülen "yönetime katılma" konusuyla 
ilgili olarak ilginç bir araştırma yazanağı yayımlanmıştır. Avrupa'da 1977 yılın-
daki durumun eksiksiz bir dökümünü yaptığı anlaşılan aşağıdaki yapıtın MPM ki-
taplığına getirilmesinin yararlı olacağını sanıyorum: 

Industrial Democracy in Europe, (American Center for Quality of Life, 1978). 
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Bölüm 

DANIŞIMIN ÖBÜR ÇALIŞMALARI 

Danışman'ın kurum içindeki çalışmaları, yukarıda ayrıntılı olarak in-
celenen ana eylem alanlarıyla kısıtlı değildi. Danışman'ın bunlar dışındaki 
çalışmaları da bu bölümde ele alınacaktır. 

DIŞTAN GELEN İSTEKLER ÜZERİNE GÖRÜŞ BÎLDlRME 

Bunların başında kuruma dış kuruluşlardan gelen görüş bildirme is-
teklerinin karşılanması çalışmalarına katılmak gelmekteydi. Danışman ki-
mi kez bu görüşleri kurum adına doğrudan doğruya kaleme almakta, kimi 
kez kurum ilgililerine yanıt yazılarında yer alması gereken ana düşünce-
leri açıklayarak ya da kurum görevlilerince yazılan görüş bildirme yazıları 
üzerindeki düşünceleriyle eleştirilerini bildirerek görüşün oluşturulmasına 
katkıda bulunmaktaydı. Aşağıda, Danışman'ın kaleme aldığı bu türdeki 
toplam dokuz görüş bildirme yazısından örnekler verilmiştir. 

Bunlardan aşağıdaki 7 Mart 1973 günlü yazı Türk Standartları Ensti-
tüsünce geliştirilen Iş Yazılarının Düzenlenmesi konulu standartla ilgi-
liydi : 

3 Mart 1973 günlü yollama notunuzla üzerinde görüş bildirmem istenen, Türk 
Standartları Enstitüsünce geliştirilmiş "İş Yazılarının Düzenlenmesi" konulu stan-
dardı inceledim. Bu konudaki düşüncelerim aşağıdadır: 

1. Metin genellikle gereksinmeye uygun bir biçimde hazırlanmış olup eleştiri 
konusu yapılabilecek önemli bir yanı yoktur. Aşağıda belirtilen görüşler, bu ne-
denle, bir ikisi bir yana, özden çok biçimle ilgili bulunmaktadır. 

2. İkinci sayfada 0.2.10, üçüncü sayfada 0.2.10.3 sayılı maddelerde, beşinci say-
fadaki 1.5 sayılı maddenin sondan ikinciyle üçüncü bölücüklerinde, onuncu say-
fada 1.16.2 sayılı bölücükte yer alan açıklamalar iyi anlaşılmamaktadır. Gerekli 
anlatım değişikliklerinin yapılması uygun olur. 

3. Resmi Gazete'de yayımlanacak olan metnin her bakımdan eksiksiz olması 
gerekirken, yer yer noktalama ya da yazım yanlışlarıyla karşılaşılmaktadır. Türk 
dilinin yazım, noktalama standartları uygulamada Türk Dil Kurumu'nca kon-
duğuna göre, burada da söz konusu ölçülere titizlikle uyulması uygun olur. Bu 
arada virgül yerine, üstelik kimi kez hiç gerek yokken noktalı virgül kullanıldığı. 
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"unvan" sözcüğünün sürekli olarak "ünvan" biçiminde yazıldığı, kendinden önce 
gelen sözcükle birleşen "ile" ilgecinin önceki sözcüğün iyelik anlatması durumunda 
bu konudaki yeni yazım kuralına uygun olarak yazılmadığı görülmektedir. 

4. İncelenmesi istenen çoğaltılmış metin daktilo edilirken kimi kez bu stan-
dartta söz konusu edilen ilkelere uyulmamıştır. Bu arada 5. sayfanın 5-8. satırla-
rında "Sayı" sözcüklerinden hemen sonra gelmesi gereken ":" imi bir vuruşluk 
aradan sonra yazılmıştır. Sayfa 5'in son satırındaki "Muhasebe Müdürü" sözcükleri 
de standardın koyduğu ilkelere uygun olarak ortalanmamıştır. Yine o sayfanın 
1.12.1-A maddesindeki ad da standarda göre üstteki sözcüklerle aynı hizada yazıla-
cak yerde bir vuruş soldan başlatılmıştır. 

5. Sayfa 6'da 1.6.1 sayılı maddenin ikinci satırının sonundaki "Şahsın ünvanı" 
sözcüklerinin "Şahsın bilimsel ya da mesleki unvanı" olarak değiştirilmesi uygun 
olur. 

6. Sayfa 7'de 1.8 sayılı maddenin beşinci satırında boş bırakılan yere ilgili 
standart numarasının yazılması unutulmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi gerekir. 

7. Sayfa 10'da 1.16 sayılı maddede sözü edilen parafların dışa giden nüsha-
lara değil de kurumda alıkonan kopyalara konması seçeneği üzerinde düşünmekte 
yarar vardır. Çünkü yazı müsveddesini kimin kaleme aldığı, yazıyı kimin daktilo 
ettiği kurumun iç işi olup iş mektubunun gittiği kişi üzerinde de iyi bir etki bı-
rakmayabilir. Dışa karşı tek sözcünün mektubu imzalayan kişi olması, dolayısıyla 
ilk nüshada paraflara yer verilerek bu görüntünün bozulmaması daha uygun ola-
bilir. 

ö. Sayfa 10'da 1.18 sayılı maddede "Çok Gizli" sözcüklerinin altındaki çizgi 
sağda da solda da sözcüklerden taşmıştır. Taşmaması gerekiyorsa çizginin ona 
göre vurulması, taşması gerekiyorsa bu noktanın üstteki bölücükte açıkça belir-
tilmesi uygun olur. 

9. Sayfa ll'de 1.22 sayılı maddenin dördüncü satırının sonundaki "ve/veya-
soyadı" deyişinin "ve/veya adı ve soyadı" olarak düzeltilmesi gerekir. Nitekim 
verilen örnek de bunun böyle olması gerektiğini göstermektedir. 

10. Sayfa 12'nin ilk satırındaki "bölümünün" sözcüğünün "bölümünü," do-
kuzuncu satırdaki "konun" sözcüğünün "konunun" olarak düzeltilmesi gerekir. 

Aşağıdaki 29 Mart 1974 günlü görüş bildirme yazısı, Gebze'de kuru-
lacak Türkiye Sanayi Sevk ve îdare Enstitüsü kuruluş yasasıyla ilgiliydi: 

Gebze'de kurulması tasarlanan "Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü" ku-
ruluş yasasıyla ilgili olarak Eğitim-Yayın Şubesi Müdürlüğünce hazırlanan 21 sayfa 
uzunluğundaki yazanağı Genel Sekreter Yardımcısının 25 Mart 1974 günlü yollama 
notu uyarınca inceledim. Bu konudaki başlıca görüşlerim aşağıdadır: 

1. Yazanağın önemli bir bölümünde çeşitli dünya ülkelerindeki "sevk ve idare" 
eğitimi kuruluşlarına yer verilmiş, buna karşılık, söz konusu Enstitü ile ilgili yasa 
tasarısı üzerindeki görüşlere yalnız 2,5 sayfa ayrılmıştır. Dünyadaki yöneticilik 
eğitimi kuruluşları üzerinde verilen bilgiler, ilginç, aydınlatıcı olmaları dışında, 
MPM'nin Enstitü çalışmalarıyla daha yakından ilişkilendirilmesi gerektiği görü-
şünü destekleme amacına dönük görünmektedr. Kanımca bu görüş çok daha kısa, 
belirgin bir biçimde anlatılabilirdi. 

2. Yukarıda da belirtildiği gibi, yasa tasarısı üzerinde daha ayrıntılı olarak 
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durulabilir, daha eleştirici görüşlere yer verilebilirdi. Yasa tasarısı metninin gerek 
biçim gerek öz yönünden yazanakta yer alanlar dışında eleştirilebilecek daha başka 
birçok yönleri vardır. Herşeyden önce kullanılan dil eski olup terimler yerinde 
kullanılmamıştır. Yazanakta bu yöne dikkati çekip somut önerilerde bulunmak 
yerinde olurdu. Tasarının öz bakımından, hukuk tekniği yönünden düzeltilmesi 
gereken birçok yönleri bulunduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Bunlardan he-
men görülen —ancak kuşkusuz en önemlileri olmayan— bir bölümü şunlardır: 

(a) Madde 5'te Yönetim Kurulu'ndaki üniversite temsilcilerinin seçiminde 
"Sevk ve İdare Eğitim Vakfı"na verilen işbirliği yetkisi yersiz, gereksizdir. Bu yet-
kinin Üniversitelerarası Kurul'a tanınması daha uygun olurdu. 

(b) Yine bu maddede "Sevk ve İdare Derneği"ne verilen, Yönetim Kurulu'na 
girecek kamu kuruluşları ile özel kesim temsilcilerini seçmede ortak karar alma 
yetkisi, yersizliği bir yana, hukuk ilkelerine de ters düşmektedir. Tasarının tüm 
olarak taşıdığı hava, bilimsel-mesleki gücü de kolaylıkla tartışma konusu yapıla^ 
bilecek bu özel, yabancı etkilere açık "Dernek"e ayrıcalıklı bir yer verilmek isten-
diğini göstermektedir. 

(c) Tasarının 4. maddesinde (sayfa 4, b fıkrası) "Genel Kurulun toplanabil-
mesi için gerekli çoğunluk üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır" hükmü yer al-
maktadır. Bu tümcedeki "bir" sözcüğü metinden çıkarılarak uygulamada sık kar-
şılaşılan bir sakınca önlenmelidir. Örneğin, 57 kişilik bir kurulda tüm üye sayısının 
yansı 28,5'tir. Böyle bir kurul metinden "bir" sözcüğü çıkanlırsa 29 kişi ile topla-
nabilir. Çıkarılmazsa en az 30 kişilik bir çoğunluk aramak gerekir. 

Tasannın tartışmaya açık daha başka yönleri de vardır. 
Burada önemle üzerinde durulması gereken bir yön de kurulması tasarlanan 

Enstitü'nün adıdır. "Sevk ve idare" sözü bugün artık çağ dışı, anlamsız bir de-
yiştir. Ingilizcedeki "management" sözcüğünün buradaki karşılığı "yönetim" ya da 
"işletme yönetimi"dir. Bu bakımdan tasarıda Enstitü için kullanılan ad "Türkiye 
Yöneticilik (ya da Yönetim) Eğitimi Enstitüsü" olarak değiştirilmelidir. 

Yazanak üzerinde kırmızı kalemle yaptığım noktalama ya da anlatım düzelt-
meleri ilişik metnin incelenmesi sırasında görülecektir. 

Danışman'ın 20 Mayıs 1974 günlü görüş bildirme yazısı da yine bu 
konudaki son gelişmelerle ilgiliydi: 

Gebzede kurulması tasarlanan "Türkiye İşletme Yönetimi Enstitüsü Kanun 
Tasansı" ile ona ekli TÜBİTAK ile DPT görüşleri bu metinle değil, ilk metinle ilgili 
görünmektedir. 

Tasannın yeni biçimi ile ilgili başlıca görüşlerimle eleştirilerim aşağıdadır: 
1, Bundan önceki taslakta, kurulması öngörülen Enstitü'nün adında "sanayi" 

sözcüğü yer almakta, bundan da Enstitü'nün daha çok sınai işletme yönetimi konu-
suyla ilgilenmesinin düşünüldüğü anlaşılmaktaydı. Şimdiki tasarıda ise kurulması 
söz konusu eğitim kuruluşuna daha genel bir ad, "Türkiye İşletme Yönetimi Ensti-
tüsü" adı verilmiş, Madde l'de de "Türk kamu ve özel kesimlerinin sanayi, hiz-
metler ve benzeri sektörleri" gibi genel bir deyiş kullanarak Enstitü'nün görev 
alanı büyük ölçüde genişletilip yaygınlaştınlmıştır. önemli bir tutum ya da yönelti 
ayrılığım yansıtan bu değişikliğin gerçekten ciddi, bilinçli bir yönelti kararının 
sonucu mu olduğunu, yoksa tasarıyla ilgili olarak çeşitli kurumlardan gelen değişik 
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görüşlerin bağdaştırılması sırasında ortaya çıkan rastlantılı bir sonuç ya da "emri 
vaki" niteliğini mi taşıdığını bilemiyorum. 

2. TÜBİTAK görüşünü özetleyen yazının ikinci bölücüğünden, Enstitü'nün 
IBRD'den (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) sağlanan bir krediden yarar-
lanarak kurulmasının söz konusu olduğu ya da böyle bir Enstitü kurulması dü-
şüncesinin o örgüt aracılığıyla gerçekleştirilmek istendiği anlamı çıkmaktadır. 
Öte yandan Türkiye'de sınai işletme yönetimi konusunda eğitim sağlamak amacıy-
la kamu kuruluşu niteliğinde birtakım merkezler daha önce kurulmuş bulunmak-
ta, kamu yöneticilerinin eğitimiyle görevli kuruluşların varlığı da bilinmektedir. 
Bu kuruluşların tasarlanan "Türkiye İşletme Yönetimi Enstitüsü'nün çeşitli or-
ganlarında temsil edilmelerinin öngörülmüş bulunması durumun bu tasarıyı ger-
çekleştirmeye çalışanlarca da bilindiğini ya da ilk girişimden sonra öğrenilmiş bu-
lunduğunu göstermekle, Türkiye'de de yöneticilerin eğitimi konusunda büyük bir 
gereksinme bulunmakla birlikte, böyle yeni bir Enstitü kurulmak istenmesinin ge-
rekçelerinin herhangi bir duraksamaya yol açmayacak bir açıklıkla belirtilmiş ol-
ması gerekirdi. DPT'nin görüş yazısında yer alan, var olan kuruluşların çalışma-
larıyla çakışma tehlikesi bu tür duraksamalara örnek olarak gösterilebilir. Yeni 
kurulacak Enstitü'nün MPM'nin bu alanda girişebileceği çalışmalarla da bir ölçüde 
çakışabileceği açıktır. Kurulu örgütleri daha iyi çalıştırma yollarını aramaksı-
zın yeni örgütler kurma yoluna gitme eğilimlerinin zararlı sonuçlar doğurabileceği 
gerçeğine bir kez daha dikkati çekmekte yarar vardır. 

3, Yasa tasarısının okuyucu üzerinde uyandırdığı ilk genel izlenim, anlatı-
mının böyle bir belgede aranması gereken düzeyin altında bulunması, "haşiv" 
olarak nitelendirilebilecek deyişlerle anlatımlara yer verilmiş olması, dilinin yer 
yer eskiliği, hukuk zevkini inciten bir anlatımla kaleme alınmış bulunmasıdır. 
Bu izlenimi uyandıran örneklerden bir bölümü aşağıda gösterilmiştir: 

Madde l'de geçen "etkili ve geçerli yöneticilik bilim ve yöntemleri" deyişi 
geniş ölçüde anlamsızdır. "Bilim"in etkilisi etkisizi, geçerlisi geçersizi ne demektir? 
"Yöneticilik bilim ve yöntemleri" deyişinde kavramların gelişigüzel kullanıldığı 
açıktır. 

Bu maddede yer alan "bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk 
hükümlerine tabi olmak üzere" sözü de haşiv niteliğinde olup metinden çıkarıl-
ması uygun olur. Yasaların her konuda hüküm getirmesi hem olanaksız, hem de 
gereksizdir. Yasa hükmünü zorunlu kılan durumlarda bir yasa değişikliği ile 
doldurulması gereken hukuki bir boşluk söz konusu demektir. Bunun dışında ya-
saların açık hüküm içermediği durumlarda gerekli olan kararlan örgütlerin or-
ganları ile yöneticileri alır, 

Maddede geçen "kamu tüzel kişiliğini haiz" deyişindeki "kamu" sözcüğü ge-
reksizdir. Metinden çıkarılarak yalnız "tüzel kişiliği olan" denmelidir. 

Madde 2'nin "a" fıkrasındaki "bu amaçla çeşitli konu ve sürelerde ve uygun 
toplantı teknikleriyle faaliyetler düzenlemek" deyişi de çok bir anlam taşımayan 
bozuk bir anlatımdır. O fıkradaki "fonksiyonel" sözcüğü de metinden çıkarılarak 
ne demek istendiği Türkçe olarak anlatılmalıdır. 

Madde 2'nin "b" fıkrasındaki "ekonomik, sosyal, psikolojik durumları da na-
zarı itibare alarak" deyişi yersiz, üstelik anlamsız olup metinden çıkarılmalıdır. 
"Karar verme durumunda olan yöneticilerin kantitatif metotlarla karar verme 
kabiliyetlerini geliştirmek" deyişi de kötü kaleme alınmıştır. Karar verme her yö-

187 



ileticinin ana görevleri arasında, belki de bu görevlerin başında olduğuna göre, bu 
tümcedeki "karar verme durumunda olan" sözleri gereksizdir. Ayrıca, "kantitatif 
metotlarla" sözünün de metinden çıkarılması gerekir; "karar verme yeteneklerini 
geliştirmek" biçimindeki bir anlatım amaca daha uygun olur. 

Madde 2'nin c fıkrasındaki anlatım da iyi olmayıp bu fıkranın yeniden ka-
leme alınması gerekir. Tümcenin basındaki "işletme yöneticilerini" sözü "işletme 
yöneticilerinin" olarak düzeltilmeli, yabancı bir sözcük olan "organizasyon" kar-
şılığı olarak Türkçe "örgüt" sözcüğü kullanılmalıdır. "Kurum içi eğitim" ayn bir 
yöntem değil, belirli bir eğitim türü ya da alanı olup bunun dilimizdeki yaygın 
adı "hizmet-içi eğitim"dir. "Vak'a incelemeleri" yerine "örnekolay incelemeleri" 
sözü kullanılmalıdır. 

4. Genel Kurul'un bileşimini gösteren Madde 4'te önemli birtakım değişiklik-
lerin yapılması gerekeceğini sanıyorum. Enstitü'nün bu tasanda behren görev 
alanı bütün bakanlıklan kapsayacak genişlikte olduğuna göre bütün bakanlıkların 
Genel Kurul'da birer temsilci bulundurmamaları için hiçbir neden yoktur. Ensti-
tü'nün görev alam böylesine geniş tutulacaksa bakanlıklann teker teker sayılma-
sından vazgeçilip bütün bakanlıklann temsiline olanak sağlayacak genel bir an-
latım kullanılması daha uygun olur. Enstitü'nün kamu iktisadi kuruluşlanmn so-
runlanna özellikle eğilmesi gerekeceğine göre, belirli bir sayının üstünde işçi ça-
lıştıran tüm kamu iktisadi kuruluşlanmn Genel Kurul'da temsiline olanak sağlan-
ması gerekir. Bütün kamu iktisadi kuruluşları bakanlıklarla "ilgili" olduğuna gö-
re bu kuruluşların dolaylı olarak Genel Kurul'da temsil edilmiş olacaklan düşü-
nülebilirse de, böyle dolaylı bir temsilin söz konusu kuruluşlann sorunlanmn 
Enstitü'ye gerektiği gibi yansıtılmasına olanak sağlayabileceğini sanmıyorum. 

5. Genel Kurul'la ilgili önemli bir eksiklik, tasanda bu Kurul'un amaçlanyla 
görevleri konusunda herhangi bir hükme yer verilmemiş olmasıdır. Tasarıyı ince-
lemek üzere 24 Mayıs 1974 günü yapılacak toplantıya MPM adına katılacak tem-
silcinin, Merkez'imizin Genel Kurul'lar konusunda bugüne değin edinmiş olduğu 
öğretici deneyleri bütün açıklığıyla yansıtmasının yararlı olacağını sanıyorum. Ge-
nel Kurul, Yönetim Kurulu'nca onaylanıp önerilecek genel yöneltiyle uygulama 
sonuçlarını inceleyip görüş bildirmekle görevli bir damşma organına dönüştürül-
meli, toplantılanm da her yıl değil iki yılda bir yapmalıdır. 

6. Madde 5'te bileşimi belirtilen Yönetim Kurulu çok kalabalık olup üye sa-
yısının en az 15 kişi olacağı anlaşılmaktadır. Başkanımn kim olacağı da belirtil-
memiş bulunan Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört kez toplanacağı yolundaki 
hüküm de gereksiz görünmektedir. Bu gibi organlann gereksinmeye göre toplan-
ması daha uygun olur. 

7. Madde 6'da bileşimi açıklanan Yürütme Kurulu, kim olacağı tasanda be-
lirtilmeyen Yönetim Kurulu Başkanı'nın değil, Genel Müdürün başkanlığında top-
lanmalıdır. Kanımca asıl bu kurul Yönetim Kurulu görevini yapmalı, bir önceki 
mcddede sözü edilen kalabalık Yönetim Kurulu organlar arasından çıkarılmalıdır. 

8. Madde 10'un son fıkrasında geçen "yatınm fonu" sözündeki "yatınm" söz-
cüğü metinden çıkanlmalıdır. Kanımca bu fıkranın tümünün tasandan çıkanlması 
daha uygun olacaktır. 

Danışman, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-
dürlüğünden gelen Organizasyon ve Metot birimlerine ilişkin yazıyla ilgili 
olarak Genel Sekreterliğe 19 Haziran 1974 günü şu görüşleri bildiriyordu : 

188 



Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün mumlu 
kâğıtla çoğaltılmış 6/6/1974 günlü, 0.4-1/C sayılı yazısına ilişik belgeleri 17/6/1974 
günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. 

Söz konusu yazıya ilişik "Tutanak Özeti," eşgüdüm, eğitim, aydınlanma gibi 
amaçlarla —genellikle ayda bir— yapılan Organizasyon ve Metot Uzmanları top-
lantılarından 91.'sinde görüşülen konuları özetleyen bir yazıdır. Bu yazıyla ilgili 
olarak MPM'ce yapılacak herhangi bir işlem yoktur. 

Yazının ikinci eki olan Tip Yönetmelik taslağı, TODAlE'nin yukarıda sözü 
edilen yazısından anlaşıldığına göre, 21 Haziran 1974 günü Karayolları Genel Mü-
dürlüğünde yapılacak toplantıda görüşülecektir. Bu yazıda, MPM adına bu top-
lantıya katılacak temsilcinin tasarıyı önceden inceleyerek metnin geliştirilmesine 
katkıda bulunması rica edilmektedir. Dolayısıyla, aşağıda açıklanacak görüşlerle 
düşüncelerin bu toplantıya katılacak MPM temsilcisince değerlendirilmesi söz ko-
nusudur. 

