
A.NKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI s 568 

Prof. Dr. CEMAL MIHÇIOĞLU 

TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ 
KAMI! YÖNETİMİ ÖĞRETİMİNİN 

BAŞLANGIÇ YILLARI 



ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 568 

Prof. Dr. CEMAL MIHÇIOĞLU 

TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ 
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRETİMİNİN 

BAŞLANGIÇ YILLARI 



ISBN 975-482-002-3 

© Copyright: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1988 

A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ VE BASIN - YAYIN YÜKSEKOKULU BASIMEVİ, ANKARA -1988 



Oğlum  Cem'e  sevgiyle 



İÇİNDEKİLER 
Sayfa 

ÖNSÖZ IX 

1. İLK GELİŞMELER 1 
Barker Kurulu Yazanağı l 
Teknik Yardım. Anlaşmaları 3 
Etüt Grubu Önerileri 3 
Eğitim İçin ABD'ye Gidenler 6 
Özet 8 

2. TODAİE'NİN KURULUŞ DÖNEMİ 9 

Enstitü'nün Açılışı 9 
Enstitü'yle İlk Buluşma 10 
Birleşmiş Milletler'den Gelenler 11 
Yabancı Uzmanlarla Türk Yardımcıları 12 
Terimler Sorunu 16 
Çeviri Sorunu 17 
Öğrencilerle İlgili Gözlemler 18 
İnsan İlişkileri 20 
TODAİE'de İlk İnsan İlişkileri Dersi 22 
Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı ... 23 
"Beşeri Münasebetler" Toplantısı 25 
Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı 25 
Başka Gözlemler 26 
Özet 28 

3 SBF'DE ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ ÖĞRETİMİ 29 
İlk Kamu Yönetimi öğrenceleri 29 
SBF-NYU İşbirliği ... . 32 
SBF-NYU İşbirliğinin Ürünleri 33 

VII 



Sayfa 

Öğretim Üyesi Geliştirme 33 
Türk Kamu Yönetimi Kaynakçası 34 
İl Yönetimi Üzerinde Bir Araştırma 36 
GAT Projesi 37 
Kamu Yönetimi Seçme Yazılar Kitabı 38 
Kamu Yönetimi Ders Kitabı 39 
Kaymakamlar Toplantıları 40 
Sekreterlik Okulu 41 
Yayınlar '. 47 

öğretim İzlencesi Geliştirme 48 
Ekinlerarası İnsan İlişkileri 52 
SBF-NYU işbirliğinin Sona Erişi .'.. 56 
İlk Kamu Yönetimi Kürsüsü 57 
Özet • 62 

4 TODAlE'NİN EĞİTİM İZLENCELERİ 64 

Etüt Grubu önerileri , 65 
TODAİE'de Öğretim 70 
Özet 83 

SONUÇ , 85 

Ek 1 1 Sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşması ... 93 

Ek 2 Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü'nün Kuruluş 
Hazırlıklarını Yapmakla Görevli Etüt Grubu'nun Raporu 97 

Report of  the Working Group on the Institute of  Public 
Administration for  Turkey and the Middle East 97 

Ek 3 TODAİE'de Görev Alan Birleşmiş Milletler Görevlileri ile Türk 
Yöneticiler 138 

EK 4 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Prog-
ramına "Elektronik Bilgi İşleme" Konusunda Bir Ders İlavesi 
Hakkında İnceleme Raporu 141 

Ek 5 1958-59 Pratik Çalışmaları 145 

DİZİN : 153 

VIII 



Ö N S Ö Z 

17 Nisan 1987 Cuma günü öğleden sonra Ankara Üniversiteli 
Siyasal Bilgiler Fakültesindeki odamın kapısı çalındı. Türkiye, ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden gelen bir görevli, Enstı-
tü'de bir "takvim" hazırlanmakta olduğunu, kuruluş yasasının çık-
tığı 1958 yılından sonra Enstitü'de görev alan yöneticilerle ilgili ola-
rak ellerinde gerekli bilgilerin bulunduğunu, ancak ondan önceki du-
rum konusunda tümüyle bilgisiz olduklarını, Enstitü 'nün kesin ku-
ruluş gününün bile bilinmediğini, kurum yetkililerinin bu bilgileri 
olsa olsa benden alabileceklerini düşünerek kendisini bana yolla-
dıklarını söyledi. 