Bundan önceki Organizasyon ve Metot Uzmanları toplantılarına MPM adına 
katılan X'in Ankara dışında bulunması, son toplantıya katılan X'in de görevli ola-
rak bir başka kuruluşta çalışmalar yapmakta olması dolayısıyla "Organizasyon ve 
Yönetim Birimleri Tip Yönetmelik Tasarısı"yla ilgili geçmiş çalışmalar konusunda 
açıklayıcı bilgiler elde etmek olanağını bulamadım. Bununla birlikte tasarıyla il-
gili görüşlerimle düşüncelerimi aşağıda sunuyorum: 

1. Tasarıyı hazırlayan kurul, daha önce bir kamu görevlileri sendikası ola^ 
rak örgütlenmiş, şimdi de bir "dernek" olarak varlığını sürdürmekte olan Organi-
zasyon ve Metot Uzmanlarından oluşmaktadır. Tasarı O ve M mesleğinin gelişti-
rilip kamu kuruluşlarında daha etkili bir duruma getirilmesi amacına dönük bir 
çalışma niteliği taşımaktadır. Kuruluş yasasına göre bu alanla ilgili birtakım gö-
revleri de bulunan TODAİE bu çalışmaları desteklemekte, bu amaçla yapılan ya-
zışmalara resmiyet vermektedir. 

2. Tasarıda, bugüne değin "Organizasyon ve Metot" adıyla anılan birimlerin 
adının "Organizasyon ve Yönetim" olarak değiştirilmesi önerilmektedir. İngilizce'de 
"Organization and Methods" deyişi yerine aym anlama gelmek üzere "Organiza-
tion and Management" deyişinin de kullanıldığı olmaktadır. Taslağı oluşturanla-
rın, edindiğim izlenime göre, mesleğin saygınlığını yükseltici yönde etki yapaca-
ğını da düşünerek öne sürdüğü bu öneri bize pek çekici gelmemiştir., İngilizcede 
çok çeşitli anlamlara gelen "Management" sözcüğü adı geçen deyişte daha çok 
"rasyonalizasyon" (scientific management) anlamına gelmektedir. "Management" 
sözcüğünün İngilizcede bu anlama gelmesine karşılık, "yönetim" sözcüğü dilimizde 
aym anlamı taşımamaktadır. Bu bakımdan ya eski "Organizasyon ve Metot" de-
yişi olduğu gibi korunmalı, ya da —Üniversitemizde, yanılmıyorsam TODAİEnin 
öğretim izlencelerinde son yıllarda kullanılmakta olan— "örgüt-Yöntem" deyişi 
yeğlenmelidir. 

3. Bildiğimize göre bu gibi "tip yönetmelik"lerin resmen yönetmeliğe dönüştü-
rülmesi söz konusu olmayıp bu metinler ilgili kuruluşlara gönderilerek kendi bi-
rimlerini düzenleyecek yönetmeliklerin oluşturulmasında onlara yararlı olması 
umulur. Bu tip yönetmeliğin de böyle bir anlayışla hazırlanıp son biçimi verilir-
ken bu ana düşüncenin göz önünde bulundurulması uygun olur. 

4. Tasarının bir başka özelliği O ve M birimlerinin Bakanlıklarda bir "daire 
başkanlığı" olarak örgütlendirilmesini öngörmekte olmasıdır. Bilindiği gibi, "daire 
başkanlığı" Türk kamu yönetiminde genel müdürlük düzeyinde, kimi kez ondan 
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daha da önemli bir ana birimi anlatmaktadır. Böyle bir ad değişikliğinin taslağı 
oluşturanlarca mesleğin önemiyle saygınlığını yükseltici bir önlem olarak düşü-
nüldüğü sezilmektedir. Birim adlarının kurulacak birimlerin görevli sayısıyla 
içeriğini de etkileyeceği bilinen bir gerçek olduğundan, böyle bir adın kuruluş 
amacı olan yönetimde ussallık düşüncesine ters düşecek birtakım örgüt birimleri-
nin kurulmasına yol açmasından kaygı duyarım. Tasanda yer alan çeşitli görevli 
kümeleriyle ilgili hükümler de böyle bir olasılığın oldukça güçlü olduğunu gös-
termektedir. Alanın uzmanlarınca hazırlanıp ilgili kamu kuruluşlannın bilgisiyle 
yararlanmasına sunulacak böyle bir metnin, konuyu pek iyi bilmeyen üst düzey 
yöneticilerince yanlış yorumlanıp gereksinmeye uygun düşmeyecek birimler (dai-
reler) kurulmasına yol açması olasılığı vardır. Burada asıl üzerinde durulup açık-
ça belirtilmesi gereken önemli düşünce, bu birimlerin ilgili kuruluşun başındaki 
yöneticiye bağlı olarak kurulması gerektiğidir. 

5. Tasanda "Daire Başkanlığı" olarak kurulması öngörülen bu birimlerin iç 
yapısında, özellikle çalıştıracağı görevlilerin sanlannda da eleştiriye açık yönler 
vardır: 

(a) Kendisi bir danışma görevi yapacak olan, kadrosunda da "baş uzman, 
uzman, uzman yardımcısı" sanlarını taşıyan görevliler bulunan bir birimde ayrıca 
"müşavir'ier çalıştırılmasını ahlamak güçtür. Üstelik, bu "müşavir"lere eylemli 
yöneticilik görevlerinin de verilmekte olması (madde 10), "Daire Başkam" ile bir 
rol çatışmasına yol açabilecek bir girişim olarak görünmektedir. (Madde 17'de Baş 
Uzman'ın Müşavir'e karşı sorumlu kılınması örgütlendirme ilkelerine de ters düş-
mektedir.) 

(b) Bu birimlerin kadrosunda aynca "tercüman"lar da kullanılmasının genel 
bir kural olarak öngörülmüş bulunması, özellikle nerdeyse bütün görevlilerde ya-
bancı dil bilgisinin aranmakta olması karşısında, gereksinmelerle, ussal düşünceyle 
güç bağdaşan bir düşünce izlenimini uyandırmaktadır. 

(c) Taslakta sözü edilen "Daire Başkanı," "Daire Başkan Yardımcısı" (madde 
16/8), "müşavir," "başuzman," "uzman," "uzman yardımcısı," "teknik ressam," 
"tercüman," "büro memuru," "sekreter," "daktilo"lar gibi görevlileri çalıştıracak 
kimi bakanlık ya da kurumlar bulunabilir. Ancak böyle bir yapıyla görev dağılımı-
nın kurumlann çoğuna uygun düşmemesi, önerilen kadro kurulduğunda ussallık 
düşüncesiyle bağdaşmayacak bürokratik bir yapının ortaya çıkması çekincesi var-
dır. Gerçek gereksinmeler göz önünde bulundurulmadan bu gibi "astarı yüzünden 
pahalı" kuruluşlara gitme çekincesine karşı uyanık bulunmak gerekir. 

6. Tasarının biçim yönünden de hukuk tekniğine uygun düşmeyen yönleri bu-
lunmaktadır. Bu arada Madde 15-25'te "A" harfi altında "Bağlı olduğu makam" ile 
"Kendisine bağlı olanlar" başlığının kullanılıp bunlardan ikincisinin yönetim gö-
revi bulunmayan "tercüman," "daktilo" ib gibi görevliler için boş bırakılmış ol 
ması, bir O ve M uzmanının bakışım kaygısını karşılasa bile metni inceleyenleri 
yadırgatmaktadır. 

7. Tasan dil yönünden de iyileştirilmelidir. Bu arada "ünite, müşavir, sevk 
ve idare, organize etmek, koordinasyon, pozisyon" gibi yabancı kökenli sözcükler 
yerine Türkçeleri kullanılmalıdır. 

Danışman'ın aşağıdaki 20 Eylül 1974 günlü görüş bildirme yazısı ise 
Türkiye Barolar Birliğinden gelen bir istekle ilgiliydi: 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 13/9/1974 günlü, 2083 sayılı yazısı ile ona 
ilişik TBB Yönetim Kurulu Raporu'nu 17/9/1974 günlü yollama notunuz uyarınca 
inceledim. 

Barolar Birliği'nin yazısında Birlik'in bir "Ekonomi-Hukuk Şûrası" düzenle-
meyi düşündüğü belirtilmekte, MPM'nin de bu toplantıya bir ya da daha çok bildi-
riyle katılması istenmektedir. Bir ön çalışma niteliği taşıdığı belirtilen toplam 24 
daktilo sayfası uzunluğundaki TBB Yönetim Kurulu Raporu'nda ise toplantının 
amacıyla kapsamı üzerinde bilgi verilmektedir. 

Yazıda, önerilen konuları seçmenin zorunlu olmadığı, o konular dışında ka-
lan konuların da seçilebileceği belirtilmektedir. Gerek mektup gerek eki, mumlu 
kâğıda yazılarak çoğaltılıp kurumlar yanında ekonomi ile hukuk konularıyla il-
gilenen çok sayıda bilim adamına da gönderilmiştir. 

Yazanağın başlığındaki "Ekonomik Demokratik Kamu Düzeni," düzenlenmesi 
düşünülen toplantının da konusunu oluşturmaktadır. Yazıyla yazanaktan anlaşıl-
dığına göre, asıl amaç, bu çalışmayı tasarlayanların sonradan yapılan değişikliklerle 
yozlaştırıldığını belirttikleri 1961 Anayasa'sına göre Türkiye'de nasıl bir "demok-
ratik" ekonomik düzenin gerçekleştirilmesi gerektiğini tartışmaktır., 

Yazanakta "ekonomik kamu düzeni, hukuk devleti, sosyal devlet, güdümlü 
ekonomi, özel sektör, halk sektörü, plan, halkçılık, ekonomik devleşmeyi önlemek, 
millileştirme, antikartel-antitröst önlemler, azgelişmişlik" gibi konular üzerinde du-
rulmaktadır. Yazanağın bir özelliği, uzunluğundan da anlaşıldığı üzere, iç örgü-
sünün dağımk olmasıdır. Toplumun çeşitli kesimleriyle siyasal kuruluşlar arasında 
sert tartışmalara yol açan birçok önemli konu, daha önce yapılmış kimi toplantı-
larda sunulan bildirilerle başka birtakım yayınlardan alınan parçalar çoğu kez 
tırnak içinde art arda sıralanarak açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Yazanağın ikinci bir özelliği, bilimsel bir belge olmaktan çok, coşku yüklü 
sözcüklerle deyimlerin de sık sık yer aldığı bir polemik havasında kaleme alın-
mış bulunmasıdır. Yazanağı kaleme alanların genel tutumuyla anlatımına bakı-
lırsa, tasarlanan toplantı düşüngüsel tartışmaların ağırlık kazanacağı bir forum 
niteliği taşıyacak, konuları daha çok bu açıdan kamuoyuna sunmak isteyeceklere 
çekici gelecektir. Anlaşıldığına göre, tartışmaların ağırlığı 1961 Anayasasında yer 
alan "sosyal hukuk devleti" kavramının uygulamada nasıl gerçekleştirilebileceği 
konusu üzerinde toplanacaktır. 

Barolar Birliği'nin yazısıyla ona ekli yazanakta MPM'nin ana ilgi alam olan 
"verimlilik" konusuna doğrudan doğruya değinilmemekle birlikte, Merkez'in böyle 
bir toplantıda temsil edilmesi uygun görülürse, "yönetime katılma" ile "verimlilik 
artışından doğan kazançların işverenlerle işçiler arasında paylaşılması" konula-
rına ağırlık verecek bir bildiri hazırlanmasının düşünülebileceği kanısındayım. 

Danışman'ın bunlar dışında üzerinde görüş bildirdiği yazılar, İdari 
Reform, Türkiye Elektronik Sanayii A.O. yasa tasarısı gibi konulara iliş-
kindi. 

Danışman buraya değin anlatılanlar dışında çeşitli konularda beş gü 
rüş bildirme yazısı daha kaleme almıştı. Bunlar, "Demografik Özellikleri-
miz ve Prodüktivite" konulu tasarıda danışmanlık yapabilecek öğretim 
üyesi, MPM binası için öngörülen tesis, salon, dersane, oda ile benzeri 
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yerlere ilişkin dizelge, ITAP'ın Paris'te düzenlediği "Okumada Verimlilik, 
Not Alma ve Sözlü Anlatım" konulu eğitim gibi birbirinden çok değişik 
konuları ele almaktaydı. 

YAZIDÜZEN ÇALIŞMALARI 

Yukarıda Danışman'ın basılması söz konusu metinleri yayına hazır-
lama çalışmalarına değinilmişti. Danışman, bu tür çalışmaları sık sık, ya-
yımlanması söz konusu olmayan metinler üzerinde de yapmaktaydı. Yazı-
düzen çalışmaları dediğimiz, Danışman'ın zamanının belirli bir bölümünü 
alan bu tür çalışmalara örnek olarak, 7 Ocak 1976 günü KİT Üst Düzey 
Yöneticileri Seminerinde kurum görevlilerinin Yönetim Kurulu Başka-
nınca okunmak üzere yazdıkları açış konuşmasının, 2 Şubat 1976 günü 
yeni ücret düzeniyle ilgili taslağın, 30 Nisan 1979 günü Genel Sekreter 
Yardımcısının İş Kazalarını Önleme Eğitimi izlencesinin açılışında yapa-
cağı konuşmanın, her yıl da kurumun çalışma yazanakları ile iş izlencele-
rinin incelenip gerekli değişikliklerle düzeltmelerin yapılması gösterile-
bilir. 

Bunlar dışında, Danışman, çeşitli kurumlara dağıtılan yazılarla su-
nuş yazıları üzerinde de incelemeler yapmıştır. "Verimlilik Açısından Ka-
mu iktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi" ko-
nulu seminere ilişkin olarak ilgili kuruluşların yöneticilerine gönderilen 
aşağıdaki yazı doğrudan doğruya Danışman'ca kaleme alınıp 20 Şubat 1974 
günlü yazıya ek olarak Genel Sekretere sunulmuştur: 

580 sayılı kuruluş yasası ile Türkiye'de verimliliğin artırılması, verimlilik 
kavramıyla tekniklerinin yurt ölçüsünde —özellikle her türlü üretim örgütlerinde— 
yayılıp benimsetilmesi amacım güden çalışmalar yapmakla görevlendirilmiş bulu-
nan Milli Prodüktivite Merkezi, 12-15 Aralık 1972 günleri arasında "Verimlilik 
Açısından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi" 
konulu bir seminer düzenlemiştir. Bu yazı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 
yatırımlarıyla yönetimlerinde ortaya çıkan verimlilikle ilgili sorunları saptamak, 
tartışmak, verimliliği artırıcı teknikleri uygulama olanaklarım araştırmak amacını 
güden seminerde öne sürülen görüşlerin, bu alanda yönelti saptayıp uygulama 
sorumluluğunu taşıyanların dikkatine sunulması amacıyla hazırlanmıştır. 

Seminerde sunulan bildiriler, seminer sırasında düzenlenen panellerle açık 
oturumda yapılan konuşmalar, MPM'ce —bir örneği ilişikte sunulan— "Verimlilik 
Açısından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi" 
başlıklı bir kitapta yayımlanmıştır. 

Bu nedenle bu yazıda konunun ayrıntılarına inilmemiş, seminerde öne sürü-
len başlıca görüşlerin özetlenmesine çalışılmıştır. 

Karma ekonomi düzeni içinde iktisadi kalkınmayla endüstrileşmenin bir aracı 
olarak görülen, Türkiye'de çalışan sigortalı işçi sayısının 1-4'ini, toplam yatırımların 
dörtte bire yakın bir bölümünü içine alıp ulusal gelirin % 10'unu oluşturan KİT'le-
rin son yıllarda birtakım düzeltim çalışmalarına konu olduğu, bu arada bir "stra-
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teji" belgesi hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlandığı, ayrıca Üçüncü Beş Yıllık 
Planın da bu alandaki sorunları düzeltimci bir anlayışla ele almaya yöneldiği bi-
linmektedir. 

Seminerde bu konunun çeşitli yönleriyle ilgili olarak sunulan bildirilerin ko-
nuları şunlardır: 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kuruluşu, Gelişimi ve Düzenlenmesi Çabaları. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Verimlilik Açısından Hukuki Yapıları. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Milli Gelire Katkıları ve Satış (Fiyat) Politikaları. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenme Çalışmalarında Eğitimin 

önemi ve Verimliliğe Etkisi. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeniden Düzenlenmesinde Sistem Analizi ve 

Teknik Metotlardan Yararlanılması. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Yapısı, Verimlilik Açısından Aksayan Yan-

ları ve Bunları Giderme Çareleri. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Verimliliğin 

Ölçülmesindeki Rolü. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Verimlilik Açısından Genel Yapılarının ve Yön-
temlerinin Düzenlenmesi. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetim Verimliliğini Sınırlayan Faktörler ve 
Çözüm Yolları. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi, Parlamento ve Hükümetle Olan İliş-
kileri. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yatırımları ve Verimlilik. 
Seminerin sonunda "KİT'lerin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Sorunlar ve 

Tedbirler" konulu bir açık oturum düzenlenerek konunun çeşitli yönleri yetkili ko-
nuşmacılarca ele alınıp seminere katılanlarca yöneltilen sorunların da yanıtlan-
masına çalışılmıştır. 

Seminerde ele alınan konularla ilgili başlıca önerilerin bir özeti aşağıdadır: 
1. KİT'lerin daha verimli olarak çalışabilmesi için tüzel yapıları düzeltilmelidir, 
2. KİT'lerin yönetim kurullarında görev alan kişiler de içinde olmak üzere, 

yönetici kadro girişim gücü olan atılgan, yetenekli kimselerden seçilmeli, başa-
rıya göre ücret ödenmesini sağlayacak bir düzenek kurulmalıdır. 

3. Üst düzey yöneticilerinin sık sık değişmesinden doğan sakıncalar önlen-
melidir. 

4. KİT'lerin denetim düzeneğindeki bozukluklar giderilmeli, karma ortaklık-
larda murakıplıklar kaldırılmalı, denetimin Ticaret Kanununa göre yapılması sağ-
lanmalıdır. 

5. KİT'lerin gözetimiyle, denetimiyle ilgili çok sayıda organ bulunmasına 
karşılık, işletmecilik ilkelerine göre yatırımla işletme hedefleri verip bu hedefleri 
denetleyen ortak bir kuruluşun bulunmaması sakıncalar doğurmaktadır. Bu sa-
kıncalı durumun düzeltilmesi için akla gelen seçenekler KİT'lerin tümünün (a) 
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tek bir bakanlığa bağlanması, (b) kesim holdinglerinde toplanması, (c) bir dev-
let bakamna bağlı tek holdingde bir araya getirilmesidir. Bunlar içinde tek holding 
düzeni Türkiye koşullarına daha uygun düşmektedir. 

6. KİT yönetim kurullarına işçi üyelerin de katılması yararlı görülmektedir. 
Ancak bu kurullarda yarıgünlü üyeler bulundurulmamalıdır. 

7. Her düzeydeki KİT yöneticilerinin eğitimine önem verilmeli, verimli çalı-
şanla çalışmayanı ayırt edici bir düzen getirilmeli, KİT'ler bir çeşit işsizlik sigor-
tası olarak görülmemelidir. 

8. KİT'lerde maliyetle kârlılık bilinci geliştirilmeli, hem kâr etmeleri hem de 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaları birlikte sağlanmalıdır. 

9. KİT borçları konsolide edilmeli, fiyat yöneltileri bilimsel ilkelere dayan-
malı, istikrarlı olmalı, KİT'ler marjinal verimlilik hesaplanmadan, ekonomik ol-
mayan yerlerde kurulmamalı, KİT yöneticilerinin satış yöneltisi için gerekli eko-
nomik kararları alabilmeleri sağlanmalıdır. 

10. KİT'lerde ücretlerle üretim, verimlilik arasında ilişki kurulmalıdır. 
11. KİT'lerde uygun bir görevli düzeni kurulmalı, görevlilerin eğitimine ge-

reken önem verilmeli, birçok yitiklere yol açıp verimliliği olumsuz yönde etkile-
yen eğitim eksikliği görevlilerin nitelikleriyle işin gerekleri arasındaki açıklık 
görev içi eğitimle kapatılarak giderilmelidir. Bu arada KİT'lerdeki eğitim birim-
leri, bu birimlerde görevlendirilecek kişiler daha iyi seçilip yetiştirilerek, eğitim 
yatırımlarından kısıntı yapılmayarak daha etkili bir duruma getirilmelidir. 

12. KİT'ler öz kaynaklarını artıramamaktadırlar. öz kaynakların artırılması 
için Hazinenin düzenli yardımlar yapması; KİT'lerin birbirlerine, Hazineye ya da 
öbür devlet kuruluşlarına olan borçlarıyla alacaklarının ödenmesi; halk tasarruf-
larını da içine alan yabancı kaynak sağlanıp iç fonlardan yararlanma olanaklarının 
araştırılması gerekir. Akçal kaynak konusunda işçi dövizlerinden yararlanma ola-
nakları da araştırılmalıdır. 

13. Tekdüzen muhasebe sistemi, işletmelerde kârlılık, verimlilik, sağlam bir 
akçal durum, gelişmeleri izleme olanakları sağlama bakımından yararlı bir düzen 
getirmektedir. Bu düzen yöneticilerce desteklenmeli, uygulayıcılar bu alanda ön 
eğitimden geçirilmelidir. Muhasebe düzeni yönetsel denetimi bütünleyecek biçim-
de kullanılmalıdır. 

14. Ekonomik durulumla vergi yönünden KİT'lerle Maliye Bakanlığı arasında 
6ağlam bir diyalog kurulmalıdır. 

15. KİT'ler, genellikle işletmeyle ilişkisi bulunmayan kişilerle günlük poli-
tikanın olumsuz etkilerinden kurtarılmalıdır. 

16. KİT'lerde örgüt yapısıyla çalışma yöntemleri konusunda geliştirici nite-
likte ciddi, sürekli çalışmalar yapılmalıdır. 

17. KİT'lerde emek verimliliğinin artırılması amacını güdecek çalışmalara 
Milli Prodüktivite Merkezi önayak olmalıdır. 

18. KİT yatırımları uygun alanlara yapılmalı, proje hazırlayacak yetenekli 
kişiler bulunmalı, yatırım projelerinin uygulanmasındaki gecikmeler önlenmeli, 
kuruluş yeri seçiminde politik etkilerin yol açtığı sakıncalar giderilmelidir. 

Türkiye'nin devlet yapısı içinde bir destek hizmet kuruluşu niteliği taşıyan 
Milli Prodüktivite Merkezi, KİT'lerde verimliliği artırmak amacıyla bugüne değin 
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yaptığı eğitim, aydınlatma, araştırma çalışmalarım bundan sonra da sürdürmeye, 
bu arada söz konusu kuruluşların yeniden düzenlenmesi çalışmalarına olanakla-
rının elverdiği ölçüde katkıda bulunmaya hazırdır. 

Danışman'ın aşağıdaki 25 Mart 1974 günlü yazısına konu olan sunuş 
yazısı ise başkalarınca yazı lmışt ır : 

Teknoloji Transferi Semineri ile ilgili olarak yayımlanacak kitabın sunuş ya-
zısını 25/3/1974 günlü yollama notunuz uyarınca inceledim. 

On iki sayfa uzunluğundaki yazıyı genellikle iyi buldum.: Sunuş'un sonundaki 
"değerlendirme" özeti açık, kolay anlaşılır bir biçimde kaleme alınmış olmakla 
birlikte, bana biraz "hafif" göründü. Semineri izleyemediğim için bu konuda ke-
sin bir öneride bulunacak durumda değilim. Bu bakımdan o kesimin bir kez de 
tarafınızdan gözden geçirilerek ilgililere uygun görebileceğiniz yönergenin veril-
mesinin yerinde olacağı görüşündeyim. 

Bunun dışında metin üzerinde kırmızı kalemle birtakım yazım, noktalama, an-
latım düzeltmeleri yaptım. 

Danışman'ın 24 Mayıs 1974 günlü görüş bildirme yazısı, genel olarak 
dağıtılan bir başka yazıyla ilgilidir : 

Türkiye'de Bir Verimlilik Akımının Gerçekleştirilme Olanakları Sempozyumu 
kitabı ile birlikte ilgili kuruluşlara gönderilecek sunuş yazışım 15/5/1974 günlü 
yollama notunuz uyarınca inceledim. 

Metnini ilişikte sunduğum yazı genellikle amaca uygun bir biçimde kaleme 
alınmıştır. Yapılmasını uygun gördüğüm düzeltmelerle değişiklikler metin üzerin-
de kırmızı kalemle gösterilmiştir. Yazının ikinci sayfasında özetlenen öneriler ge-
nellikle uygun olmakla birlikte, "verimlilik akımı mikro düzeyde ele alınmalıdır" 
biçimindeki öneri çok kısa, havada görünmektedir. Bu tümcenin, öneride yer alan 
görüşün gerekçesini de açıklayacak biçimde yeniden yazılmasının uygun olacağım 
sanıyorum. 

K U R U L , Y A R K U R U L T O P L A N T I L A R I 

Danışman, daha önce sözü edilen görevli alma ya da yükseltme sınav-
ları jürilerinin yanı sıra birçok kurul ya da yarkurul toplantılarına da 
katılmıştır. Bunlar, başlıca, Yayın Kurulu, Yayın Alt Komitesi, Yayın Ko-
misyonu, Verimlilik Bülteni Grubu ile Verimlilik Dergisi Grubu, Plan-
Program Grubu, Yeniden Düzenleme Grubu toplantılarıdır. Danışman ay-
rıca, yeni ücret düzenini inceleyen grubun toplantılarına katılmış, kuru-
mu ziyaret eden yabancı uzmanlarla yapılan toplantıların da bir bölümün-
de hazır bulunmuştur. 
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9. 
Bölüm 

DANIŞMANIN (ALIŞMA ORTAMI 

Bu son bölümde, Danışman'ın çalışmalarını içinde yürüttüğü ortamın 
bir çözümlemesi yapılacak, bu arada Danışman'ın örgüt içi ilişkileri ile bu 
ilişkilerden kaynaklanan sorunlar üzerinde durulacak, Danışman'ın za-
manını değerlendirmesi ile yöneticilerin Danışman'dan yararlanma biçi-
mi, Danışman gözüyle yönetici davranışlarının değerlendirilmesi gibi ko-
nular ele alınacaktır. 

YÖNETİCİLİKTEN DANIŞMANLIĞA 

Bir üniversite öğretim üyesi olan Danışman, daha önce de belirtildiği 
gibi, 1965-1968 yılları arasında üç yıl süreyle Genel Müdürlük yapmış, 
yönetim bilimine özgü bir deyişle bir "komuta" görevinde bulunarak ilginç 
uygulama deneyleri edinmişti. Burada ise, önce bir yıl süreli bir sözleş-
meyle başlayan, ancak sürekli yenilemelerle sekiz yıl süren bir "kurmay" 
görevinde bulunmuş oluyordu. Danışman bu iki görevi birbiriyle nasıl 
karşılaştırıyordu? 

Danışman'ın bu göreve başladıktan sonra edindiği ilk izlenim, danış-
manlığın eylemli yöneticiliğe göre çok daha rahat, yöneticiliğe özgü geri-
limlerden uzak bir görev olduğuydu. Astların birbirleriyle, üstleriyle, 
kamuyla olan ilişkilerinden kaynaklanan sayısız sorunlarla sürtüşmelerin 
yol açtığı sorunlar Danışman'ı doğrudan doğruya etkilemiyor, bu sorun-
larla kurumun başındaki yöneticinin ilgilenmesi gerekiyordu.1 

1 Yazar, bir yönetici olarak yaşadığı deneyleri, bu yapıtla kardeş yayın niteliği 
taşıyan aşağıdaki yapıtta, özellikle onun buradakine koşut olarak "Yöneticinin 
Çalışma Ortamı" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde (s. 142-166) ayrıntılı olarak 
açıklamıştır: 

Bir Yönetim Deneyi— İdari Damşma Merkezi, Kırtasiyecilikle Savaş CAnkara 
Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınlan, No. 7, 1986), IX + 215 sayfa.) 
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DANIŞMANIN YÖNETİMLE İLİŞKİLERİ 

Danışman, sekiz yıllık görev dönemi içinde üç ayrı Genel Sekreterle 
•—bunlar bu bölümde Yönetici 1, Yönetici 2, Yönetici 3 olarak anılacaktır— 
birlikte çalışmış, yüz yüze görev ilişkileri daha çok onlarla olmuştu. An-
cak Danışman, kendisini bu göreve atayan Yönetim Kuruluyla da ara ara 
ilişki içinde bulunmuştu. Danışmanın görev süresinin son 4,5 ay dışında 
kalan tümünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan kişi, özel sanayi keşi-
minden bir iş adamıydı. Kendisi İstanbul'da oturur, Yönetim Kurulu top-
lantılarıyla katılması gereken öbür toplantılar için gerektikçe Ankara'ya 
gelir, sonra yine İstanbul'a dönerdi. Kiralanmış bir apartmanın üçüncü, 
dördüncü, beşinci katlarına yerleşmiş bulunan kurumun yönetim katı olan 
üçüncü katın caddeye bakan kesiminin bir ucunda Genel Sekreterin odası, 
Genel Sekreter odasından beriye doğru Genel Sekreter Yardımcısı oda-
sıyla Yönetim Kurulu Başkanı odasının arasında Genel Sekreterin yazı 
işlerini yapıp telefon bağlantılarını kuran Sekreterlerin odası bulunurdu. 
Genel Sekreterle Yardımcısının odalarının açıldığı koridorun karşısında 
da Yönetim Kurulu toplantı odası yer almaktaydı. Danışman göreve alın-
dığında, Genel Sekreter ona genellikle İstanbul'da bulunan Yönetim Ku-
rulu Başkanının odasında çalışmasını söylemişti. Bu yerleşme düzeni Da-
nışman'a rahatlığının yanı sıra örgütün yönetim işlerinin yürütüldüğü 
kesiminde saygın bir konum da sağlamıştı. O kurumun üst düzey yöne-
ticileriyle, yöneticiler onunla kolayca ilişki kurabiliyor, yazılarını bitişik-
teki sekretere kolaylıkla yazdırabiliyor, istediği telefon bağlantılarını ça-
bucak kurdurabiliyordu. 

Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul'dan geldikçe Danışman yerini ken-
disine bırakır, kimi kez Başkan Danışman'a odasında çalışmakta olma-
sından mutluluk duyduğunu da belli ederek, rahatsız olmamasını, çalış-
masını sürdürmesini söylerdi. Seyrek de olsa, Yönetim Kurulu Başkanının 
Danışman'la olan ilişkilerinde Türk toplumunda bilim adamlarına karşı 
beslenen saygının yanı sıra onun kuruma yararlı çalışmalar yapmakta 
olduğu inancından kaynaklanan bir beğenmenin belirtileri de açıkça se-
zilirdi. Danışman'ın Yönetim Kurulu üyeleriyle de kimi kez karma ku-
rul toplantılarında, kimi kez ayaküstü karşılaştıkça görüşüp konuştuğu 
olur, ancak bu karşılaşmalar çok sınırlı bir düzeyde kalırdı. 

Danışman, Genel Sekreter Yardımcısıyla da genellikle yakın bir ilişki 
içinde bulunur, başta Eğitim-Yayın Şubesi Müdürü olmak üzere bütün 
Şube Müdürleri, bu arada İdari-Mali İşler Şube Müdürü ile Kitaplık Mü-
dürü de sık sık gelip kendisiyle görüşürlerdi. 

Danışman'ın birlikte çalıştığı Genel Sekreterlerin ilki olan Yönetici 
1, yönetimin dizginlerini sağlamca elinde bulunduran, düzenli, titiz, çok 
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çalışkan bir kişiydi. Almanya'da mühendislik öğrenimi görüp doktora sam 
da kazanmış bulunan Yönetici 1, bu göreve kamu yönetiminde üst yönetim 
görevlerinde de bulunup emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak gelmişti. 
Danışman'la arasında karşılıklı saygıya, sevgiye dayanan ilişkiler bulunan 
Yönetici 1, başkalarıyla olduğu gibi astlarıyla olan ilişkilerinde de çelebi, 
ciddiyetle nezaketi birincisini biraz daha çok vurgulayarak bir arada yü-
rüten, daha çok "işe yönelik" yapıda bir yöneticiydi. Danışman'ın, ken-
disini aralarında herhangi bir tanışıklık olmaksızın, salt görevin gerek-
lerini göz önünde bulundurarak göreve alan, danışmandan en iyi biçimde 
yararlanmasını bildiğine inandığı bu yöneticiye karşı özel bir saygısı vardı. 

Daha önce Yönetici l'in yardımcısıyken onun bu görevden ayrılması 
üzerine Genel Sekreterliğe atanan Yönetici 2 ise, hukuk öğrenimi görmüş, 
bir kamu iktisadi kuruluşunda Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi yüksek gö-
revlerde de bulunduktan sonra emekli olup bu kurumda görev almıştı. Da-
nışman'la Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde başlayan ilişkileri so-
nuna dek eksiksiz bir karşılıklı anlayış havası içinde sürmüş, üstelik arada 
biçimsel ilişkileri aşan bir dostluk da doğmuştu. Daha çok "kişiye yönelik" 
bir yönetici yapısında olan Yönetici 2, tatlısı sertine ağır basan "tatlısert," 
babacan, sakin yaradılışlı bir yöneticiydi. 

Danışman'ın birlikte çalıştığı Genel Sekreterlerin sonuncusu olan Yö-
netici 3, Avrupa'da, bu arada İngiltere'de mühendislik öğrenimi görmüş, 
Türkiye'de kamu iktisadi kuruluşlarında genel müdürlük gibi üst düzey 
yöneticilik görevlerinde de bulunduktan sonra emekli olup bu kurumun 
başına getirilmiş, sakin yaradılışlı, zeki, çelebi bir kişiydi. Herkesle oldu-
ğu gibi Danışman'la olan ilişkilerini de uygarca bir çizgide yürütürdü. 

Üçü de emeklilik yaşım aşmış bulunan bu yöneticilerin üçünün de bir 
rastlantı sonucu Konya'lı olması dışında ortak bir özelliği tümünün yaşları 
gereği sağlık sorunlarının bulunmasıydı. Bu arada Yönetici 3, göreve atan-
masını izleyen günlerde ciddi sayılabilecek bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. 

DANIŞMANIN ZAMANINI DEĞERLENDİRMESİ 

Danışman, görev sözleşmesinde toplam on saati geçmemek üzere haf-
tada üç yarım gün olarak belirlenen çalışma süresini en verimli bir biçim-
de değerlendirmeye çalışırdı. Bu konuda özel bir titizlik göstermesinin 
kendi görev anlayışı dışındaki bir nedeni de asıl görevinin bulunduğu 
üniversitedeki çalışmalarıyla öbür uğraşılarının çok yoğun olmasıydı. Da-
nışman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğretim gö-
revini kesiksiz olarak sürdürmekle kalmıyor, Basın-Yayın Yüksek Okulu 
ile Eğitim (Bilimleri) Fakültesinde de ders okutuyor, bu kurumlardaki 
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çeşitli kurullarla komisyonların çalışmalarına da eksiksiz olarak katılma-
yı sürdürüyordu. Danışman'ın araştırma, yayın çalışmalara da oldukça 
yoğundu. Bu göreve başladığında üzerinde çalışmakta çlduğ^ı önemli bir 
araştırmanın sonuçları 1972 yılında "Daha iyi Bir Kamu Hizmeti İçin— 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Üzerinde Bir Araştırma" başlığını taşıyan bir 
kitap olarak yayımlanmış, Üniversitelerarası Kurul'un verdiği bir görevle 
bağlantılı olarak giriştiği "Dünya Üniversitelerinde Hastane Yönetimi 
Eğitimi ve Türkiye" konulu araştırma bu dönemde gerçekleştirilmiş, Da-
nışman'ın kurucusu olduğu, üniversitelere öğrenci seçmede uygulanan 
"merkezi sistem"in yeniden düzenlenmesine dayanak olan "Üniversiteye 
Girişin Yeniden Düzenlenmesi— Bugünkü Durum ve Öneriler" adlı yayını 
bu dönemde (1974) oluşturulmuş, "İşe Giriş Yarışma Sınavları: 1965-1974 
•—Çeşitli Öğretim Kurumlarının Başarı Durumları Üzerinde Karşılaştır-
malı Bir Araştırma" (1976), "Eğitimde Yörelerarası Dengesizlik" (1980) 
başlıklı yayınlarına konu olan araştırmaları da bu dönemde yapılmıştı. 
Danışman, İngilizceden dilimize çevirdiği "Kamu Yönetimi" adlı yayını 
1973, 1975, 1980 baskıları için dilini özleştirmek üzere olağanüstü sayılabi-
lecek bir çaba göstererek gözden geçirmiş, bu dönemde •—MPM yöneti-
minin isteği üzerine ortaya koydukları da içinde olmak üzere— yirmi 
yayın yapmıştı.2 Danışman, bu sekiz yıllık dönemin son dört buçuk yıllık 
kesiminde yukarıda sözü edilen çalışmaların yanı sıra dil çalışmalarına 
da geniş yer ayırmış, Türk Dil Kurumunda oluşturulan Batı Kaynaklı Söz-
cüklere Karşılık Bulma Yarkurulu çalışmalarına etkin bir biçimde katıl-
mıştı.3 

Bu yoğun çalışmalar arasında Danışman, Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günleri öğleden sonraları görev yaptığı kuruma gelerek oradaki işleri 
en iyi bir biçimde yürütmek için özel çaba gösterirdi. Kimi günler bir 
başka kurumda danışmanlık görevi bulunan hukukçu bir öğretim üyesi 

2 Cumhuriyet döneminin önemli bir kesimini kapsayan bu sekiz yılın toplum-
sal koşulları üzerinde de açık bir görüş kazandıracağı kuşkusuz olan bu yayınla-
rın hazırlanış öyküsü için daha önce anılan Özkaynakça adlı yayınımızın 58-81. 
sayfalarına (73-91 sırasayılı yayınlarla ilgili açıklamalara) bakın.z. Okuyucular 
bu sayfalarda yalnız Danışman'ın değil, tüm üniversite öğretim üyelerinin çal-
kantılı çalışma ortamına ışık tutacak açıklamalar bulacaklardır. 

3 Yazarın bu dönemde doğrudan doğruya ya da başkalarıyla birlikte kaleme 
aldığı dil yazılarının hazırlanış öyküsü Özkaynakça'nın 108-152. sayfaları arasın-
daki Dördüncü Bölüm'ünde yer almaktadır (1-44 sırasayılı yazılarla ilgili açıkla-
malarla daha sonrakiler). Yukarıda sözü edilen yayınlar gibi günün toplumsal ko-
şulları üzerinde aydınlatıcı bilgilerin de yer aldığı bu sayfalardı, 1980 sonrası 
dönemde tutucu çevrelerin haksız, hayınca saldırılarına uğrayan Türk dilini özleş-
tirme çalışmalarının içyüzü, o günün kısır düşüngüsel cepheleşmelerinin dışında 
kalmış bir bilim adamının nesnel bakış açısından ayrıntılı bir biçimde açıklan-
maktadır. 
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arkadaşını arabasıyla görev yerine bırakır, meslekdaşı kimi kez uzayan 
duraklamalar sırasında saatine bakan Danışman'a, yarı şaka, "yüz verme!" 
diyerek bu duyarlığı biraz yadırgadığını belli etmekten geri kalmazdı. 

Danışman, Yönetici l'in görev dönemi içinde bu sıkı çalışma düzenini 
aralıksız sürdürmüş, süresinin tümünü danışmanlık işlerine ayırarak ek-
siksiz bir biçimde değerlendirmişti. O dönemde şu ya da bu nedenle kuru-
ma gidemediği günleri bir sonraki gün, dinlence öncesiyse onu izleyen gün 
giderek karşılar, yaz dinlencesi öncesinde yoğun bir çalışma yaparak el-
deki işleri sonuçlandırır, ailece gittiği yaz dinlencesini aksatmamak için 
kurumun başındaki yönetici kalan bir iki önemli işi dinlence sırasında ya-
pıp sonucu postayla bildirmesine olanak sağlardı. 

DANıŞMANDAN YARARLANMA 

Danışman'ın kurum içinde zamanını kullanma biçimini belirleyen 
belki de en önemli etmen, yöneticinin danışmandan yararlanma biçimiydi. 
Yönetim bilimiyle uğraşanlar, yöneticiler arasında danışmandan yararlan-
ma bakımından ayrımlar bulunduğunu, kiminin danışmanlara fazla bel 
bağlayıp onlardan geniş ölçüde yararlanırken kiminin çok daha. sınırlı 
ölçüde yararlandığını bilirler. Danışman'ın sekiz yıl boyunca birlikte ça-
lıştığı üç yönetici arasında bu bakımdan belirgin ayrımlar vardı. Yönetici 
1, danışmandan yoğun bir biçimde yararlanır, o dönemde Danışman ku-
rumda geçirdiği süreyi eksiksiz olarak değerlendirirdi. Yönetici 2 döne-
minde iş yoğunluğunda bir ölçüde azalma olmuş, bu arada Danışman'ın 
üniversitedeki göreviyle ilgili nedenlerle kuruma gelemediği günleri kar-
şılamak üzere önceden belirlenmiş üç yarım gün dışında gelerek bu ek-
siği gidermesi gereği pek duyulmamaya başlamıştı. Yönetici 2'nin görev 
döneminin sonlarına doğru Danışman, kendisinden istenen işleri yaptık-
tan sonra geri kalan süreyi doçentlik tezleri, üniversitede okuttuğu ders-
lerle ilgili sınav kâğıtları okuma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı-
nın isteği üzerine parlamento üyelerinin yasama çalışmaları dışında yapa-
bileceği işlerle ilgili görüş bildirme gibi kurum dışı işlerle uğraşarak değer-
lendirmek durumunda kalmaktaydı. Danışmandan öbürlerine göre çok 
daha sınırlı bir ölçüde yararlanan Yönetici 3'ün görev döneminde ise da-
nışmanlık işleri zamanının küçük bir bölümünü almaya başlamış, Danış-
man daha çok yukarıda anılan türde işlerle, ayrıca Türk Dil Kurumu için 
ödül yazanakları kaleme alma, Batı kaynaklı sözcüklere Türkçe karşılık 
bulma çalışmalarına zaman ayırmaya başlamıştı. 

BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ 

Yöneticilerin danışmandan yararlanma düzeyine ışık tutmak üzere, 
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Danışman'ın değişik dönemlerde sunduğu görüş bildirme yazıları üzerin-
de kısa bir içerik çözümlemesi yapılması yararlı olacaktır. 

Yönetici l'in Danışmanla birlikte çalıştığı dönem 19 Temmuz 1971-19 
Nisan 1974 arasında iki yıl dokuz ay, Yönetici 2'ninki 19 Nisan 1974-1 Eylül 
1976 arasında iki yıl dört buçuk ay, Yönetici 3'ünki 1 Eylül 1976 - 1 Eylül 
1979 arasında üç yıl sürmüştü. Danışman, bu üç yöneticinin görev dönemi 
içinde sırasıyla 127, 60, 32 görüş bildirme yazısı sunmuştu. Bu yazılar top-
lam olarak —yine sırasıyla— 303, 114, 77 sayfa tutmaktaydı. Yüzde oran-
lar olarak belirtmek gerekirse, sunulan toplam 219 görüş bildirme yazı-
sının % 58'i Yönetici 1, % 27,4'ü Yönetici 2, % 14,6'sı Yönetici 3'ün görev 
dönemi içinde kaleme alınmıştı. Toplam 494 daktilo sayfası tutan bu gö-
rüş bildirme yazılarının sayfa olarak dağılım oranları ise, yine yukarıdaki 
sırayla, % 61,3, % 23,1, % 15,6'ydı. Bu sayısal verilere göre Yönetici l'in 
görev döneminde sunulan görüş bildirme yazıları gerek sayı gerek oran 
olarak Yönetici 2'nin görev dönemindekinin iki katından çok, Yönetici 
3'ünkinin dört katı dolayındaydı. Görüş bildirme yazılarının toplam say-
fa uzunluklarında bu oranların Yönetici 1 için daha da yüksek olması, 
onun döneminde daha önemli sorunlara el atılmış olmasındarıdı. Gerçek-
ten de Yönetici l'in görev döneminde sunulan görüş bildirme yazılarının 
on altısı (o dönemde sunulan toplam görüş bildirme yazılarının % 12,6'sı) 
kurumun amaçları, yöneltisi, örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi, eği-
tim, araştırma, yayın yöneltileri, görevlilerle ilgili düzenlemeler gibi ana 
sorunlarla ilgiliydi. Yönetici 2 döneminde sunulan ana sorunlarla ilgili tek 
görüş bildirme yazısı, önceki yönetici döneminde başlatılmış olan görev 
tanımı çalışmalarıyla ilgili olandı. Yönetici 3 döneminde ana konularla 
ilgili olarak sunulan tek görüş bildirme yazısı ise, kurumun süreğen bir 
konusu olan kuruluş yasasıyla ilgiliydi. 

Söz konusu görüş bildirme yazılarının büyük çoğunluğu istek üzerine 
sunulmuş, Danışman kendi girişimiyle bu üç yöneticinin görev dönemle-
rinde sırasıyla 8, 3, 4 görüş bildirme yazısı kaleme almıştı. Bunlardan 
Yönetici l'e sunulanların ayırıcı özelliği yöneticinin üzerinde durduğu 
konularla bağlantılı olması, buna karşılık Yönetici 3'e sunulanların daha 
çok uzun süre görüşüne başvurulmayan Danışman'ın bu uzun bekleme 
dönemlerinden sonra yöneticiye kendisini anımsatma isteğinden kaynak-
lanmış olmalarıdır. 

YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI 

Danışman'ın çalışma ortamının incelendiği bu bölümde, söz konusu 
ortamın önemli bir belirleyicisi olan yönetici davranışlarının danışman 
gözüyle yapılmış bir değerlendirmesine yer vermekte de yarar vardır. 
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En yoğun çalışmalarını Yönetici l'in görev dönemi içinde gerçekleş-
tiren Danışman, bu kişiyi ilk günden başlayarak düzenli, titiz, çalışkan 
bir yönetici olarak görmüştü. Danışman, kendisine bu görevi öneren Yö-
netici l'e, düzenli olarak kuruma gelip oturmaya çalışmalarının pek el-
verişli olmadığını söylemiş, o da bu durum karşısında kendisini gerek 
duydukça arayıp bularak yararlanabilecekleri karşılığını vermişti. Ancak, 
bu görev kesinleştikten sonra, Yönetici 1, kendisine kuruma hangi gün-
ler gelmeyi yeğleyeceği sorusunu yöneltmiş, böylece çalışma saatleri her 
iki yanın da yeğlemelerine uygun düşecek bir biçimde belirlenip kesinleş-
tirilmişti. Danışman, böyle bir yaklaşımı kendi görev anlayışına da uy-
gun düşen sağlıklı, sağlamcı bir tutumun belirtisi olarak değerlendirmişti. 