Bu olay beni derin derin düşündürdü. Enstitü 'nün kendi belge-
liğinde bulunması gereken eski belgelerin taşınmalar sırasında ya 
da başka türlü elden çıktığı, en azından bulunamaz duruma geldiği 
anlaşılıyor, Türk kamu yönetiminin belleğinin ne denli güçsüz ol-
duğu gerçeği böylece bir kez daha ortaya çıkmış oluyordu. 

O belgelerin nerede bulunabileceği konusunda kimlere başvu-
rabileceğimi düşündüm. Enstitü 'nün kuruluş yasasının çıkıp yeni 
bir düzene geçildiği dönemde genel müdür olan Kemal Fikret Arık 
yirmi yılı aşkın bir süre önce ölmüş, Enstitü 'nün kuruluş çalışmala-
rını yapan Etüt Grubu'na başkanlık edip onu izleyen yıllardaki ge-
lişmelere de yakından tanık olan Tahsin Bekir Balta 1970 yılında, 
Etüt Grubu'nun öbür Türk üyelerinin tümü —Yavuz Abadan, Süheyp 
Derbil, Seha Meray— değişik yıllarda yaşama gözlerini yummuşlardı. 
Bugün Enstitü içinde de o dönemleri anımsayabilecek kimse kalma-
mıştı. 

Kuruluşunu izleyen altı yılda çalışmalarını Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinde sürdüren Enstitü 'nün o dönemle ilgili belgeleri Fakülte'de 
olabilir miydi? İç telefonla  arayıp konuyu kendisine açtığım Dekan 
Necdet Serin, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyerek, Fakülte-
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deki en eski iki görevlinin adını verip "bilse bilse onlar bilir" dedi. 
Olumlu bir sonuç alabileceğimi sanmamakla birlikte, öğrenci işle-
rinde görevli olan bu kişileri arayıp Fakülte belgeliğinde Enstitü'nün 
ilk yıllarına ilişkin dizeçlerin (dosya) bulunup bulunmadığını sor-
dum. Böyle bir şeyin bulunmadığını söylediler. 

Şimdi ne olacaktı? Anıları belleğimde dipdiri olan yedi sekiz 
yıllık ilginç bir yaşam kesiti geçmişin karanlıklarında yitip gidecek 
miydi? Bu yedi sekiz yıl yalnız TODAÎE'nin Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin önderliğinde kurulup ilk gelişme aşa-
malarını yaşadığı bir dönem değil, bu Fakültenin kendi öğretim iz-
lencelerinde de çağdaş kamu yönetimi öğretiminin daha sonra ülke-
mizdeki öbür yüksek öğretim kurumlarına da yayılmak üzere yer 
aldığı yıllardı. Türk kamu yönetiminin gelişimi bakımından önem 
taşıdığı kuşkusuz olan bu dönemin, yaşaıımamışcasına, bir ölüm ses-
sizliğine bırakılması yazık olmaz mıydı? 