Yönetici l'in yeniden düzenleme yazanağını sunan kişiyle olan ilişki-
lerinde sanki ciddiyetsizliği cezalandırıcı bir izleyicilik çabası açıkça se-
ziliyordu. Bir başka yönetici, Danışman'ın sunduğu eleştiriler karşısında 
bu konuyu kapatır, örgüt içi yeniden düzenleme çalışmalarında bu yaza-
naktan yararlanabileceği ölçüde yararlanmakla yetinirdi. Oysa bu yönetici 
yazanağı sunandan yazanağını eleştirilerin ışığı altında gözden geçirip 
uygulanabilirliğini artırmak amacıyla en az iki kez yeniden yazmasını 
isteyerek kurum bütçesinden küçümsenemeyecek bir para harcanarak yap-
tırılan bir çalışmanın istenen düzeye olabildiğince yaklaşması için inatçı 
çabalar göstermiş, yazanağı kaleme alanı bu işe giriştiğine adeta pişman 
etmişti. 

Yönetici 1, üzerinde görüş bildirilmesini istediği konuları Danışman'a 
genellikle yazılı olarak ulaştırır, Danışman da görüşlerini ona yazılı ola-
rak bildirirdi. Danışman, yöneticiye sunduğu yazıların kimi yerlerinin 
altının kırmızı kalemle çizilerek sayfa kenarına ilgili görevlilere gereken 
yönergenin yazılmış olduğunu gözlemlemekten mutluluk duymuştu. Gö-
rüşlerin yazılı olarak istenip yazılı olarak bildirilmesi kuşkusuz bir biçim-
cilik kaygısından ya da eğiliminden kaynaklanmıyordu. Böyle bir yola 
gidilmekle sözlü iletişimin yanlış anlaşılıp yorumlanma, unutulma, yadsın-
ma gibi güçsüzlüklerine karşı da korunulmuş oluyordu. Ayrıca, sözlü gö-
rüş bildirmede bir "ayaküstülük" bulunmasına karşılık yazılı görüşlerin 
daha "düşünülüp taşınılmış" nitelikte olacağı da ortadaydı. Danışman, 
sözlü iletişimin bu güçsüzlüklerinden biriyle yıllar önce Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Öğretim-Yetiştirme Şubesi Müdürüyken 
karşılaşmış, kendisiyle bir konuyu daha önce görüştüğü Genel Müdürün 
konunun görüşülmediğini söylemesi üzerine şaşkınlığını gizleyememiş, on-
dan sonra sözlü iletişimle kolayca çözülebilecek önemlice sorunları yazıya 
dökmekte yarar görmüştü. Bu kurumda ilk iki yöneticinin görev dönemin-
de herhangi bir sorun çıkmamış, ancak özellikle Yönetici 3 döneminde 
kimi kurum görevlilerinin Danışman'ın incelemeleri aracılığıyla gerçek-
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leştirilen iş düzencesinden kaçma eğilimlerinin ortaya çıkması üzerine 
Danışman görüşlerin yazılı olarak istenip yazılı olarak verilmesi konu-
suna Yönetici 3'le Yardımcısının dikkatini çekmek gereğini duymuş, an-
cak onların konunun önemini ilk bakışta kavramamış göründükleri, belki 
de bunu bir çeşit biçimcilik eğilimi belirtisi olarak karşıladıkları izlenimini 
edinmişti. 

Danışman'ın edindiği izlenime göre, Yönetici 1 yalnız danışmanın gö-
rev saatlerini en iyi biçimde değerlendirmekle kalmaz, bir yönetici olarak 
onun sunduğu görüş bildirme yazılarından en iyi biçimde güç almasını 
da bilirdi. Bir gün, Danışman'ın işle ilgili olarak odasında bulunduğu bir 
sırada, önünde duran —onun kısa bir süre önce sunduğu— fcir görüş bil-
dirme yazısından bakışlarını kaldırarak pencereden dışarıya bakıp hafif 
bir sesle, biraz da dişlerini sıkarak "Genel Sekretere yutturacaklarını sa-
nıyorlar" diye söylenmişti. 

Danışman'ın birlikte çalıştığı üç Genel Sekreter içinde danışmandan 
görece en az yararlananı Yönetici 3'tü. Göreve başlamasının üzerinden 
günler geçtikten sonra koridorda Danışman'la karşılaşan bu Yönetici, çok 
cana yakın bir anlatımla "Hocam, yakında size danışacağım" demiş, Da-
nışman, daha önce kurumda yaşadığı altı yıllık deneylerin ışığı altında 
çok masumane bulduğu bu sözler karşısında içinden gülümsemekten ken-
dini alamamıştı. O da kendisinden önceki iki yönetici gibi belirli konular-
da Danışman'dan yazılı görüş ister, ancak yukarıda anılan sayısal verilerin 
de gösterdiği gibi, bunlar gerek sayı gerek konularının önem düzeyi ba-
kımından onların çok gerisinde kalırdı. Yönetici 3, Danışman'dan yarar-
lanmayı kesin bir baskı ya da zorunluluk olmadıkça pek düşünmezdi. Bir 
defasında, Şubat 1977 içinde yapılacak Genel Kurul toplantısına yetiştiri-
lecek iş izlencesi ile çalışma yazanağının hazırlanması vesilesiyle anlaşı-
lan bir hayli sıkışık durumda kalmış, bir Cuma günü Danışman'dan bu 
belgeleri hafta sonunda incelemesinin mümkün olup olmadığını rica ede-
rek sorması üzerine o da kendisine "memnuniyetle" karşılığı, vermişti. 

Danışman, daha Yönetici 3'ün görev döneminin ilk iki yıl] içinde ken-
disinden gerektiği gibi yararlanılmadığmı görerek düş kırıklığına uğ-
ramış, bir aralık özür dileyip görevden ayrılmayı bile düşünerek bu niye-
tinden eşine de söz etmişti. 

Aslında Danışman kurumda görevini yapmış olma duygusu içindeydi. 
Kendisine artık gerçekten gerek kalmamış mıydı? Danışman kendi ken-
dine yönelttiği bu soruya olumlu yanıt veremiyordu. Bu işe başladığından 
bu yana geçen süre içinde görevlilerin birçoğu değişmiş, kurumun daha 
önceki yıllardaki danışmanlık uygulamalarını bilmeyen Yönetici 3'ün gö-
rev dönemindeki bu kopukluktan yararlanan kimi eski görevliler işleri 
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kendi bildikleri gibi yürütmeye başlamışlar, bu nedenlerle Danışman'ın bu 
göreve geldiği dönemdeki sorunların birçoğu yeniden ortaya çıkmıştı. Da-
nışman, gerek Yönetici 3'e, gerek onun Yardımcısına daha önceki yöneti-
cilere sunmuş olduğu, toplu olarak saklanmakta olan görüş bildirme ya-
zılarını okumalarını telkin etmiş, ancak bu konuda yeterli bir ilgi uyan-
dıramamıştı. Oysa, eski görüş bildirme yazılarının okunması durumunda 
yeni yöneticilerin onlardan esinlenerek kendisinden daha iyi yararlanmaya 
başlayabileceklerini ummuştu. Danışman, ayrıca, daha önce verilen örnek-
lerden de anlaşılmış olacağı gibi, görüş bildirme yazılarında bugünkü du-
rumla geçmiş uygulamalar arasında karşılaştırmalar yaparak buna ben-
zer bir sonuç almaya çalışıyor, ancak bunda da başarılı olamıyordu. Ku-
rum çalışmalarının oylumuyla hızındaki gerileme de Danışman'ı kaygı-
landırmaktaydı. Kurumun içine düşer gibi göründüğü eylemsizliğin Yö-
netim Kurulunda ciddi tepkilere yol açabileceğini bir gün Yönetici 3'e 
oldukça açık bir biçimde sezindirmiş, ancak bu gibi uyarıların da uygu-
lamada bir etkisi olmamıştı. 

Danışman, emekli olduktan sonra kurumla ilişkisini kesmeyip onun 
İstanbul irtibat bürosunun başına geçen Yönetici 2'ye bir Ankara dönüşü 
kendisini odasında görmeye geldiğinde Yönetici 3'ün danışmandan yarar-
lanmayı yeterince bilmediğini söylediğinde hafif düş kırıklığıyla karışık 
bir kızgınlıkla "ayrılmadan önce kendisine en büyük desteğinin siz olaca-
ğınızı söylemiştim" demişti. 

Danışman'ın sekiz yıllık görev süresi içinde en sıkışık koşullar altın-
da yaptığı iş, yıllık Genel Kurul toplantılarından önce şubelerden gelecek 
yılın iş izlencesiyle geçen yılın çalışma yazanağına dayanak olmak üzere 
gönderilen yazılardı. Elde genellikle yeterli süre bulunmadığı için bu ya-
zıların bir bölümü daktilo edilmeden, el yazısıyla yazılmış olarak gelir, 
Danışman üzerlerinde kırmızı kalemle düzeltmelerle değişiklikler yapar, 
gerekli gördüğü öbür değişikliklerin yapılması için notlar koyarak hemen 
elden Genel Sekretere yollardı. Bunlar içinde asıl önemli olanı iş izlen-
celeri, özellikle de onlar içinde araştırma tasarılarıydı. Danışman, değişik 
şubelerden gelen araştırma konuları arasında eşgüdüm eksikliğinden kay-
naklanan yinelemeler, ayrıca herbirinin kendi içinde tutarsızlıklar görür, 
bu tasarıların üzerinde derinlemesine düşünülmeden, son dakikada biraz 
da çalakalem yazılmış metinler olduğu izlenimini edinirdi. Oysa bu tasa-
rılar son dakikada değil yıl içinde önerilip neyin, hangi amaçla, nasıl 
araştırılacağı iyice tartışılarak olgunlaştırılmalıydı. Danışman inceleme-
lerini çok daha önce yaparak önerilerini bildirmeli, bu araştırma tasarı-
larının Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında 
ilgili şube müdürlerinin katılmasıyla yapılacak eşgüdüm toplantılarında 
görüşülüp tartışılması sağlanmalıydı. Danışman görevdeki son yılında 

204 



bu konuya da bir çekidüzen vermek amacıyla bir görüş bildirme yazısı 
yazmaya başlamış, Genel Sekreterin odasında Yardımıcısının da bulun-
duğu bir sırada konuya sözlü olarak da değinmiş, ancak ikisinin de soru-
nun farkında değilmiş ya da önemini takdir etmiyorlarmış gibi bir gö-
rüntü sergilemeleri karşısında konu üzerinde daha çok durmayarak bü-
yük bir bölümünü yazmış bulunduğu görüş bildirme yazısını bitirmeden 
bir yana bırakmıştı. 

Danışman, birlikte çalıştığı üç yöneticiyle de son derece olumlu ilişki-
ler içinde bulunmuş, bu ilişkilerde sekiz yıl boyunca en ufak bir pürüzle 
bile karşılaşmamıştı. Yöneticiyle kendisi arasındaki ilişkilerle doğrudan 
doğruya ilgili olmamakla birlikte, Danışman üzerinde olumsuz etki yapan 
tek yönetici davranışı, Yönetici 3 döneminde bir bayan uzman yardım-
cısının giriştiği, olumlu sonuç vermesini olanaksız kılan aksaklıklarla özür-
lü bir araştırmayla ilgili olarak Genel Sekreter odasında yapılan bir top-
lantıda bu görevli ile sessiz kalarak da olsa onu destekler bir tutum içinde 
görünen Şube Müdürünü karşı karşıya bırakıp kendisinin dışardan gel-
miş herhangi bir ziyaretçi gibi ilgisiz kalması olmuştu. Danışman daha 
önce bu araştırma konusundaki görüşlerini Yönetici 3'e yazılı olarak sun-
muş bulunduğu, araştırma tasarısının da savunulur bir yanı bulunmadığı 
için yöneticinin bu düzeydeki bir danışmanı, bu tür araştırma yöntemleri 
konusunda hiçbir eğitim görmediği gibi uygulama deneyi de bulunmayan 
bir uzman yardımcısıyla karşı karşıya bırakıp durumu konuya yabancı 
bir seyirci gibi izlemeyi yeğlemesi durumun apaçıklığı karşısında tü-
müyle gereksizdi. 

Yönetici l'le Yönetici 2'nin yürütülmesinden sorumlu oldukları ko-
nularda girişimi ele alıp gerektiğinde son sözü söylemekte duraksamama-
larma karşılık Yönetici 3'ün sorumluluktan, anlaşmazlık konusu olabilecek 
sorunlardan uzak duran bu sakıngan yaklaşımı, Danışman'ı hangi tutumun 
yönetici bakımından daha akıllıca olduğu konusunda birçok kez düşün-
dürmüş, kendisinin de kişiliğine uygun düşen ilk yaklaşıma göre yöneti-
ciyi insan ilişkilerinde sürtüşmelere daha az açık tutar gibi görünen ikinci 
yaklaşımı —kendi kendine kesin bir sonuca varamamakla birlikte— ilgiyle 
izlemişti. Danışman'ın o yıllar boyunca edindiği deneylere göre, Yönetici 
l'in sorumluluktan uzak durmayan, dizginleri sıkıca elinde bulunduran 
tutumu, kurumda daha güçlü atılımlara olanak sağlamakta, işin oylumu 
ile örgütün devingenliğini daha alt düzeylerde bulunanların, gidişe ayak 
uydurmalarını güçleştirecek ölçüde yüksek bir düzeyde tutmakta, Yönetici 
3'ün sakıngan tutumu ise bunun tümüyle tersi bir duruma yol açma eğilimi 
göstermekteydi. Yönetici 3'ün başkanlığında Şube Müdürlerinin katılma-
sıyla yapılan bir toplantıda bir Şube Müdürü yeni bir çalışma önerisinde 
bulunmuş, direnme —Yönetici 1 dönemindeki durumun tersine— Yönetici 
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3'ten gelmişti. Orada bulunan Danışman'ın Şube Müdürünün önerisini 
desteklemek üzere söz almaya hazırlandığı bir sırada öneride bulunan Şube 
Müdürü kendisine —yöneticinin de görebileceği bir biçimde— bir baş işa-
reti yapıp "değmez" diyerek konuşmasına engel olmuştu. Danışman, bu 
gözlemden sonra kurum çalışanlarından bir bölümünün astlarıyla arasın-
daki "insan ilişkileri" Yönetici 3'e göre biraz daha gerilimli olan Yönetici 
1 dönemini aradıklarını gösteren yorumlar duymuş, bundan da insan iliş-
kilerinin iyi olmasının bir yöneticinin başarılı, etkili bir yönetici olmasına, 
astlarının onlar hakkında olumlu duygular beslemelerine yetmediği so-
nucunu çıkarmıştı. 

Danışman'ın Şube Müdürleriyle olan ilişkilerinde de üzerinde durul-
maya değer bir sorunla karşılaşılmamış, bu tür sorunlar seyrek de olsa 
yalnız bir Şube Müdürüyle ilgili olarak ortaya çıkmıştı. Bildiği yabancı 
diller dolayısıyla kurumun uluslararası ilişkilerinde çok işe yaradığı için 
yöneticilerin kimi davranışlarına göz yummak durumunda kaldıkları bu 
özünde yetenekli kişinin en tedirginlik veren davranışı kimi durumlarda, 
daha çok da belirli bir anı kurtarmak için, gerçeğe aykırı sözler söylemesi, 
bir de arasıra görevin iyi yürütülmesini engelleyen oldubittiler yaratma-
sıydı. Bir defasında bu kişi düzenlenmesi söz konusu bir eğitim izlencesiyle 
ilgili olarak Danışman'la görüşmüş, ortaya konan izlenceyi ona gösterme-
den mumlu kâğıda yazdırıp Genel Sekretere imzalatarak çoğalttırmıştı. 
Ancak, izlencede yer alan konuşma başlıklarının bir bölümü Danışman'a 
anlamsız gelmiş, bunun üzerine kendisinden hem bu başlıkları değiştir-
mesini, hem de konuşmaların içeriklerini belirlemesini istemişti. İkinci 
bir olayda bu Şube Müdürü Genel Sekretere yine başka bir eğitim izlen-
cesini Danışman'ın onayını alarak oluşturduğunu söylemiş, oysa birtakım 
eksiklikleri bulunan bu izlenceyi yine Danışman'la görüşmeksizin kendisi 
ortaya koymuştu. Şube Müdürünün bu gerçeğe aykırı sözleri Genel Sekre-
terin odasında yüzüne vurulmuş, saygılı bir pişkinlikle söylenenleri duy-
mazlıktan gelen bu kişi odadan ayrıldıktan sonra, ilerde bu gibi durum-
ların ortaya çıkmaması için önlem alınması gereği üzerinde durulmuştu. 
Yönetici 1 döneminde de bu gibi durumlarla karşılaşılmış, gerek o gerek 
sonradan onun yerini alan Yardımcısı Danışman'a bu kişinin yalan söy-
leme alışkanlığı üzerinde açıklamalarda bulunmuş, görevde tutulmasına 
gerekçe olarak kimi konularda onun yerini dolduracak bir kişinin bulun-
mamasını göstermişlerdi. Davranışları kendisini yakından tanıyan Yönetici 
l'le Yönetici 2'nin uyanıklığıyla bir ölçüde denetim altında tutulabilen 
bu kişi, Yönetici 3'ün görevde yeni olmasından yararlanarak eski çalışma 
düzeninden kaçma fırsatları aramaya başlamıştı. 

Danışman'ın bu görevde yaptığı ilginç gözlemlerden biri, kurmay gö-
revlerde bulunanların kökleşik yönetim kuramının savunduğu görüşle 
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çelişir bir biçimde aşağıdakiler üzerinde yetke uygulamakta olduğu, an-
cak bunun daha çok yöneticinin onu benimseyip desteklemesi oranında ger-
çekleşmekte olduğuydu. Bir başka deyişle, Danışman'ın gözlemlerine göre. 
çağdaş yönetim düşünürleri bir kurmay görevlisi olan danışmanın da yö-
netici gibi astlar üzerinde yetke uygulamakta olduğunu söylerken, kökle-
şik yönetim kuramcıları kurmay görevlilerinin yetkesinin yöneticinin ki-
şiliğinden (onun bir uzantısı olmalarından) kaynaklandığını öne sürerken 
haklıydılar. Örgütün alt düzeylerinde bulunanlar danışmanın uyulmadı-
ğında kendilerini onun görüş bildirdiği baş yönetici katında güç durumda 
bırakabilecek önerilerine boyun eğip onun üzerinde olumlu bir izlenim 
bırakmakta yarar görüyorlardı. Danışman'ın örgütün alt düzeylerinde 
bulunanlar üzerinde etkili olduğu en ilginç alan, onların yazılarında te-
miz, yabancı sözcüklerden olabildiğince arınmış bir dil kullanmaları ol-
muştu. Kurum görevlileri arasında dil özleşmesi akımının en ileri uçla-
rında yer alan bir kişi olarak tanınan Danışman'dan daha da ileri gidenler 
bile oluyor, Danışman önüne gelen bu tür yazılarda kurum yayınlarını 
okuyacakların aşırı ölçüde yadırgayabilecekleri anlatımları daha anlaşılır 
duruma getirebilmek için kalem oynatmak gereğini bile duyabiliyordu. Da-
nışman'ı bu yargıya ulaştıran gözlemlerden biri de uzmanlarla uzman 
yardımcılarının üst düzeye yansıyacak çalışmalarıyla ilgili olarak kendi-
siyle ilişki kurmak için özel bir çaba göstermeleriydi. 

GÖREVİN SONA ERMESİ 

Danışman, kurumun yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin adlarını 
televizyonun 23 Şubat 1979 Cuma gecesi haber bülteninde duydu. Baş-
kanlığa getirilen kişi, o yıllarda sol kanadına bir sınır koymak gereğini 
duymayan CHP yönetiminin bir kamu kuruluşunun başına getirdiği, oluş-
turulmak istenen yeni kadronun ana görüşleriyle özelliklerini taşıyan hü-
kümet temsilcisi bir yöneticiydi. Yönetim Kuruluna seçilenler arasında 
adını bildikleri de, bilmedikleri de vardı. Başkanlığa getirilen genç yö-
netici, Danışman'ın adını daha önce birkaç kez duyduğu, onun öğretim 
üyesi olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş bir kişiydi. Fakültede 
doktora öğrenimi de yapan yeni Yönetim Kurulu Başkanının süre uzatı-
mıyla ilgili bir sorunu vardı. Fakülte Kurulu'nun görece genç "devrimci" 
kanat üyelerinden bir bölümü bu doktora öğrencisinden yana bir karar 
çıkarabilmek için birkaç toplantıda söz alıp kendisinden çok değerli, çok 
yetenekli bir kişi olarak söz etmişlerdi. 

Danışman'ın 26 Şubat 1979 günü Yönetici 3'le yaptığı görüşmede yeni 
Yönetim Kurulu'ndan söz edildi. 21 Mart günü yeni Yönetim Kurulu Baş-
kanının kuruma geldiği, odasında çalışmak istediği söylendi. O gün Da-
nışman önce kurumun toplantı odasında, sonra kitaplıkta çalıştı. Yeni 
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Başkan'ın kuruma sık sık gelip odasında çalışacağı, Danışman'a yeni bir 
oda gösterilmesi gerektiği anlaşılıyordu. O günlerden birinde, Danışman, 
çalışmak üzere odasına girdiğinde yeni Başkan'ın makam odasında çalış-
mak istemesi dolayısıyla masa üzerindeki kâğıtlarıyla kitaplarının camlı 
etajere kaldırılmış olduğunu biraz da yadırgayarak görmüştü. O günlerde 
yeni Yönetim Kurulu Başkanının sürekli olarak kuruma gelip çalışacağı, 
epeyce pahalıya mal olacağı anlaşılan bir telefon düzeneği kurdurmak 
istediği söyleniyor, işin gerektireceği akçal yükün yanı sıra başka bir ku-
rumda sürekli baş yöneticilik görevi bulunan bir kimsenin burada sürekli 
olarak nasıl oturup çalışacağı da soru konusu oluyordu. Yönetici 3, 23 Mart 
günü Yönetim Kurulu Başkanının gelip odada oturacağını, Danışman'a 
en üst katta 36 numaralı odanın verileceğini, odanın hemen boyatılıp 
hazırlanacağını söyledi. Danışman'ın kitaplarıyla kâğıtları şimdilik Yük-
sek Denetleme Kurulu üyelerine ayrılan üst kattaki bir odaya taşındı. 
Bir süre orada çalışan Danışman, kendisine çok sessiz, çok uzak gelen 
bu odayı yadırgadı. Saat 17.15'te aşağıya inmek üzere odasından çıkan 
Danışman kattaki bütün odaları dolaştı. Bitişik odada bir kişi vardı; öbür 
odalar bomboştu. Bir başka deyişle herkes en azından on beş yirmi dakika 
önceden çıkıp kurumdan ayrılmıştı. 

Kurumda görev aldığı ilk günden bu yana her düzeydeki yetkililer-
den saygı görüp baş tacı edildiği duygusu içinde bulunan Danışman, ba-
şında çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir öğretim üyesi olduğu Fakülteden 
yetişmiş bir kişiyle üyeleri arasında en azından bir başka kişinin bulun-
duğu yeni Yönetim Kurulu'nun iş başına geçmesinden sonra bu yönetim 
düzeyindeki tutumda bir değişiklik, özellikle oda konusundaki davranış-
larda kendini gösteren gizli bir hoyratlık, bir incelik eksikliği sezinler 
gibi olmuştu. 

Abant'ta kurumca düzenlenen bir seminerde 26 Mart 1979 günü "Ör-
gütlerde Eğitim" konusunda bir bildiri sunan Danışman, ertesi gün An-
kara'ya yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın asıl görevinin bulunduğu ku-
ruluşa ait makam arabasıyla döndü. Yolda havadan sudan konuşuldu. O 
gün kuruma uğrayan Danışman yeni odasında hazırlıkların yapılmakta 
olduğunu gördü. Yönetici 3 de gelip kendisiyle birlikte çalışmaları izledi. 
O iş bittikten sonra Danışman, masayı, etajeri yerleştirip gereksiz yazı-
ları attı. 6 Nisan 1979 günü Danışman'ın odasına uğrayan Yönetici 3, 
Yönetim Kuruluna sunulan "Alman Teknik Yardımı ve REFA" konulu 
hir metni onun inceleyip düzeltmesinin istendiğini söyledi. Bir başkasınca 
Almancadan Türkçeye çevrilen bu uzunca metinden Yönetim Kurulu 
üyelerinin bir anlam çıkaramadıkları, Danışman'ın onu anlaşılır duru-
ma getirmesinin istendiği anlaşılıyordu. Bu metnin anlaşılır kılınması Da-
nışman'ı günlerce uğraştırdı. 
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Danışman, 28 Mayıs 1979 Pazartesi günü Yönetici 3'e uğradı. Genel 
Sekreter Yardımcısı ile Eğitim-Yayın Şubesi Müdürü de oradaydı. Daha 
sonra emekli olup kurumun istanbul irtibat bürosunun başına geçerek 
kurumla ilişkisini koruyan Yönetici 2 de geldi. Danışman, odasına çıktık-
tan sonra kendisine imza karşılığı verilen bir zarftan Yönetim Kurulu'nun 
18 Mayıs günkü toplantısında sözleşmesinin uzatılmamasına, 12 Temmuz 
akşamı çalışması sona ermek üzere karar aldığını öğrendi. Biraz sonra 
odasına kendisini görmeye gelen Yönetici 2'ye bir aralık durumdan söz 
etmesi üzerine ondan Yönetici 3'le Endüstri Şubesinden bir uzmanın sü-
resi bitmek üzere olan sözleşmelerinin de yenilenmediğini öğrendi. 

Danışman'ın 20 Haziran 1979 günü odasına uğradığı Yönetici 3, Yö-
netim Kurulunun İşletme Teknikleri Danışmanıyla Hukuk Danışmanının 
ne iş yaptıklarını sorduğunu söyledikten sonra "galiba hiç danışman bı-
rakmıyacak, kendi adamlarını getirecekler" dedi. Bu arada Endüstri Şu-
besi Müdürünü de müşavirliğe alıp yerine bir başkasını getirmişlerdi. Söy-
lendiğine göre Eğitim-Yayın Şubesi Müdürü d e Şubatta ayrılacağından 
söz ediyordu. Endüstri Şubesinde mühendis kalmamıştı. Yönetici 3, "öbür 
arkadaşların da kendilerine iş aradıklarını duyuyorum" dedi. 

Danışman, sözleşmesinin yenilenmeme kararından sonra, 13 Haziran 
1979 günü de kendisine "hocam" diye seslendiğine göre büyük bir olasılık-
la Siyasal Bilgiler Fakültesinden eski bir öğrencisi olan bir Yönetim Ku-
rulu üyesinin5 başkanlık ettiği bir Yayın Kurulu toplantısına katıldı. 

Danışman, 25 Haziran 1979 Pazartesi günü İdari-Mali İşler Şubesi 
Müdürüyle görüştü. Danışman'ın o güne dek sunduğu görüş bildirme ya-
zıları üzerinde de durulan bu görüşme sırasında bu yazılardan eksik olan 
on sekiz sayfanın fotokopilerinin çektirilerek hep birlikte ciltlenmesinden 
söz edildi. Daha sonra odasına çıkan Danışman, odacıya kitaplarını pa-
ketletip arabasına koydurduktan sonra saat 17.00'de Siyasal Bilgiler Fa-
kültesindeki odasına taşıdı. Böylece orada hiçbir eşyası kalmamış oldu. 
Haziranın son günleriyle Temmuzun ilk günlerini kurumdaki odasında 
çalışarak, bu arada üniversitede okuttuğu derslerin sınav kâğıtlarını oku-
yarak geçirdi. 

Türkiye'yi 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine getiren olayların bü-
tün yoğunluğuyla yaşandığı o yıllarda Türk kamu yönetiminin içinde 

5 Yazar, 25 Kasım 1986 günü Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu yayının daktilo 
edilmiş metnini gözden geçirirken yaptırdığı küçük bir inceleme sonunda, bu ki-
şinin de, onunla aym sınıftan olduğu anlaşılan Yönetim Kurulu Başkanının da, 
kendisinin yurt dışında bulunması dolayısıyla ondan ders okumamış olduklarım 
saptadı. 
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bulunduğu parçalanma durumunu Danışman sonradan şöyle dile getir-
mişti : 6 

Türkiye'de, özellikle yoğun bunalımlarla dolu geçen 1970-1980 döneminde, 
birçok toplumsal kurumlar gibi kamu kuruluşları da aşırı ölçüde yönetkilleşmiş, bu 
örgütlerdeki "yönetkil kişi"lerin sayısı olağanüstü artışlar göstermiştir. Birçok 
kamu kuruluşlarında, genellikle birbirine karşıt, belirgin yönetkil eğilimleri olan 
başlıca iki küme ortaya çıkmıştır. En ayırıcı özelliği Marks'çı ya da "sınıfsal" dü-
şüngü olan birinci küme, Sovyet örneğini izleyen çoğunluğun yanı sıra bu dü-
şüngünün öbür yorumlarından yana olanları da kapsamış, düşünsel yönden bun-
larla eksiksiz bir uyum içinde bulunmamakla birlikte bu düşünceye yatkın olan-
lar, örgütsel ödüllerden pay alabilmek, bu arada etkili görevlere yükselebilmek 
için bu kümeden görünen günoğlular da orada yer almıştır., Bütün olarak Marksçı 
düşüncenin karşısında ya da dışında kalan, "ulusal" görüşü benimseyen ikinci 
küme ise daha çok yönetkil bakımdan orta yolcularla tutucu olarak nitelendiri-
lebilecek kişilerden, söz konusu düşüngüye bilinçli olarak karşı çıkanlarla onun 
bağnaz, saldırgan karşıtlarından oluşmuştur. Yönetkil değişikliklere karşı daha 
duyarlı olan geleneksel kamu kuruluşlarında, yönetkil erk el değiştirdikçe bu 
kümelerden biri ya da öbürü güç kazanmış, kimi kuruluşlarda görevli alma süreci 
bile yozlaştırılarak, görevin gerektirdiği yeteneklerle donanmış kişilerin işe alın-
ması yerine, kamu kuruluşlarının belirli yönetkil eğilimler taşıyan yandaşlarla 
doldurulması yoluna gidilmiştir. Bu bölümün başlarında sözü edilen böleklerle 
benzeri küçük kümeler daha çok burada anılan iki ana yönetkil küme içinde olu-
şabilmiş, bu iki küme arasında ise çoğu kez aşılması güç duvarlar yükselmiştir. 

Birçok kamu kuruluşunda, bu arada üniversitede açıkça ortaya çıkan 
bu parçalanma Danışman'ın sekiz yıl görev yaptığı kurumda kendini gös-
termemiş, en azından o böyle bir parçalanmanın herhangi bir belirtisiyle 
karşılaşmamıştı. B u parçalanmalarda etkin bir biçimde yer almamakla 
birlikte, "devrimcilik" adı altında sorumsuzca ortaya konan davranışların 
karşısında olduğunu belli etmekten de geri kalmayan Danışman, üniversi-
tedeki söz konusu parçalanmadan kaynaklanan olumsuz duyguların ku-
rumun üst yönelti görevlerindeki, kendisinin tanımadığı kimi etkili kişiler 
aracılığıyla buraya da yansımış olduğu duygusu içinde bulunmuştu. 

Danışman, 9 Temmuz 1979 akşamı, ailece, uzun yıllardan beri ilk kez 
kendi arabasını almayarak, otobüsle, Türkiye'deki karayolu gece ulaştır-
masının devingen evreniyle ilk kez tanışmak üzere, yaz dinlencesi için 
Didim Altmkum'a doğru yola çıktı. 

6 Cemal Mıhçıoğlu, Yönetimde İnsan İlişkileri (Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Ders Notları, 1985), s. 174-175. 
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EK 1 

MİLLÎ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 17 Nisan 1965 — Sayı: 11978) 

Kanun No: 580 

Kuruluş 
Madde 1 — Kamu Kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde 

özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak üzere Millî Prodüktivite 
Merkezi kurulmuştur. 

Millî Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur. 
Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri Muhasebei Umumiye, Artırma, 

Eksiltme ve İhale Kanunlarına ve Sayıştaym vize ve denetimine tabi değildir. 
MPM, 12.5.1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince Yüksek 

Denetleme Kurulu tarafından denetlenir., 

Görevleri 
Madde 2 — MPM'nin görevleri şunlardır: 
a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine ya-

rayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlıyacak 
çalışmalarda bulunmak; 

b) Resmî ve Özel Sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve 
israfı önleyecek metoaları tesbit etmek ve bunların uygulama imkânlarını araştır-
mak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak; 

c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare 
çalışmalarında bulunmak; 

d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metodları yaymak; 
e) Devlet daireleri, resmî ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, 

meslek teşekkülleri, bilûmum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka 
bilim kurumlan ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile 
temas ve işbirliği sağlamak; 

f) Millî prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmalan ve bu konu ile 
ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin 
sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak; 

g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernek-
ler ile temas ve işbirliği sağlamak. 

Organları 
Madde 3 — MPM'nin organlan şunlardır: 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kumlu 
c) Denetleme Kurulu 
d) Danışma Kurulları. 

211 



Genel Kurul 

Madde 4 — Genel Kurul, MPM'nin en üst yetki organı olup temsilci ve tabii 
üyelerden meydana gelir. 

A) Temsilci üyeler: 
a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden, pro-

düktivite ile ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından; 
b) Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, 

Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İmar ve İskân, Köy İşleri Bakanlıkları Temsilcileri, bu Bakanlıklara bağlı veya de-
netlemelerine tabi teşekküller arasından; 

c) Türkiye Ticaret Odası, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden, 
MPM gelirlerine katılan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalarından, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederas-
yonundan, Veteriner Odalarından; 

d) Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işçi teşek-
külünden; 

e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işveren te-
şekkülünden 

İstenecek temsilcilerden meydana gelir, 
MPM'nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin sayısı ve temsil ede-

cekleri teşekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmiştir. Genel Kurul, 
sonraki toplantıları için gelecek temsilci üyelerin sayısını ve temsil edecekleri te-
şekkül ve makamları tesbit etmek yetkisine sahiptir. 

B) Tabii üyeler: 
a) Bu maddenin CA) bendinin (b) fıkrasında yazılı bakanlıkların prodükti-

vite ile ilgili dairelerinin âmirleri, 
b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faaliyette bulunan Danışma kurullarının 

başkanları, 
c) Prodüktivite derneklerinin başkanları, 
d) MPM'nin eski başkanları, 
e) Genel Sekreter. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve yeri 
Madde 5 — Genel Kurul, yılda bir defa, ilân olunan günde üyelerin çoğunluğu 

ile toplanır. Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplantı 
yapılır. 

Genel Kurulun görevleri 
Madde 6 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmetler karşılığında 

alınacak ücret tarifesini ve Bakanlar Kurulunun tasvibine sunulacak personel 
kadrosunu tasdik eylemek; 

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve malî raporlarını görüşüp karara 
bağlamak; 

c) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek; 
d) Denetleme Kurulu raporlarını incelemek; 
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e) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek yahut ibra için tamamlayıcı 
inceleme yapılmasına veya haklarında gereken işleme karar vermek; 

f) Danışma kurullarını seçmek; 
g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul inşa edilmesine, satınalınmasına veya 

bunların satılmasına karar vermek; 
h) Hazırlanacak yönetmelikleri ve değişikliklerini kabul etmek; 
ı) Başka hususlarda gereken kararlar almak. 

Yönetim Kurulu 
Madde 7 — Yönetim Kurulu MPM'nin yürütme organıdır. Genel Kurul içinden 

bir yıl için seçilen ve her yıl yansı değişen altı üyeden teşekkül eder. Ancak Hü-
kümet, işçi ve işveren gruplarından en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna gir-
mesi şarttır. Yönetim Kuruluna gösterilecek adayların prodüktivite mevzuu ile ilgili 
olmalarına dikkat olunur. Asıl üyeler ile birlikte aynı sayıda ve aynı usullerle ye-
dek üyeler de seçilir. 

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. 
MPM'nin Yönetim Kurulunca her yıl kendi aralarından seçilen başkan temsil 

eder. 
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 
İlk seçimden bir sene sonra aynlacak üyeler kur'a ile belli olur. 

Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri 

Madde 8 — Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır: 
a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel 

Kurul kararlarının verdiği yetki dairesinde MPM'nin görevlerini gereği gibi ye-
rine getirmek; 

b) MPM'nin yıllık faaliyet programı ile faaliyet raporunu ve malî raporunu 
hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; 

c) MPM'nin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Kurulun tasdikına sunmak; 
d) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikından sonra, Ba-

kanlar Kurulunun tasvibine sunmak; 
e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri tesbit etmek veya tarifeler 

yapmak ve bunları Genel Kurulun tasdikına sunduktan sonra uygulamak; tarifede 
bulunmıyan hizmetler için fiyat tesbiti yapmak; 

f) Gelirleri toplamak ve bunları bütçe gereğince ve yönetmeliğe göre harca-
mak; 

g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak; 
h) MPM'nin bütün faaliyetini düzenlemek ve bunların en iyi şekilde uygu-

lanması için gereken tedbirleri ve kararları almak; 
ı) Prodüktivitenin artırılması konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve 

prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakkında mütalâa vermek; 
j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek, gerektiğinde görev-

lerine son vermek. 

Denetleme Kurulu 

Madde 9 — MPM'nin hesapları ve bunlara ilişkin işlemleri Genel Kuruldaki 

213 



Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç kişilik 
bir denetleme kurulu tarafından denetlenir. 

Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri 
Madde 10 — Denetleme Kurulu, MPM'nin hesaplarını ve bunlara Uişkin iş-

lemlerini denetlemeye yetkili olup görevleri şunlardır: 
a) MPM'nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik 

esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek; 
b) MPM'nin giderlerinin bütçedeki esaslara Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 

kararlarına uygunluklarım araştırmak; 
c) Defterleri ve kayıtları incelemek; 
d) MPM'nin bir yıllık hesaplan ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel 

Kurula rapor vermek. 

Danışma kurulları 
Madde 11 — Merkez çalışmasının gerektiği alanlarda çalışmak üzere Genel 

Kurul veya zarurî hallerde Yönetim Kurulu kararları ile çalışma süreleri belli 
edilerek kurulan danışma kurulları biliımel inceleme ve danışma organlarıdır. 

Görev ve yetkileri de ayrıca kararlarda belirtilir. 

Genel Sekreter 
Madde 12 — MPM. nin işleri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından seçi-

lerek atanan bir Genel Sekreter tarafından yürütülür. 
Genel Sekreterin yüksek öğrenimini yapmış olması ve yabancı dil bilmesi şarttır. 

Gelirleri 

Madde 13 — Millî Prodüktivite Merkezinin gelirleri şunlardır: 
a) Her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek; 
b) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile yıl-

lık gelirleri 250.000 liradan fazla olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Ticaret Borsalarının, işveren ve işçi sendikaları birliklerinin, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonunun bir evvelki yılda sağla-
nan fiilî gelirlerinin yüzde ikisi oranında müteakip yılın bütçelerine koyacakları 
ve o yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyecekleri aidatlar; 

c) İktisadî Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabesi hakkında kanuna tabi 
teşekkül ve ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altındaki birlik, ku-
rum ve ofislerin, katma bütçeli dairelerin her yıl bütçelerine koyacakları 5.000 lira 
kesin aidat ile bir evvelki yılın bilânçosuna göre tahakkuk eden sâfi kârların binde 
birine tekabül eden orantılı aidatlar; 

d) MPM.nin istek üzerine yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel 
kişilerden, tesbit olunacak esaslara göre alınacak ücretler-, 

e) Yayın gelirleri; 
f) Her türlü yardım, bağış, faiz ve başka gelirleri. 
Zamanında ödenmiyen gelirler % 10 zamla tahsil olunur. 

Gayrimenkul ve menkul mallar 
Madde 14 — MPM. nin bu konuda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi 

için gerekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan 
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Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi ile bedelsiz olarak 
MPM. ne devir ve temlik edilebilirler. 

7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aym nitelikteki arazi ve 
arsalar için de yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 15 — MPM. nin mallan Devlet malı sayılır. Bu mallarla para ve para 
hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen personel bu cürümlerinden 
ötürü Devlet memurları gibi ceza görür. 

Yönetmelikler 

Madde 13 — MPM. nin Genel Kurulunun Yönetim Kurulunun Denetleme Ku-
rulunun ve Danışma Kurullanmn toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlen-
mesi, gelirlerinin toplanması ve harcanması şekli, toplantıya katılan Yönetim ve 
Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma kurulları üyelerine verilecek huzur hakla-
rının (Beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık toplamı da 500 lirayı geçmemek 
şartiyle) miktarı, bu kanunun uygulanmasını gerektiren diğer konular Yönetim 
Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilecek yönetmeliklerde be-
lirtilir. 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1 — Hali hazırda faaliyette bulunan Bakanlıklararası Prodükti-
vite Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
MPM. ne intikal eder. 

İlk Genel Kurul toplantısına kadar Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi bu 
Kanunda yazılı Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir. 

Geçici Madde 2 — Bu kanuna göre kurulan ve ilişik listede yazılı üyelerden 
teşekkül eden Genel Kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
iki ay içinde Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi Başkam tarafından toplantıya 
çağırılır. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunda yazılı gelirlerin toplanmasına kadar yapılacak 
giderler için Sümerbank emrinde bulunan 1.956.157,12 liralık Merinos Fonundan 
500.000 lira faizsiz olarak kullanılmak ve en geç iki yıl sonra iade edilmek üzere 
MPM emrine verilir. 

Geçici Madde 4 — 16 ncı maddede yapılması öngörülen yönetmelikler, ilk Ge-
nel Kurulun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılıp Genel Kurulun 
tasvibine sunulur. 

Son hükümler 

Madde 17 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 18 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
(Nots Ekli listeler (17.4.1965- 11978) sayılı Resmî Gazetededir.) 

215 



Ek Liste 

Temsilci üyeler 

A) GRUBU: 

1. Ankara Ünivers tesi 2 
2. Atatürk Üniversitesi 1 
3. İstanbul Üniversitesi 2 
4. İstanbul Teknik Üniversitesi 3 
5. Ege Üniversitesi 1 
6. Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 
7. Orta-Doğu Teknik Üniversitesi 4 
8. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 4 
9. Bilimsel Kurumlar 
a) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 

Enstitüsü 1 
b) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı 

Enstitüsü 
c) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektro Teknik Kurumu 
d) İstanbul Teknik Üniversitesi Isı Tekniği ve Ekonomi 

Araştırma Kurumu 
e) İstanbul Teknik Üniversitesi Ziraat Makinaları Muayene 

ve Araştırma Merkezi 
f) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Teknik Haberleşme 

Merkezi 
g) İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Araştırma Kurumu 
h) Tarım Bakanlığı Ormancılık Araştırma Merkezi 
i) Robert Koleji Araştırma Merkezi 
j) Türk Standartlar Enstitüsü 
k) Türkiye Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
1) Türkiye İhracatı Geliştirme Merkezi 
m) Türkiye ve Orta-Doğu Çalışma Enstitüsü 
n) Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurumu 
0) Türkiye Ekonomi Kurumu 

3 

B) GRUBU: 

1. Bakanlıklar: 
a) Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı 
b) Yüksek Denetleme Kurulu 
c) Milli Savunma Bakanlığı 
d) Maliye Bakanlığı 
e) Millî Eğitim Bakanlığı 
f) Bayındırlık Bakanlığı 
g) Ticaret Bakanlığı 
h) Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1) Tarım Bakanlığı 



j) Ulaştırma Bakanlığı 
k) Çalışma Bakanlığı 
1) Sanayi Bakanlığı 
m) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
n) Köy İşleri Bakanlığı 
2. Teşekküller: 
a) DDY İşletme Genel Müdürlüğü 
b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
c) Etibank Genel Müdürlüğü 
d) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
e) Karayolları Genel Müdürlüğü 
f) Maden Tetkik ve Arama E. Gn. Müdürlüğü 
g) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gn. Müdürlüğü 
h) PTT İşletme Genel Müdürlüğü 
i) Sümerbank Genel Müdürlüğü 
j) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
k) Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü 
1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
m) Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
n) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
o) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
ö) Tekel Genel Müdürlüğü 
p) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
r) Denizcilik Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü 
s) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
ş) Orman Genel Müdürlüğü 
t) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
u) Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 

C) GRUBU: 

1j Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 

4. Ticaret ve Sanayi Odaları: 
a) Adana Ticaret ve Sanayi Odası 
b) Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 
c) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
d) Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası 
e) Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası 
f) İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 
g) Konya Ticaret ve Sanayi Odası 
h) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
i) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Borsaları Birliği 
2. Ticaret Odaları: 
a) İstanbul Ticaret Odası 
b) İzmir Ticaret Odası 
3) Sanayi Odaları: 
a) İstanbul Sanayi Odası 
b) Ege Bölgesi Sanayi Odası 
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5., Ticaret Borsaları: 
a) Adana Ticaret Borsası 
b) Ankara Ticaret Borsası 1 
c) Bursa Ticaret Borsası 1 
d) İstanbul Ticaret Borsası 1 
e) İzmir Ticaret Borsası 1 
6. Veteriner Odaları 1 
7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 5 
8. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu 4 
9. Ziraat odaları 1 

D) GRUBU: 

1. İşveren teşekkülleri 
a) İşveren Sendikaları Konfederasyonu ' 36 

(Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların 
iş kolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından bi-
rer temsilci katılmak suretiyle) 

E) GRUBU: 

1. İşçi teşekkülleri 
a) İşçi Sendikaları Konfederasyonu 35 

(Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların 
işkolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından birer 
temsilci katılmak suretiyle) 

II — Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendinin (a) fıkra-
sında yazılı tabii üyeler: 
1. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı 
2. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü ve İktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
3. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Ordu Donatım 

Dairesi Başkanı 
4. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü 
5. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürü 
6. Tarım Bakanlığı Toprak Su İşleri Genel Müdürü 
7. Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisi 
8. Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisi 
9. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Reisi 

10. Tarım Bakanlığı Veteriner Genel Müdürü 
11. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürü 



EK 2 

İ Ç Y A Y I N 

12/1973 

18.5.1973 

Merkezimiz yazı, rapor ve her tür yayınlarımızda dil ve anlatım bir-
liğini sağlamak amacıyla, "Yayımlanacak Yazılarda Uyulması Gereken 
İlkeler" ile "Yabancı Kökenli-Türkçe Sözcükler Kılavuzu" hazırlamış ve 
yararlanılmak üzere ikişer örneği ekli olarak gönderilmiştir. 

"İlkeler" bölümünün incelenmesinden anlaşılacağı gibi, bu bölümde 
konu seçimi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, MPM'nin yayımla-
yacağı yazıların hazırlanmasında uyulması gereken ana ilkeler ile çeviri-
lerde gözetilmesi gerekli kurallar ele alınmıştır. 

Metnin sonuna bir "Yabancı Kökenli-Türkçe Sözcükler Kılavuzu" ek-
lenmiştir. Bu Kılavuzda, dilimizde yerleşmiş, üniversite çevrelerinde ve 
basında genellikle kullanılmakta olan sözcüklere yer verilmiştir. 

MPM'nin önemli bir ihtiyacına cevap verdiğine inandığımız söz ko-
nusu belgelerde açıklanan esaslara uyulmak ve Türkçe terimler kullanıl-
mak suretiyle yazı ve raporlarımızda belli ölçüler içinde bir birlik sağla-
nabileceği tabiidir. 

Öte yandan, "İlke" ve "Kılavuz"dan birinin okunmak, yararlanmak ve 
zaman zaman başvurulmak üzere muhafazasını, diğerinin de bu yöndeki 
çalışmalarımızı daha da geliştirmek yolundaki çabaya katkıda bulunmak 
üzere tavsiye ve önerileriniz üzerine işaret edilerek Genel Sekreterliğe geri 
çevrilmesi için söz konusu belgelerden ekte ikişer adet gönderilmiştir. 

Gereğinin buna göre yapılmasını, Kılavuzun geliştirilmesi için ge-
reken ilgi ve gayretin gösterilmesini rica ederim. 

Genel Sekreter 
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YAYIMLANACAK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN İLKELER1 

Amaç 

Yayımlanmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi'ne gerek telif gerek 
çeviri birçok kitaplarla dergi yazıları verilmekte, bunların küçümsene-
meyecek bir bölümü çeşitli yönlerden yayımlanmaya elverişli görünme-
mektedir. Bir yandan yazarlarla çevirmenlerin kendilerinden nelerin bek-
lendiğini öğrenmelerini sağlamak, öte yandan bu yazılar MPM'ye veril-
dikten sonra yapılacak incelemelerdeki süre, emek yitiklerini önlemek 
amacıyla özel bir kılavuzun hazırlanması uygun görülmüştür. 

Konu Seçimi 

MPM'nin dergide ya da kitap olarak yayımlayacağı yazıların bu ku-
ruluşun amaçları ya da uğraşı konularıyla yakından ilgili olması gerek-
mektedir. "Verimlilik" kavramı çeşitli biçimlerde yorumlanabilir, dolayı-
sıyla da işletmecilik ya da yönetimle ilgili her konu MPM'nin uğraşı 
alanı içine sokulabilir. Ancak, yazarların özellikle göz önünde bulundur-
maları gereken düşünce, yayımlanacak yazıların MPM'nin amaçlarıyla 
yakından ilgili olmasıdır. 

Yazarlara bu konuda ışık tutabilecek bilgiler, "MPM'nin Çalışma ilke-
leri ile İzleyeceği Yol," "MPM'nin Çalışmalarında İzleyeceği öncelik Sı-
raları ile Strateji" başlıklı belgelerde yer almaktadır. Bu belgelerin in-
celenmesinden yayınlar konusuyla ilgili olarak çıkarılabilecek ana yöne-
limler şöyle özetlenebilir: 

1. Türk ekonomisinin özellikle işleyim, tarım ya da hizmet kesim-
lerindeki verimlilik sorunlarına —bu arada verimliliği artırma yöntem-
leri ile verimliliğin ölçülmesi konularına— öncelik verilmelidir. 

2. Kamusal kuruluşlarla girişimlerin, işveren-işçi örgütlerinin, özel 
kesimin ya da bunlar dışında kalan kuruluşların gereksinmeleri göz önün-
de bulundurulmalıdır. 

Uyulacak tikeler 

Yayımlanacak yazılarda uyulması gereken başlıca ilkeler, bugüne dek 
yapılan gözlemlerle edinilen deneylerin ışığı altında aşağıda açıklanmıştır: 

1 Bu yazıda, arada geçen sürenin gerekli kıldığı dil özleştirmeleriyle ekleme-
ler yapıp birtakım açıklamalara yer verdik. MPM'nin genellikle yetişkinlere ses-
lenen bir kamu kuruluşu olması dolayısıyla bir ölçüde sakıngan davrandığımız kimi 
yerlerde, bu kez kitaptan daha çok öğrencilerle gençlerin yararlanacağım düşüne-
rek daha ilerici bir tutum benimsedik. Ayrıca sondaki "Yabancı Kökenli — Türkçe 
Sözcükler Kılavuzu"na yeni sözcükler ekledik. 
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Yazılar uygulamaya dönük olmalıdır. 

MPM gibi çalışmaları uygulamaya dönük bir kuruluşun yayımlayacağı 
yazıların da uygulamaya dönük olması gerekir. Yazarlar konu seçiminde 
bu ana ilkeye bağlı kalmakla yetinmemeli, konularını işlerken de uygu-
lama amacını gözden uzak bulundurmamalıdırlar. Kimi yazıların uygu-
lama ile ilgisi açık olmakla birlikte, böyle bir açıklığın bulunmadığı du-
rumlarda yazarların bu ilişkiyi uygun bir biçimde —ya yazının başlangı-
cında ya da metin içinde yeri geldikçe— belirtmelerinde yarar vardır. 
Kısacası, yazarlar, yazılarının gereğinden çok kuramsal nitelik taşıyıp ha-
vada kalmaması için özel bir çaba göstermelidirler. 

Yazılar mantıklı, tutarlı bir düzen içinde kaleme alınmalıdır. 

Bu konuda birörnek ya da değişmez bir biçim önerilememekle bir-
likte, genel birtakım ilkelere dikkati çekmek yararlı olacaktır. 

MPM'ce yayımlanan kitapların önemli bir bölümü araştırma yazanağı 
niteliğinde olduğu için, özellikle bu tür yayınlar üzerinde durulmasında 
yarar görülmüştür. 

Kitabın, duruma göre "Önsöz" ya da "Giriş" bölümünde araştırmanın 
konusu, amacı, yöntemi üzerinde gerekli bilgiler okuyucunun duraksama-
sına yol açmayacak biçimde verilmelidir. Bu bölümün sonunda incelemeyi 
oluşturan çeşitli bölümlerin konuları ile içeriği üzerinde gerekli açıkla-
malar yapılarak okuyucunun metni kolaylıkla izleyebilmesi daha başlan-
gıçtan sağlanmalıdır. 

Metnin ana bölümleri mantıklı bir sıra izlemeli, konu bu bölümlerde 
çeşitli yönleriyle, eksiksiz olarak işlenmelidir. 

Kitabın sonunda varılan sonuç ya da sonuçlar açıklanmalıdır. 

Kimi durumlarda araştırma yazanağının çeşitli bölümleriyle ilgili bul-
guların her bölümün sonunda özetlenerek verilmesi daha uygun olabilir. 
Bu yola gidilmişse, incelemenin bitiminde araştırma sonucunda elde edi-
len bulgulara daha genel bir düzeyde yer verilmesi gerekir. 

Uygulamaya dönük, daha çok yöneticilerce incelenip gereği yapılacak 
araştırma yazanaklarında, metnin sonuna ya da başına kısa, özlü bir "Bul-
guların Özeti" sayfası konması yaygın bir uygulamadır. 

Dergi yazılarında da uyulacak birörnek, değişmez bir düzen söz ko-
nusu değildir. Bununla birlikte, yukarıda açıklanan ana görüş dergi ya-
zıları için de geçerlidir. 

Dergi yazısının giriş bölücüğünde ya da bölücüklerinde konu, amaç, 
bir de —yazı bir uygulamalı araştırma niteliği taşıyorsa— izlenen yöntem 
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açık olarak anlatılmalıdır. Yazının gövdesini oluşturan sayfalarda konu 
düzenli, mantıklı bir biçimde işlenmeli, yazının sonunda ise varılan so-
nuçlar özetlenmelidir. 

Yazılarda anlatım bozuklukları, tutukluklar bulunmamalıdır. 

Yayımlanacak yazılarda tümce bozuklukları kesinlikle yer almamalı, 
bu konuda yazarlar gereken titizliği göstermelidirler. Herkesçe bilinen bu 
gerçeğe dikkati çekmek gereğini duyuşumuzun nedeni, gerek telif gerek 
çeviri yazıların birçoğunda tümce ya da anlatım bozukluklarının çok sık 
görülmekte olmasıdır. Tümce yapısı, üslup güzelliği daha çok yazarların 
yazı yazma yetenekleriyle ilgili olmakla birlikte, kaleme alman metnin 
özenle gözden geçirilerek gerekli düzeltmelerin yapılması bu gibi yanlış-
lıkları geniş ölçüde önleyebilmektedir. Yazı yazma deneyi çok olmayan 
kimseler, yazdıklarını kendi kendilerine yüksek sesle okuyarak gerekli 
düzeltmeleri yapmalı, bu düzeltilmiş metni eleştirici bir gözle inceleyecek 
birine okutmalıdırlar. Böylece son biçimi verilen yazı daktilo ettirilmeli, 
metin ancak yazarca dikkatle okunup yeniden daktilo edildikten, daktilo 
edilen metin de gözden geçirilip gerekli son düzeltmeler yapıldıktan sonra 
yayımlanmak üzere sunulmalıdır. 

Anlatım açık olmalı, yazı konusunun uzmanı olmayan kişilerce de 
kolaylıkla anlaşılmalıdır. 

1. Kaleme alınan yazıların kolay ya da güç anlaşılmasında tümce 
yapısının önemli bir yeri vardır. Özellikle aşırı ölçüde- uzun, karışık tüm-
celer yazının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Toplumsal konuları ele alan 
yazılarda görece uzun tümceler kullanılması çoğu kez bir zorunluluk ol-
makla birlikte, anlatımı gereksiz yere uzatmaktan sakınmalıdır. Sözcük-
ler özenle seçilerek kullanılmalı, isteneni anlatmak bakımından zorunlu 
olmayan bir tek sözcüğe bile yazıda yer verilmemelidir. 

2. Tümcelerde dolaysız anlatım, çoğu kez anlamayı güçleştiren do-
laylı anlatıma yeğ tutulmalıdır. Örneğin, "Bu konuda MPM tarafından 
iki kitap yayımlanmıştır" yerine "MPM bu konuda iki kitap yayımlamış-
tır" denmelidir. 

3. Tümü aydınlatma ya da eğitim amacı taşıyan MPM yayınlarında 
göze çarpan, dolayısıyla giderilmesi gereken bir başka eksiklik de kimi 
yazılarda belirli uzmanlık dallarıyla ilgili terimlere gereğinden çok yer 
verilmekte olmasıdır. Bu gibi yazılar daha çok konunun uzmanı olan az 
sayıda kimseye seslenmekte, geniş okuyucu yığınları bu gibi yazıları ko-
layca okuyup anlayamamaktadırlar. Yazarların bu konuda da elden gelen 
titizliği göstermeleri gerekir. 
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Zorunluluk olmadıkça yabancı kökenli sözcüklere yer verilmemelidir. 

Dilimizde çok sayıda Arapça, Farsça kökenli sözcükler bulunduğu, yüz-
yılların bıraktığı bir tortu olan bu Doğu kökenli sözcüklerle deyimlerin 
yanı sıra son yıllarda dilimize birçok Batı kaynaklı sözcüklerin de girmiş 
bulunduğu bilinmektedir. Türkçedeki özleşme akımının özellikle 1960'lar 
dan bu yana büyük bir hız kazanması karşısında bu yabancı sözcükler 
gittikçe daha çok yadırganmakta, dolayısıyla bu sözcüklerin Türkçe kar-
şılıklarının kullanılması gereği duyulmaktadır. 

Yazılarda yabancı kökenli sözcüklerle deyimlerin de ne ölçüde ayık-
lanacağı yazarların kişisel görüşlerine göre değişmekle birlikte, kural ola-
rak, bilinen, kullanılan Türkçe karşılıkların bulunduğu durumlarda Türk-
çelerin kullanılması gerekmektedir. Yazarların kendi ana dilimizde kar-
şılıkları varken yabancı sözcük ya da deyimler kullanmaları iyi karşılan-
mamaktadır; ancak geniş okuyucu yığınlarına seslenen aydınlatıcı, eğitici 
nitelikteki yazılarda her iki yöndeki aşırılıklardan da titizlikle kaçınıl-
ması uygun olur. Bu konuda uyulması gereken birkaç kurala aşağıda de-
ğinilmiştir : 

1. Kimi yazarların, kaleme aldıkları yazılarda eşanlamlı Türkçe söz-
cüklerle yabancı kökenli sözcükleri birlikte kullandıkları, böylece anla-
tımlarına çeşitlilik ya da renk vermek istedikleri görülmektedir. Örneğin, 
belirli bir yazıda, dahası belirli bir tümce içinde, "önemli" ile "mühim," 
"gözlem" ile "müşahede," "önce" ile "evvel," "yıl" ile "sene," "yüzyıl" ile 
"asır" gibi sözcüklerin yan yana kullanıldığı göze çarpmaktadır. Yazarla-
rın böyle yanlış bir yola gitmekten titizlikle kaçınmaları gerekir. 

2. Birçok yazar yalnız Arapça ya da Farsça kökenli sözcükleri 
değil, eşanlamlı Batı kaynaklı sözcükleri de Türkçeleriyle birlikte, çoğu 
kez de yan yana kullanmaktadır. "Aşırı" ile "ekstrem," "ayrıntı" ile 
"detay," "ilke" ile "prensip," "bunalım" ile "kriz," "belge" ile "doküman," 
"görev" ile "fonksiyon," "tepki" ile "reaksiyon" sözcükleri bunlara örnek 
olarak gösterilebilir. 

3. Yazarların, yalnız genel dilde kullanılan sözcüklerde değil, bilim-
sel ya da uygulayımsal terimlerde de ilerici bir tutum içinde bulunmaları, 
Türkçe karşılıkları kullanmak, dahası türetmek konusunda özel bir çaba 
göstermeleri uygun olur. Bu konuda izlenebilecek bir başka yol, yayının 
sonuna bir küçük sözlük eklemektir. 

4. Okullarımızda öğrencilere Arapça ya da Farsça okutulmadığı için 
bu dillerden alınmış sözcüklerle deyimlerin kullanılmasında yanılgılara da 
düşülmektedir. Örneğin, birçok kimseler "ehemmiyete haiz," "vasıflara 
haiz" gibi yanlış anlatımlar kullanmaktadırlar. Bunların doğrusu "ehem-
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miyeti haiz," "vasıfları haiz"dir. Bunların Türkçe karşılığı olan "önem 
taşıyan," "nitelikleri bulunan" gibi deyişler kullanıldığında bu tür yanıl-
gılara düşülmeyeceği açıktır. Bu durumla Batı kaynaklı sözcüklerde de 
karşılaşılmaktadır. Örneğin, kimi kişiler ara ara belirli bir işin "mali port-
recinden söz etmektedirler. Burada söz konusu olan, daha çok "önem" 
anlamına gelen Fransızca "portee" (porte okunur) sözcüğüdür. Bir işin, 
açık bir Türkçe ile "mali (ya da 'akçal') yükü"nden söz edilmesi duru-
munda böyle bir yanılgıya düşülmeyecektir. 

5. Kimi yazarlar tümce içindeki sözcüklerin Türkçelerini kullanmak 
için özel bir çaba göstermekle birlikte, eylem bildiren sözcüklerde nedense 
Arapça ya da Farsça sözcükler kullanmaktadırlar. Bu konuda da gerekli 
titizliğin gösterilmesi yazılara daha temiz bir görünüm, daha büyük bir 
anlam açıklığı kazandıracaktır. 

6. Türkçede karşılıkları bulunan kalıplaşmış birtakım Osmanlıca de-
yişlerin kimi yazarlarca sık sık kullanıldığı görülmektedir. "Yaparak" ye-
rine "yapmak suretiyle," "MPM'ce" yerine "MPM tarafından," "...i var-
dır" yerine "...e sahiptir" denmesi bu tür anlatımların birkaç örneğidir. 
Bu gibi eskimiş deyişlerden kendilerini kurtarmayı başaran yazarlar, ka-
leme aldıkları metinlerin daha büyük bir akıcılık, duruluk kazandığını 
görmekte gecikmeyeceklerdir. 

7. Yazılarda sık sık yanlış kullanıldığı görülen sözcükler arasında 
"etkin, etken, etmen, etkinlik, etkenlik" sözcükleri özellikle göze çarpmak-
tadır. Türkçedeki "etkin" sözcüğü "faal," "etmen" ise "âmil" ya da "fak-
tör" karşılığıdır. "Etkenlik," "müessiriyet" ya da İngilizce "effectiveness" 
(Fransızca "efficacite") sözcüklerini karşılar. "Etkinlik" sözcüğü "faali-
yet" karşılığı olarak kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan "faaliyet" söz-
cüğünün karşılığı olarak yerine göre "eylem(ler)," "çalışma(lar)," "iş(ler)," 
"görev (ler)" sözcüklerinden biri de kullanılabilir. 

8. Öz Türkçe sözcükler kullanmaya çalışan kimi kişiler de yazılışı 
birbirine yakın, ancak anlamları çok ayrı sözcükleri birbiriyle karıştır-
maktadırlar. Bu arada "imtiyaz" anlamına gelen "ayrıcalık," "ayrı olma, 
ayrılık" anlamında; "intiba" anlamına gelen "izlenim," "takip" anlamına 
gelen "izleme" yerine; "periyodik" anlamına gelen "süreli," "devamlı" 
anlamına gelen "sürekli" yerine kullanılmaktadır. Yanlış kullanılan bir 
başka sözcük çifti de "yaşam" ile "yaşantı"dır. Oysa "yaşam" hayat kar-
şılığıdır; daha çok yazınsal bir sözcük olan "yaşantı" ise "yaşam biçimi" 
ya da "yaşam deneylerinin tümü" anlamına gelir. "Çözüm-çözümleme" 
ikilisi de genellikle yanlış kullanılmaktadır. Bir sorun "çözümlenmez" 
"çözülür," eski deyişle bir "mesele halledilir;" "çözümlemek" ise "analiz 
etmek, tahlil etmek" demektir. Her iki durumda da "çözümlemek" eyle-
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mini kullanırsak "analiz"e ne diyeceğiz? Ayrı bir sözcük mü türeteceğiz? 
Fransızcada da bir süreden beri "resoudre" eyleminin yanı sıra yine o 
anlamda "solutionner" eyleminin kullanılması bizdekine benzer bir durum 
yaratmakla birlikte, orada "analyse" sözcüğünün bulunması bizdeki sa-
kıncayı doğurmamaktadır. Bu nedenle öz Türkçe sözcükleri kullananlar 
dikkatli olmalı, bu tür yanlışların dilde özleşme akımını savunanları güç 
duruma düşürdüğünü unutmamalıdırlar. 

9. Türkçeyi iyi yazmak isteyenler, Arapça kökenli bir sözcük olan 
"ve" bağlacını kullanmaktan olabildiğince sakınmalıdırlar. Bizim yaptı-
ğımız bir deneme virgül ya da "ile" (le, la) bağlacı kullanarak toplam 
"ve"lerin dörtte üçten çoğundan kurtulabileceğimizi ortaya koymuştur. 
"Ve"nin tümce yapısına kazandırdığı akıcılıktan vazgeçmeyi güç bulan 
yazarlar, özellikle virgülün getirdiği kısa susuşların tümcelerine bambaşka 
bir musiki, bambaşka bir ses dengesi kazandırdığını göreceklerdir. Bu 
konuda özel bir duyarlık göstermelerini dilediğimiz okuyucular Türk Dili 
dergisinin Nisan 1975 sayısında yayımlanan " 'Ve' Bağlacından Nasıl Kur-
tuluruz?," " 'Ve' Bağlacı Üzerine" başlıklı yazımızla kısa açıklamamızı 
dikkatle incelemeli, oradaki somut örnekleri gözden geçirmelidirler. Bu 
yazıda da orada açıkladığımız (çeşitlemeleriyle birlikte sayısı otuza yak-
laşan) kuralları uygulayarak "ve" bağlacını hiç kullanmadık. 

İlişikte sunulan "Yabancı Kökenli — Türkçe Sözcükler Kılavuzu"nun, 
özellikle Türkçedeki özleşme akımını gerektiği gibi izleyememiş olan ya-
zarlara bu konuda kolaylık sağlayabileceğini, onları sık sık sözlüğe baş-
vurmak sıkıntısından tümüyle olmasa bile geniş ölçüde kurtaracağını sa-
nıyoruz. 

Yazı dilini özleştirmek isteyen yazarlar aşağıdaki yayınlardan da ya-
rarlanabilirler : 

Özleştirme Kılavuzu (Türk Dil Kurumu yayını, 1978), 195 sayfa. 
Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurulu yayını, genişletilmiş yedinci baskı, 1983), 1354 

sayfa. 
Sade Türkçe Kılavuzu (Hazırlayan: Kemal Demiray) (Türk Dü Kurumu ya-

yım, 1971), 142 sayfa. 
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi I (Türk Dil Kurumu yayını, 

1972), 85 sayfa. 
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi II (Türk Dil Kurumu ya-

yım, 1978), 182 sayfa. 
Batı Dilleri Sözcüklerine Karşılıklar Kılavuzu (Türk Dil Kurumu yayını, 1972), 

71 sayfa. 
Cahit Öztelli, Resmi Yazışmalar Sözlüğü (Türk Dil Kurumu yayını, 1969), 187 

sayfa. 
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Yukarıda sözü edilen Türkçe Sözlük, yabancı sözcükleri kullanmak-
tan sakınmak isteyen, ancak bunların kaynağını —dahası yabancı kökenli 
olup olmadıkları— kesinlikle bilemeyen yazarlar için el altında bulun-
durulması gereken bir kaynaktır. Dilimizdeki en son gelişmeleri daha ya-
kından izlemek isteyenler Türk Dil Kurumu'nun yayımlamakta olduğu 
terim sözlüklerine başvurmalıdırlar. Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Yazın 
Terimleri Sözlüğü; Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Söz-
lüğü; Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, Eği-
tim Terimleri Sözlüğü, Kentbilim Terimleri Sözlüğü bunlardan yalnız 
birkaçıdır. Türk dilindeki güncel gelişmeleri, bu arada yeni türetilen söz-
cükleri gecikmeden izlemek isteyenler, bu Kurum'ca ayda bir yayımlanan 
Türk Dili dergisine abone yazılmalıdırlar.2 

Yazım Kurallarına titizlikle uyulmalıdır. 
Yayımlanacak yazıların birçoğunda göze çarpan eksikliklerden biri de 

yazım (imla) ile ilgilidir. Bilindiği gibi, Türk dilinin yazım kuralları Türk 
Dil Kurumu'nca belirlenmekte, sözcüklerin yazılışı Kurum'un "Yeni Ya-
zım Kılavuzu"nda gösterilmektedir. Bu kılavuzun son durumu gösteren 
11. baskısı (TDK yayını, 1981, 256 sayfa) yazarlar için yararlı bir kaynak-
tır. Kurum'un yazım kurallarında sık sık değişiklikler yaptığı, kimi ya-
zarların kimi sözcükler için belirlenen yazım biçimine karşı çıktıkları bir 
gerçektir. Ancak Türk Dil Kurumu'nun bu konudaki çalışmalarının dilci-
lerle yazıncılarca yapıldığı, ortaya konan kuralların en azından bir ço-
ğunluk görüşünü yansıttığı da bir gerçektir. Herkesin kendine göre ayrı 
bir yazımı bulunmasından doğabilecek kargaşanın sakıncaları göz önünde 
bulundurulursa, eksiksiz olmasa bile, böyle genel bir kılavuza uymanın 
yararları ortadadır. Bu düşüncelerle yazım konusunda Türk Dil Kuru-
mu'nun Yazım Kılavuzu'na uyulması ilke olarak benimsenmiştir. Dolayı-
sıyla yazarların bu kılavuzun başında yer alan kuralları dikkatle okuma-
ları, duraksadıkları durumlarda Kılavuz'a bakmaları yerinde olur.3 Bu-
rada, yayımlanacak yazılarda göze çarpan birkaç yanlışa değinmekte yarar 
görülmüştür. 

2 TDK, 1983 yılında yasayla yeniden düzenlenerek bir kamu kuruluşuna dö-
nüştürüldükten sonra bu tür özleştirme çalışmalarından iyice uzaklaşmış görün-
mektedir. 

3 Bir dernek yapısında olan Türk Dil Kurumu'nun yasayla kamu kuruluşuna 
dönüştürülmesinden sonra, yeni Kurum aşağıda kimliği verilen yeni bir yazım kı-
lavuzu yayımlamıştır: 

İmlâ Kılavuzu (Hazırlayan: Prof. Dr. Hasan Eren) (TDK Yayınlan, 525) (An-
kara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1985), 271 sayfa. 

Adı —Arapça "imlâ" sözcüğü Türkçe "yazım"a yeğlenip anlaşıldığına göre 
TDK Bilim Kurulu başkanı da azınlıkta bırakılarak— "İmlâ Kılavuzu"na dönüş-
türülen bu Kılavuz eskisine göre bir ilerleme olacak yerde bir gerileme olarak or-
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1. "Latin, plan, lastik, klasik" gibi Bat ı kökenli sözcüklerde eskiden 
l 'den sonraki a harfleri üzerine konan " A " imi kaldırılmıştır.4 

2. Eskiden sıfatlarda kullanılan nispet i'si tümüyle kaldırılmıştır. 
(Asli, milli, safi, siyasi, iktisadi gibi) 

3. " İ l e " bağlacının kendisinden önce gelen, sonunda üçüncü kişi iye-
lik eki bulunan sözcüklere ek olarak getirildiği durumlarda nasıl yazıla-
cağına ilişkin kurallarda da ara ara değişiklikler olmakla, bu da uygula-
mada duraksamalara yol açmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun (1980 önce-
sinde) belirlediği son kural, bu birleşmenin adın yalın olarak kullanıl-

taya çıkmış, yanlışlarının yanı sıra iç çelişkileri dolayısıyla da yoğun eleştirilere 
uğrayan bu Kılavuz yazım alanındaki karışıklığı büsbütün artırmıştır. Bilim Ku-
rulu üyeleri arasında bile birçok konularda görüş birliği sağlanamamış olmalı ki, 
kılavuzu geliştirip inceleyen Kurul üyelerinden biri kendi imzasıyla ayrı bir Kılavuz 
yayımlama yoluna gitmiştir. Bu yayının kimliği de aşağıda verilmiştir: 

Doç. Dr. Mertol Tulum. Yeni İmlâ Kılavuzu (Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı 
yayını) (Tercüman Gazetesi, 1986), 93 sayfa. 

"İmlâ Kılavuzu"nun bir eleştirisi için Ömer Asım Aksoy'un Cumhuriyet gâ  
zetesinin 4, 6, 12, 16 Mart 1986 günlü sayılarında yayımlanan "Dağdan Bir Aslan 
Doğurması Beklenirdi" başlıklı yazısıyla 10 Mayıs 1986 günlü sayısında çıkan "Üç 
'Kılavuz' Arasında" başlıklı yazısına, ayrıca Prof, Dr. Vecihe Hatipoğlu'nun yine 
Cumhuriyet'in 26 Nisan 1986 günlü sayısında çıkan "Bir Yazarlık Kıyımı" başlıklı 
yazısına bakınız. 

Bu arada yayımlanan dördüncü bir yazım kılavuzu için bakınız: Nijat Özön, 
Güzel Türkçemiz — Yazım Kılavuzu, Sözcükler Kılavuzu, Terimler Kılavuzu, Ya-
zım Kuralları (Milliyet gazetesinin okurlarına armağanı) (İstanbul, 1986), 658 sayfa. 

Bu durum karşısında, daha tutarlı, güvenilir bir Kılavuz ortaya konuncaya 
dek TDK'nun eski Yazım Kılavuzu'na bağlı kalmak en doğru çözüm olarak görün-
mektedir. 

(Bu yayın baskıya girdikten sonra Ana Yazım Kılavuzu başlıklı yeni bir kılavuz 
hazırlanmakta olduğunu öğrendik. Eski Türk Dil Kurumu'nun Genel Yazmanla-
rından Ömer Asım Aksoy başkanlığında, aralarında o Kurum'un Dilbilgisi Kolu 
Başkanlarından Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu'nun da bulunduğu on kişilik bir takımca 
oluşturulmakta olan bu kılavuz eski Kurum'ca yayımlanan Yeni Yazım Kılavuzu'nun 
geliştirilmiş bir biçimi olacaktır. Başında uzun bir önsözün de yer alacağı bu kıla-
vuzun baskısının Ekim 1987 içinde sonuçlanacağı anlaşılmaktadır.) 

4 Yıllardan beri kamuoyunda Türk Dil Kurumu'nun bu imi tümüyle kaldırıl-
dığı yolunda gerçeğe uymayan yaygın bir inanç vardır. Bu yüzden birçok kimse-
ler "kâr"ı "kar," "rüzgâr"ı "rüzgar" biçiminde yazmaktadırlar. Oysa TDKnun Yeni 
Yazım Kılavuzu'nda (11. baskı) (1981) (s. 41) "Düzeltme İmi (".) başlığı altında 
şu açıklamalar yer almaktadır: 

Düzeltme imi, yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılır: 
a) Arapça, Farsça kökenli sözcüklerde /k/, /g/ ünsüzlerinden sonra gelen (/a/ 

ve /u/ ünlüleri üzerine düzeltme imi konur: kâğıt, dükkân, kâfir, mekân, sükûn, 
rüzsrâr, gâh, yegân, dergâh, yadigâr ... gibi. 

b) Yazımlan aynı, anlamlan ve okunuşları ayn olan kimi yabancı sözcük-
lerde de bu im kullanılır: adet, âdet; alem, âlem; Ali, âli ... gibi. 
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ması durumunda olduğu gibi ses uyumu yapılarak gerçekleştirileceği bi-
çimindedir (eliyle, ayağıyla gibi).3 

4. "Dahi" anlamına gelen "de" ya da "da"larla soru "mi"leri kendi-
lerinden önce gelen sözcüklerden ayrı yazılmalıdır. 

Bugün Sezar'm ünlü "Sen de mi, oğlum Brutus?" tümcesini "Sendemi, 
oğlum Brutus?" biçiminde yazmak eğiliminde olan aydın kişilerimizin 
sayısı kaygı verici düzeylere ulaşmıştır. Burada "dahi" anlamma gelen 
"de"nin de, soru "mi"sinin de ayrı yazılması gerekir. Yine bugün birçok 
kimse, örneğin, "et de var, süt de" tümcesini yanlış olarak "ette var, 
sütte" biçiminde yazıyor. "Dahi" anlamma gelen "de"lerin ayrı yazı-
lacağını bilen kimi kişiler de bu tümceyi "et te var, süt te" biçiminde 
yazmaktadırlar. Oysa bu da yanlıştır; çünkü ayrı bir sözcük olan "de," 
ses uyumu kuralı ugulanarak "te"ye dönüştürülemez.6 

Noktalama imleri doğru, eksiksiz olarak kullanılmalıdır. 

Noktalama kuralları da, sözü geçen Yazım Kılavuzu'nun başında ay-
rıntılı olarak, ayrıca örnekler de verilerek açıklanmıştır. Burada bu ko-
nuyla ilgili olarak da yazılarda sık sık bozulduğu görülen bir iki kurala 
dikkati çekmekte yarar vardır. 

1. Dilimizde belki de en çok yanlış kullanılan noktalama imi nok-
talı virgüldür. Birçok yazarların bu imi gelişigüzel kullandıkları, tümce 
başında özneden sonra bile noktalı virgül koymak yoluna gittikleri gö-
rülmektedir. Bilindiği gibi, noktalı virgül aralarında anlam bağlantısı çok 
sıkı olan, birbirlerinin anlamını bütünleyen iki tümcecik arasında konur 
ya da birbirinden virgüllerle ayrılan sözcükler kendi içlerinde birbirinden 

c) Özel adlarla ve belli yazım biçimiyle devlet kuruluşlarınca benimsenmiş 
olan yer adlarında, bu imin korunması zorunlu görülmüştür: Kâzım, Kâmil, Lâmia, 
Balâ. Felahiye, İslâhiye, Lapseki, Lâdik, Emiralem ... gibi. 

Uyan: 
1) Arapça, Farsça kökenli sözcüklerde /I/ ünsüzünden sonra gelen /a/ ve /u/ 

ünlüleri üzerinden düzeltme imi kaldınlmıştır: selam, lakin, lazım, billur gibi. 
, 5 Bu belgenin hazırlandığı dönemde burada şu açıklamaya yer vermiştik: 

" 'İle' edatının kendisinden önce gelen isimle birleştirilmesi halinde nasıl ya-
zılacağı da duraksama konusu olmaktadır. İsim yalın olarak kullanıldığında ya-
zımda ses uyumu kuralına uyulmakta (kararla, evle gibi), buna karşılık isme 
iyelik (mülkiyet) gösteren "i" ile "e" eklerinin bağlandığı durumlarda ses uyumu 
kuralına uyulmaksızın bütün sözcüklerin sonunda "yle" eki kullanılmaktadır 
(eviyle, karanyle) gibi." 

6 Son yıllarda üniversite öğrencilerinin bu yanlışı daha çok yaptıklan görül-
mektedir. Bu konuda güçlük çekenlere şöyle bir doğrulama yöntemi öneriyoruz: 
"De'nin yanına bir de daha ekleyerek tümceyi o biçimiyle okuyunuz. Tümce an-
lamsızlaşıyorsa de ayn, anlamda bir bozulma olmuyorsa bitişik yazılacak demektir." 
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belirgin bir biçimde ayrılan kümeler oluşturuyorlarsa onları birbirinden 
ayırmak için kullanılır. Üniversitede bu imin nasıl kullanıldığım öğren-
mekte güçlük çeken öğrencilere verdiğimiz kısa öğüt şudur: "Hiç de güç 
olmayan kuralı öğreniniz. Bilmiyorsanız, tümcenin gelişi buna elveriyorsa 
nokta, vermiyorsa virgül kullanınız." 

2. Birbiriyle karıştırılan iki noktalama imi de ayraç -()- ile tırnak 
"- imleridir. Bir anlatımın yazıda ayraç içine alınması o anlatımın açık-

lama amacıyla konduğu, okunmasa da olabileceği anlamına gelir. Buna 
karşılık bir anlatımın tırnak içine alınması ona dikkatin çekilmek ya da 
olağan anlamı dışında bir başka anlamda kullanılmak istendiğini gösterir. 

3. Noktalama imleri kendilerinden önce gelen sözcüklerin bir parça-
sı gibidir. Bu nedenle, sözcük biter bitmez noktalama imi konmalı, kimi 
daktilo edilmiş metinlerde görüldüğü gibi, sözcükle noktalama imi arasında 
boşluk bırakılmamalıdır. 

Yararlanılan kaynaklara yapılan yollamalar doğru, eksiksiz olmalıdır. 

Yayımlanacak yazılarda görülen eksikliklerden biri de yararlanılan 
kaynaklara yapılan yollamalarla ilgilidir. Bu gibi kaynaklara yapılan yol-
lamaların biçimi konusunda ülkemizde üzerinde herkesin birleştiği kesin 
kurallar yoktur; yazarlar da çoğu kez bildikleri yabancı dillerdeki uygu-
lamaları izleme eğilimini göstermektedirler. Bize uygun gelen —daha çok 
Birleşik Amerika'daki uygulamadan esinlenmiş— birtakım yollama örnek-
leri aşağıda gösterilmiştir: 

1. Kitaplara yollama: 
Rensis Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw-Hill Book 
Co„ 1961), s. 25. 

2. Dergi yazılarına yollama: 
Alex Bavelas ile Dermot Barnett, "An Experimental Approach to Organizatio-
nal Communication," Personnel (Vol. 27, No. 5, March 1951), s. 368. 

3. Çeşitli yazarlarca kaleme alınmış yazılardan oluşan kitaplardaki yazılara 
yollama: 
Burleigh B. Gardner, "The Factory as a Social System," Industry and 
Society (Ed. Wm. F. Whyte) (New York: McGraw-Hill, 1946), s. 132-133. 

4. Yazıda daha önce anılan bir kaynağa yollama: 
Daha önce yazarın birden çok kitap ya da dergi yazısına yollama yapıl-
mışsa : 
Whyte, adı geçen Industry and Society, s. 126. 
Daha önce o yazarın bir tek yazısına yollama yapılmışsa: 
Whyte, adı geçen kitap (ya da dergi yazısı), s. 22. 

5. Belirli bir sayfada yer alan önceki bir kaynağa yollama: 
Whyte, üstteki kaynak, s. 26. 
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Sayfa altlarındaki yollamalarda yazarın adı ile soyadı yazılmalı, soya-
dının başa alınması yoluna gidilmemelidir. Kitapların sonuna konan "Kay-
nakçalarda böyle bir yola gidilmesi, abecesel bir sıralama yapılmasından 
dolayıdır. Sayfa altındaki notlarda böyle bir gereksinme söz konusu de-
ğildir. 

Son yıllarda Birleşik Amerika'da yayımlanan yapıtlarda değişik bir 
yollama yöntemi uygulanmaktadır. Kitabın hazırlanmasında yararlanılan 
kaynaklar (kitaplarla dergi yazıları), numaralanmış olarak kitabın so-
nunda yer almakta, metinde yararlanılan görüşün sahibi olan yazarın 
soyadı ile yollamada bulunulacak kitabın numarası rakam olarak —araya 
herhangi bir noktalama imi konmadan— ayraç içinde gösterilmektedir 
("Barnard 23" biçiminde). Böylece hangi kaynaktan yararlanıldığını öğ-
renmek isteyen okuyucu kitabın sonuna bakarak durumu öğrenmektedir. 
Bu yöntemin yararlı yanı, belirli kaynağa birçok yollamalarda bulunul-
ması durumunda ortaya çıkabilecek yinelemeleri önleyerek baskı gider-
lerini azaltması, kitabın sayfalarını çok sayıda yollama notundan kurta-
rarak ilginin dağılmasını önlemesidir. Sakıncası ise sık sık kitabın arka-
sına bakmak gereğini duyurmasıdır. Bizde de böyle bir yola gidilmesinde 
kimi yazarlar yarar görebilirler. 

Özellikle kimi dergi yazılarında en sona, "literatür" başlığı altında, 
metinde anılan kaynakların bir kez de toplu olarak konduğu durumlarla 
karşılaşılmaktadır. Gereksiz bir yineleme niteliği taşıyan bu uygulamadan 
vazgeçilmesi uygun olur. Bu konuda derinleşmek isteyen okuyucuların 
yararlanabilecekleri başka kaynakların bir dizelgesi verilmek isteniyorsa 
o zaman "Yararlanılabilecek Başka Kaynaklar" ya da "Kaynakça" başlığı 
altında bu kitaplarla dergi yazılarına (bu sıra ile) yer verilebilir. 

Çevirilerle İlgili İlkeler 

1. Çevirilerle ilgili olarak ilk usa gelen sorun, yabancı dildeki metne 
ne ölçüde bağlı kalınacağıdır. Bu metnin sözüne aşırı ölçüde bağlı kalın-
ması çoğu kez yapılan çeviriye yabancı, yadırgatıcı bir kokunun sin-
mesine yol açmakta, aşırı ölçüde özgür bir çeviride ise anlamdan gerek-
siz sapmalar, uzaklaşmalar olmaktadır. Bu konuda en yararlı kılavuz 
"çeviri kadın gibidir; güzel olursa bağlı olmaz, bağlı olursa güzel olmaz" 
diyen bir Polonya atasözünün anlamında saklıdır. Yapılacak çeviri ne 
aşırı ölçüde bağlı, dolayısıyla çirkin, ne de gereğinden çok özgür olmalıdır. 

Çevirilerde ana metindeki sözcüklerden çok tümcelere bağlı kalın-
malıdır. Çünkü dilde anlatım birimi sözcüklerden çok tümcelerdir. Bu-
nunla birlikte, bundan sözcüklerin önemsiz olduğu anlamı çıkarılmamalı, 
özgür bir çeviri yapıyorum diye sözcükler görmezlikten gelinmemelidir. 
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2. İyi bir çeviri ortaya koyabilmek için ilgili yabancı dili bilmek 
yetmemekte, çevirinin yapıldığı dil olan Türkçeyi ondan çok daha iyi 
kullanabilmek gerekmektedir. 

3. Uğraşsal ya da uygulayımsal konularda yapılacak çevirilerde te-
rimlerin Türkçeye doğru olarak aktarılması da çevirinin başarısı bakı-
mından büyük önem taşımaktadır. Bu gibi terimleri iyi bilmeyen kimse-
lerin konunun uzmanlarıyla görüşüp gerekli irdelemeleri yapmaları bir 
zorunluluktur. 

4. Bugüne değin incelemek olanağını bulduğumuz çeviriler, bizde 
çevirmenlerin aşağıdaki öneriler üzerinde titizlikle durmaları gerektiği 
kanısını yaratmıştır: 

(a) Çeviriyi yapan kişi, ortaya koyduğu taslağı dikkatle okumalı, 
her tümceyi titizlikle işlemelidir. Çevirmen, metnin kullanılan dil, akıcı-
lık, noktalama, anlam bakımından eksiksiz bir duruma gelmesi için elin-
den gelen çabayı göstermelidir. 

(b) Çevirmen, çeviri taslağını daktilo ettirmeli, sonra da bir başka-
sına —en azından akıcılıkla anlatımın açıklığı yönünden— gözden geçirt-
melidir. Oldukça usta, yazı yazma deneyi zengin yazarlar bile, genellikle 
yazdıklarını böyle bir incelemeden geçirmek gereğini duyarlar. Bu göz-
den geçirme işi —okunaklıysa— ilk çeviri metni üzerinde yapılabilir. 

(c) Çevirmen, gözden geçirilen metni dikkatle okuyarak gerekli dü-
zeltmeleri yaptıktan sonra daktilo ettirmelidir. 

(ç) Çeviriyi yapan, daktilo edilen metni bir kez daha titizlikle göz-
den geçirerek daktilo yanlışlarını düzeltmeli, gözden kaçmış olabilecek 
başka aksaklıkları da gidermelidir. Metin, ancak bu düzeltmeler yapıl-
dıktan sonra yayımlanmak üzere sunulmalıdır. 

Yazarların, telif ya da çeviri olsun, kaleme aldıkları yazılar üzerinde 
bu kılavuzdaki açıklamalara uygunluk bakımından yapacakları denetle-
mede kullanabilecekleri bir kılavuz ilişiktedir. 
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YABANCI KÖKENLİ - TÜRKÇE 
SÖZCÜKLER KILAVUZU 

A 

acil ivedi 
adale kas 
adaptasyon uyarlama 
adapte etmek uyarlamak 
adese mercek 
adet sayı, tane 
âdetler töre (ler) 
âdil denkser 
ahenk uyum 
ahlak (i) aktöre (1) 
aidat ödenti, kesenek 
aidiyet ilinti 
ait değgin, ilişkin 
akıl us 
aklıselim sağduyu 
akli ussal 
aksan vurgu 
aksettirmek yansıtmak 
aksiyon eylem 
aksülamel tepki 
aktif etkin 
aktüel güncel 
alaka(dar) ilgi(li) 
alelade olağan, sıradan 
âlemşümul evrensel 
alfabe (tik) abece (sel) 
âlim bilgin 
alternatif seçenek (li) 
amatör özengen 
ameli uygulamalı 
ameliye işlem 
amenajman düzenleme 
amil etmen 
amme kamu 
ampirik görgül, uygulamalı 
anane (vi) gelenek (sel) 
anarşi kargaşa 

anormal olağandışı, dengesiz 
antitez karşısav 
araz belirti 
arz sunum 
asgari en az 
asır yüzyıl 
asli grup birincil küme 
atalet süredurum, eylemsizlik, 

durgunluk 
atıf yollama 
aym özdeş 
ayniyat özdek (ler) 
ayniyet özdeşlik 
azami en çok 

B 
bariz belirgin 
basiret sağgörü 
bedbaht mutsuz 
bedbin kötümser 
bedel karşılık 
beşeri insancıl 
beyan bildirim 
beyanat demeç 
beyanname bildirge, bildiri 
beynelmilel uluslararası 
bibliyografya kaynakça 
bilavasıta doğrudan, dolaysız 
bilhassa özellikle 
bilvasıta dolaylı 
bina yapı 
bitaraf yansız 
biyografi yaşamöyküsü 
buhar buğu 
buhran bunalım 
buut boyut 
bünye yapı 
bürokrasi yazçizcilik; genörgüt 
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c E 

cadde anayol 
c a s e örnekolay 
ceht çaba 
celse oturum 
cemiyet toplum; dernek 
cephe önyüz; yöney 
cereyan akım 
cesaret yüreklilik 
cetvel dizelge 
cevap (landırmak) yamt(lamak) 

karşılık (vermek) 
cezri kökten 
ciro aktarım 
cihaz aygıt 
cihet yön 

dair değgin, üzerine 
davet çağrı 
debdebeli görkemli 
defa kez 
delil kanıt 
derpiş etmek öngörmek 
detant yumuşama 
determinizm gerekircilik 
devam ettirmek sürdürmek 
devamlı sürekli 
devir çağ 
devre dönem 
diğerkâmlık özgecilik 
diktatördük) buyurgan(lık) 
dilemma ikilem 
dinamik dirik; devingi 
dinamizm canlılık, diriklik 
direkt dolaysız 

yönerge 
düzence 

tasarım; tasarçizim 
öğreti 

belge 

direktif 
disiplin 
dizayn 
doktrin 
doküman 
dokümanter belgesel 
dosya dizeç 
dramatik çarpıcı 
durendişlik öngörüşlülük 
düplikasyon geçişme, çakışma, 

örtüşme 
düşmandık) yağı(lık) 

ebedi sonsuz; ölümsüz 
efkârı umumiye kamuoyu 
ehliyet yeterlik 
ekipman donanım 
elastiki esnek 
elbise giysi 
elit seçkin 
emin güvenilir 
emir buyruk 
emniyet güvenlik 
emperyalizm sömürgecilik, yayılım-

cılık 
emretmek buyurmak 
encümen. yarkurul, kurul 
endeks dizin 
endikatör gösterge 
endirekt dolaylı 
endişe kaygı 
endüstri işleyim 
enfüsi öznel 
enformasyon bilgi; tanıtma; danışma 
enformatik bilgisayım 
enfrastrüktür altyapı 
enkaz yıkıntı 
entegrasyon bütünleşme 
entellektüel aydın; ansal 
enteresan ilginç, ilgi çekici 
ergonomi işbilim 
erozyon aşınma 
esbabı mucibe gerekçe 
eskis taslak 
eser yapıt 
etraf çevre, dolay 
ezeli öncesiz 

faal etkin 
faaliyet der) eylem (ler), çalışma-

(lar), iş (ler), görev (ler) 
fahri onursal 
fakat ancak 
fakir yoksul 
faktör etmen 
fani ölümlü 
fantezi düşlem 
faraziye varsayım 
fark ayrım, ayrılık 
farzetmek varsaymak 
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fasit daire kısır döngü 
fayda yarar 
fazilet erdem 
fedakârlık esirgemezlik, özveri 
federal birleşik (devlet) 
federe üye (devlet) 
felaket yıkım 
feraset anlayış (lılık) 
fert birey 
fevkalade olağanüstü, olağandışı 
feza uzay 
fihrist dizin 
fiili eylemli, edimli 
fikri sabit saplantı 
fiksiyon yapıntı 
fizibilite yapılabilirlik 
fonetik sesçil 
fonksiyon(el) görev(sel), işlev(sel) 
form bilgi belgesi 
formalist biçimci 
formalite işlemcilik 
formüler bilgi belgesi 
formal biçimsel 
fuel-oil yağyakıt 

G 

garanti güvence 
garantör güvenceci 
gaye amaç, erek 
gayretkeş (lik) çabacıl(lık) 
gayri muntazam düzensiz 
gıda besin 
grup küme 
gurur övünç 

H 

hadise olay 
hafıza bellek 
hafriyat kazı 
hakaret aşağılama 
hakikat(en) gerçek (ten) 
hâkim başat, egemen 
hakkaıüyet denkserlik 
hal çözüm; durum 
hal tarzı çözüm yolu 
halbuki oysa 
halletmek çözmek 
hamle atılım 
hararet ısı 

harcırah yolluk 
hareket devinim 
harp savaş 
has özgü 
hassas (iyet) duyarlı (k) 
hasta(lık) sayrı (lık) 
hat çizgi 
hata yanılgı 
hatip konuşmacı 
hatta dahası 
havali bölge, dolay, yöre 
hayat yaşam 
hayat tecrübeleri yaşantı 
hazım sindirim 
hazmetmek sindirmek 
heterojen ayrı türden, çoktürel, 

ayrışık 
heyecan coşku 
heyet kurul 
hibe bağışlama, bağış 
hicret göçme, göç 
hikâye öykü 
his duygu 
hissetmek duymak, sezmek 
hissi duygusal 
hiyerarşi komuta düzeni, sıradüzen 
homojen türdeş 
hukuk (i) tüze(l) 
hulasa özet (olarak) 
hususi özel 
hususiyet özellik 
hücum saldırı 
hükmi şahsiyet tüzel kişilik 
hüküm yargı 
hümanist insancı, insancıl 
hüner beceri 
hür özgür, erkin 
hürmet saygı 
hürriyet özgürlük 
hüviyet kimlik 

i 
icap ettirmek gerektirmek 
icat buluş ' 
icra (etmek) yürütme (k), uygula-

ma(k) 
içtimai toplumsal 
içtinap etmek sakınmak 
idare yönetim 
idare meclisi yönetim kurulu 
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iddia sav 
ideal ülkü (sel) 
idrak (etmek) algılama (k) 
ifade anlatım, deyiş 
ihmal (etmek) savsaklama(k) 
ihtilaf anlaşmazlık 
ihtimal olasılık 
ihtimam özen 
ihtiras tutku 
ihtisas uzmanlık 
ihtişam görkem 
ihtiva etmek içermek 
ihtiyaç gereksinme, gerekseme, 

gereksinim 
ihtiyatlı sakıngan 
ikametgâh konul 
ikaz uyan, uyarma 
iktibas aktarma, alıntı (lama) 
iktifa (etmek) yetinme (k) 
iktisap (etmek) edinme (k) 
ilan duyuru 
ilave ek(leme) 
ilham (almak) esin(lenmek) 
ilim bilim 
ilkah döllenme 
illi nedensel 
illiyet nedensellik 
ilmi bilimsel 
ima sezdirme, sezdiri 
imaj görüntü, imge 
imal (atçı) yapım (cı) 
iman inan(ç) 
imkân olanak, olabilirlik 
imkânsız olanaksız 
imla yazım 

imtihan (etmek) sınav (dan geçir-
mek) 

imtiyaz ayrıcalık 
indeks dizin 
indi kendince 
informal doğal 
inhisar tekel 
inkâr yadsıma 
inkısam üleşim 
inkişaf gelişme, gelişim 
input girdi 
insicam tutarlılık, tutarlık 
insicamsız tutarsız 
intiba izlenim 
intibak uyum; uyarlama 

ipotek tutu 
ipotez varsayım 
iptal bozma 
iptidai ilkel 
irade istem, istenç 
irrasyonel usa aykırı 
irtibat bağlantı 
iskân yurtlandırma 
ispat (etmek) tanıt(lamak) 
istidat anıklık 
istifade (etmek) yararlanma (k) 
istihbarat haberalma; danışma 
istihlak tüketim 
istihsal üretim 
istikamet doğrultu, yön 
istiklal bağımsızlık 
istimlak kamulaştırma 
istisna ayral, kural dışı, aynksı 
istişare danışma 
isyan başkaldırı 
işaret im 
itaat boyun eğme 
itfaiye yangın 6öndürme 
itibar saygınlık 
itidal ılımlılık, ölçülülük 
itikat inanç 
itimat güven 
itina özen 
itiyat alışkanlık 
izah (etmek) açıklama (k) 
izale giderme 
izam etmek büyütmek, büyümae-

mek 
izole etmek yalıtmak 
izzetinefis onur, özsevi 

J 

jüri yargıcılar kurulu, seçici kurul 

K 

kabiliyet yetenek 
kabul onama, benimseme 
kadar dek, değin; denli 
kadastro yeryazım 
kademe aşama 
kader yazgı 
kâfi yeter, yeterli 
kaide kural 
kalifiye nitelikli 
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kalitatif nitel 
kalite (li) nitelik (li) 
kanaat kanı 
kanaatkâr yetingen 
kantitatif nicel 
kantite nicelik 
kanun(i) yasa(l) 
karakter özyapı, özellik 
karakteristik ayırtkan; özellik 
karine belirge 
kariyer yaşamuğraşı 
kati kesin 
kayıp yitik 
kelime sözcük 
kemiyet nicelik 
kemmi nicel 
kere kez 
kesafet yoğunluk 
keyfi nitel; başına buyruk 
keyfiyet nitelik 
kırtasiyecilik yazçizcilik 
kısım kesim 
kısmen biraz, bir ölçüde 
kıstas ölçüt 
kifayetli yeterli 
kifayetsiz yetersiz 
kitle yığm 
klasör sıralaç 
klik(leşme) bölek(leşme) 
kollektivizm ortaklaşacılık 
komisyon kurul, yarkurul 
kompüter bilgisayar 
komünikasyon iletişim, bildirişme 
kompleks karmaşık 
kongre kurultay 
kontrat sözleşme 
kontrol denetim 
koordinasyon eşgüdüm 
koordone etmek eşgüdümlemek 
kriter ölçüt 
kritik eleştirici, eleştirel; korkulu 
kriz bunalım 
kuvvetler ayrılığı erkler ayrılığı 
kümülatif birikimli 

L 

lakaydi Ugisizlik 
lazım gerekli 
lider önder 
line eylemci 

lisan dil 
liste dizelge 
literatür yazın 
liyakat yeterlik 
lüzum gerek (lilik) 

M 

mağlubiyet yenilgi 
mahalli yerel, yöresel 
maharet beceri 
mahiyet nitelik 
mahrek yörünge 
mahsul ürün 
mahzur sakınca 
makro genil 
makul usa yatkın, ölçülü 
mali akçal 
malum bilinen 
malumat bilgi 
malzeme gereç (ler) 
mamur bayındır 
mana anlam 
mani engel 
manivela kaldıraç 
masraf gider 
masuniyet dokunulmazlık 
matbaa basımevi 
mazbata tutanak 
meblağ tutar 
mecburi zorunlu 
mecmua dergi 
medeni uygar 
medeniyet uygarlık 
mefhum kavram 
meleke el yatkınlığı, yeti 
memleket ülke, yurt 
memnuniyet sevinç, kıvanç, 

hoşnutluk 
menfaat çıkar 
memur görevli, işyar 
menfi olumsuz 
menşe köken 
merasim tören 
merci kat 
meriyet yürürlük 
mesela örneğin, sözgelimi, sözgelişi 
mesele sorun 
meslek (i) uğraş (sal) 
mesken konut 
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mesnet dayanak, destek 
mesul (iyet) sorumlu (luk) 
mesut mutlu 
meşgale uğraşı 
meşru yasal; doğrul 
metanet dayanım 
metot yöntem 
mevcudiyet varlık 
mevkute süreli yayın 
mevzu konu 
meydana gelmek oluşmak, ortaya 

çıkmak 
mıntıka bölge, kesim 
mihver eksen 
mikro minil 
miktar nicelik 
mikyas ölçek 
millet ulus 
misafir konuk 
misal örnek 
model örnek 
modern çağcıl 
monoton tekdüze 
moral gönülgücü 
motif güdü 
motivasyon güdüleme, isteklendirme 
muadil denk 
muafiyet bağışıklık 
muamele işlem 
muasır çağdaş 
muhakkak besbelli 
muhalefet karşıtlık 
muhasebe saymanlık, sayışmanlık 
muhasebeci sayman 
muhasip sayman 
muhayyel düşsel 
muhit çevre 
muhtariyet özerklik 
muhtemel olası 
muhteva içerik 
mukabele karşılık 
mukavemet direnme, direnç 
mukayese karşılaştırma 
muntazam düzenli 
murakabe denetim, denetleme, 

gözetim 
murakıp denetçi 
muta veri 
mutaassıp bağnaz 
mutabakat uygunluk 

muteber saygın 
mutedil ılımlı 
mutlak salt 
muvafakat onama 
muvaffakiyet başarı 
muvazene denge 
mübadele değişim 
mübalağa (etmek) abartma(k) 
mücadele etmek savaşmak 
mücerret soyut 
müdahale karışma 
müdahalecilik karışmacılık 
müddet süre 
müessese kurum 
müessiriyet etkililik, etkenlik 
müeyyide yaptırım 
müfreze kol 
mühim önemli 
mükâfat ödül 
mükellef yükümlü 
mükemmel yetkin, eksiksiz 
mülahaza düşünce 
mülakat görüşme 
mülhem olmak esinlenmek 
mülkiyet iyelik 
mümbit verimli, bitek 
mümkün olanaklı, olabilir 
mümtaz seçkin 
münakaşa tartışma 
münasebet ilişki, ilişik 
münevver aydın 
müphem belirsiz 
mürekkep bileşik 
müsabaka yarışma 
müsamaha hoşgörü 
müspet olumlu 
müstaceliyet ivedilik 
müstahdem görevli, işgören 
müstahsil üretici 
müstakil bağımsız 
müstehlik tüketici 
müstenkif çekimser ^ 
müstesna ayrı, ayral, kural dışı 
müşahede gözlem 
müşahhas somut 
müşahit gözlemci 
müşavere (etmek) danışma(k) 
müşavirdik) danışmandık) 
müş'ir. gösterge 
müşterek ortaklaşa 
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müşteri alıcı 
mütalaa düşünce, görüş 
müteahhit üstenci 
müteallik ilişkin, değgin 
mütecanis türdeş 
mütecaviz saldırgan 
mütefekkir düşünür 
müteharrik devingen 
mütehassıs uzman 
mütehassis olma duygulanma 
mütekabil karşılıklı 
mütenasip oranlı 
mütercim çevirmen 
müteşebbis girişimci 
müzakere görüşme 
müzayede artırma 

N 
namzet aday 
nazari kuramsal 
nazariye kuram 
nesir düzyazı 
neşriyat yayın 
netice sonuç 
nevi tür 
nezaretçi gözetmen 
nihai son, işi sona erdiren 
nisap yetersayı 
nispeten görece 
nispi göreli 
nizam düzen 
normal olağan, düzgün 
nümune örnek 
nüsha sayı 

O 
obje nesne 
objektif nesnel 
optimal enuygun 
ordinatör bilgisayar 
organizasyon örgüt; örgütlendirme 
orijin köken 
otokritik özeleştiri 
otomasyon özedim 
otorite yetke 
output çıktı 

P 

pakt anlaşma 
paragraf bölücük 

parantez ayraç 
parazit asalak 
pasif edilgin 
performans başarım 
periyodik süreli 
personel görevli (ler) 
personel idaresi görevli yönetimi 
pertavsız büyüteç 
pesimist kötümser 
peşin hüküm önyargı 
peyk uydu 
pişman olmak yerinmek 
plüralist çoğulcu 
pozisyon durum 
pozitif olumlu 
pratik uygulama (lı) 
prefabrike kurma 
prejüje önyargı 
prensip ilke 
primitif ilkel 
problem sorun 
prodüktivite verimlilik, üretkenlik 
program izlence 
proje tasarı 
proleter emekçi 
propaganda yaymaca 
pülverizatör püskürteç 

R 
rabıta bağlantı 
radikal köktenci 
radikalizm köktencilik 
raf sergen 
rağmen karşın, olsa bile, ... le 

birlikte 
rahne gedik 
rapor yazanak 
rasat gözlem 
rasyonel ussal 
reaksiyon tepki 
realite gerçek 
realist gerçekçi 
realize etmek gerçekleştirmek 
reddetme geri çevirme, yadlama 
referandum kamuoylaması 
reform düzeltim 
rehabilitasyon esenleştirme 
rekabet yarışma 
reklam tanıtım 
revizyonist saptınmcı 
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revizyonizm saptırımcılık 
ruzname gündem 

S 
sabit durağan 
sade yalın 
safha evre 
saha alan 
sahte düzmece 
saik güdü 
salahiyet yetki 
samimiyet içtenlik 
sanayi işleyim 
sarahat açıklık 
sarih açık 
sathi yüzeysel 
sebat (etmek) direşme (k) 
sebep neden 
sektör kesim 
semantik anlambilim 
sembol simge 
semere verim 
sempati yakınlık, duygudaşlık 
sene yıl 
sentetik yapma, yapay 
sentez bireşim 
serbest özgür 
seri dizi 
seviye düzey 
sırf salt 
sibernetik güdümbilim 
sinonim eşanlamlı, anlamdaş 
sistem düzen, dizge 
sosyabilite toplumsal uyarlık 
sosyal toplumsal 
sosyalizm toplumculuk 
sosyoloji toplumbilim 
staff destek (çi) 
stenografi imyazı 
stenograf imyazman 
suistimal yolsuzluk, kötüye 

kullanma 
sukutu hayal düş kırıklığı 
sulh barış 
suni yapay 
süper-ego üst-benlik 
sübjektif öznel 
sübvansiyon yardımakça 

3 
şahıs kişi 

şahit tanık 
şahsi kişisel 
şahsiyet kişilik 
şamil olmak kapsamak, içine 

almak 
şart koşul 
şekli biçimsel 
şık yol, seçenek 
şifahi sözlü 
şikâyet yakınma 
şirket ortaklık 
şuur bilinç 
şümul kapsam 
şüphe kuşku 

T 

taahhüt etmek yükümlenmek 
taalluk ilinti 
taarruz saldırı 
taassup bağnazlık 
tabi bağımlı, bağlı 
tabiat doğa 
tabii doğal 
tabir deyim 
tablo çizelge 
tadil değiştirme 
tadil teklifi değiştirge 
tafsilat ayrıntı 
tahakkuk gerçekleşme 
tahlil çözümleme 
tahavvül değişim, dönüşüm 
tahkikat soruşturma 
tahmin etmek kestirmek 
tahrik etmek kışkırtmak 
takbih kınama 
takdim etmek sunmak 
takibat kovuşturma 
takip etmek izlemek 
taklit öykünme 
takribi yaklaşık 
talep istem 
tali ikincil 
talimat yönerge 
talimatname yönetmelik 
tam tüm 
tamamen tümüyle, bütün bütün, 

büsbütün, baştan aşağı 
tamim genelleme; genelge 
tamir onarım 
tandans eğilim 
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tansiyon gerilim 
tanzim düzenleme 
taraf (tar) yan(daş) 
tarif tanım 
tasarruf biriktirim, tutum, kullanım 
tasdik onay, onaylama 
tashih düzeltme 
tasnif bölümleme 
tasrih etmek belirtmek 
tasvip onama 
tasvir (etmek) betimleme (k) 
tatbikat uygulama 
tatbik etmek uygulamak 
tatbiki uygulamalı 
tatmin doyum 
tatminkâr doyurucu 
tavır tutum 
tavsif etmek nitelemek 
tavsiye öğüt, öğütleme, salık verme 
tayin atama, atanma; belirleme, 

belirtme 
tazammun etmek içermek 
tazmin ettirme ödetme 
tazminat ödence 
tazyik baskı; basınç 
tebaa uyruk 
tebarüz ettirmek belirtmek 
tebellür etmek belirmek 
tebliğ bildiri 
tecanüs türdeşlik 
tecil erteleme 
tecrip deneyim 
tecrit soyutlama; yalıtma 
tecrübe deney 
tecrübe etmek denemek, sınamak 
tecrübi deneysel 
teçhiz etmek donatmak 
tedahül (etmek) çahşma(k), 

geçişme (k) 
tedai çağrışım 
tedarik sağlama 
tedavi sağaltma 
tedbir önlem 
tedvir etmek yönetmek 
teferruat ayrıntı 
tefrik ayırım 
tefsir (etmek) yorum (lamak) 
tehlike çekince 
teklif etmek önermek 
teknik uygulayım (sal); yöntem 

teknoloji uygulayımbilim 
tekrar (lamak) yineleme (k) 
teksif (etmek) yoğunlaştırma (k) 
tekzip (etmek) yalanlama (k) 
telafi edici ödünleyici 
telkin (etmek) aşılama (k) 
temas etmek görüşüp konuşmak 
temayül eğilim 
teminat güvence, inanca 
temin etmek sağlamak 
tenbih uyarma 
tenakuz çelişki 
tenkit eleştiri 
tenvir etmek aydınlatmak 
teori (k) kuram(sal) 
teraküm birikim 
tercih yeğleme, seçim 
tercüman dilmaç 
tercüme çeviri 
tercümeihal özyaşamöyküsü 
tereddüt duraksama 
terfi yükselme, yükseltme 
tesadüf rastlantı, düşgelim 
tesanüt dayanışma 
tesir (etmek) etki demek) 
tespit (etmek) saptama (k) 
teşebbüs girişim 
teşekkül kuruluş, örgüt; oluşum 
teşekkül etmek oluşmak 
teşhir sergileme 
teşhis tanı (lama) 
teşhis etmek tanılamak 
teşkil etmek oluşturmak 
teşkilat (landırmak) örgüt(lemek) 
teşriki mesai işbirliği 
teşvik özendirme, isteklendirme 
tetkik (etmek) inceleme (k) 
tevcih etmek yöneltmek 
teveccüh etmek yönelmek 
tevsik etmek belgelemek 
tevzi dağıtım 
teyit etme doğrulatma 
tezahür etmek belirmek 
ticaret tecim 
tip tür 
tipik örneksel, yaygın 
tolerans hoşgörü, hoşgörürlük 

U 
ufuk çevren 
umumi genel 
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umumi efkâr kamuoyu 
umumiyetle genellikle 
unsur öğe 
unvan san 
usul yöntem 

Ü 
üniversel evrensel 
ütopik düşülküsel; düşülkesel 
ütopya düşülkü; düşülke 

V 
vadi koyak 
vaka olay, örnekolay 
vakar ağırbaşlılık 
vakıa olgu 
vakur ağırbaşlı 
vasıflandırmak nitelemek, nitelen-

dirmek, adlandırmak 
vasıta araç 
vatandaş yurttaş 
vatanperver yurtsever 
vazife görev 

vaziyet durum 
vecibe ödev 
vetire süreç 
veya ya da 

Y 
yahut ya da 
yeknesak tekdüze 
yekûn toplam 
yemin etmek andiçmek 

Z 
zabıt tutanak 
zannetmek sanmak 
zaruret zorunluluk, gücemlılik 
zaruri zorunlu, gücemli 
zemmetmek yermek 
zıt karşıt 
ziraat tarım 
zirai tarımsal 
zirve doruk 
ziyafet şölen 
zoning bölgeleme 
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YAZDIĞINIZ YAZILARI DENETLEYİNİZ 

Kaleme aldığınız her yazı ile ilgili olarak kendinize aşağıdaki soruları sorup 
"evet" karşılığını vermeye çalışınız. 

1. Eksiksiz midir? 

(a) Gerekli bütün bilgileri vermekte midir? 
(b) Okuyucunun usuna gelebilecek bütün soruları karşılamakta mıdır? 

2. Özlü müdür? 

(a) Yalnız ana bilgileri içine almakta mıdır? 
(b) Yalnız ana bölücükleri içermekte, gereksiz bilgilere yer vermemekte midir? 
(c) Yazı gereksiz yere şişirilmiş, sıradan ya da aşırı ölçüde uygulayımsal, 

uğraşsal ya da tüzel sözcüklerle deyişlerden arınmış mıdır? 

3. Açık mıdır? 

(a) Kullandığınız dil okuyucuların anlayacağı bir düzeyde midir? 
(b) Sözcükler anlamı eksiksiz olarak açıklamakta mıdır? 
(c) Tümceler anlamı açık olarak vermekte midir? 
(ç) Her bölücükte yalnız bir tek ana düşünce işlenmiş midir? 
(d) Açıkladığınız düşünceler en düzgün biçimde anlatılmış mıdır? 

4. Doğru mudur? 

(a) Verdiğiniz bilgiler doğru mudur? 
(b) Yazınız dilbilgisi, yazım, noktalama bakımından eksiksiz midir? 

5. Elverişli bir tonda yazılmış mıdır? 

(a) Yazının tonu amaca uygun mudur? 
(b) Yazı herhangi bir kızgınlık ya da alınganlığa yol açabilecek sözcük ya da 

anlatımlardan arınmış mıdır? 
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