Az sayıda da olsa, o dönemdeki gelişmelerde payı bulunanlar-
dan yaşamakta olanlar bulunduğu gibi, Ensti tü 'nün ilk deneme dö-
neminden başlayarak çalışmalarına birer genç asistan olarak katı-
lan bir avuç arkadaşım seçkin uğraşlarında olgunluk dönemlerini 
yaşamaktaydılar. Belki belirli birtakım bilgiler için gerektiğinde bu 
kişilere başvurulabilir, ancak söz konusu dönemin sağlam verilere 
dayanan gerçeğe uygun bir görünümünün verilmesi konusunda, uz-
manlık alanları yönetim bilimi olmayan bu uğraşdaşlardan çok bir 
katkı beklenemezdi. Bense, TODAÎE'nin kuruluşu da içinde olmak 
üzere, Türkiye'de yönetim bilimi alanındaki gelişmelerin başlangıç-
tan bu yana içinde bulunmuş, 1951-1953 arasında bir buçuk yıl sü-
reyle kamu yönetimi eğitimi görmek üzere Birleşik Amerika'ya gön-
derilen beş kişi arasında yer almış, yurda döndükten sonra TODAÎE'-
nin çalışmalarına sürekli olarak katılmış, Türk üniversitelerinde ilk 
kez Siyasal Bilgiler Fakültesinde kurulan Kamu Yönetimi kürsü-
süne atanan ilk doçent, daha sonra ilk profesör  olarak oradaki yö-
netim bilimi öğretiminin bütün gelişmelerini izlemiştim. Bin dokuz 
yüz elli iki yılından bu yana düzenli olarak tu t tuğum güncelerde bu 
dönemle ilgili —başka bir yerde bulunabileceğini pek sanmadığım— 
bilgiler vardı. Enstitü 'nün kuruluş yasası çıktıktan sonra uygulana-
cak öğretim izlencesiyle ilgili yönelti belirleme çalışmalarını yürüten 
Öğretim-Yetiştirme Şubesi Müdürü olarak Etüt Grubu yazanağının 
öğretime ilişkin önerilerini incelemiş, ilk yıllarda uygulanan izlen-
celerin metinlerini de Türkçe-İngilizce olarak çoğalttırıp önerilerim-
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le birlikte ayrı bir belge olarak ilgililerin incelemesine sunmuştum. 
Bu belgeler de yirmi yılı aşkın bir süreden beri elimde bulunmak-
taydı. Ayrıca, TODAÎE'deki genel müdürlüğüm sırasında iki ayda 
bir çıkardığım Bülten'lerde geleceğin yönetim tarihçilerine yararlı 
olacağı düşüncesiyle o dönemle ilgili birtakım yazılar da yayımla-
mıştım. TODAİE'den gelen o başvurudan kısa bir süre önce "Devlet 
Personel Dairesinin Kuruluş Yılları: Anımsamalar, Düşünceler" ko-
nulu bir inceleme yazısı yazmış, o arada —çok kısa da olsa— Tür-
kiye'de genellikle yönetim bilimi, özellikle personel yönetimi ala-
nındaki öğretimin gelişmesi konusuna değinen bilgilere de yer ver-
miştim. 

Burada ise, konuyu TODAİE'nin ilk yılları olarak değil de "Tür-
kiye'de Çağdaş Kamu Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları" ola-
rak işlemek daha uygun bir yaklaşım olacaktı. 

Bu dönemin öyküsünü yazmanın bana düşen bir görev olduğu 
sonucuna vararak, 1987 Temmuzunun ilk günlerinde 1953-1958 yılla-
rıyla ilgili güncelerimi yaz dinlencesini geçireceğim Didim Altm-
kum'daki yazlık evimize götürdüm. Bu yayın geniş ölçüde orada ya-
pıp daha sonra Ankara'da sonuçlandırdığım çalışmaların bir ürünü 
olarak ortaya çıktı. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, okuyucunun da 
çok geçmeden göreceği üzere, Türkiye'de çağdaş kamu yönetimi öğ-
retiminin gerek Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsünde 
uygulamaya dönük bir içerikle, gerek daha geniş bir bakış açısından 
algılanarak üniversitelerimizde yerleşip yaygınlaşmasında önderlik 
etmiştir. 

Bu alandaki ilk gelişmelerin yer aldığı bir dönemi inceleme ko-
rusu yapan bu yayın başlıca dört bölümden oluşmaktadır. 

"İlk Girişimler" başlığını taşıyan Birinci Bölüm'de, Devlet Plan-
lama Örgütü, Devlet Personel Dairesi gibi örgütlerin kuruluşuna 
olduğu gibi, kamu görevlilerinin eğitimi alanında TODAİE ile üni-
versitelerimizde kamu yönetimi kürsülerinin kurulmasına da yol 
açmış bulunan, Dünya Bankası'nın görevlendirdiği Barker Kurulu'-
nun sunduğu yazanaktan yola çıkılarak Türkiye'de kamu yönetimi 
eğitiminin geliştirilmesine yönelik ilk girişimler üzerinde durulacak-
tır. "TODAÎE'nin Kuruluş Dönemi" başlıklı İkinci Bölüm'de Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öncülüğünde kurulmasının daha çok yazarın kişisel tanıklığına da-
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yanan bir öyküsü verilecek, 1953 yılı ilkyazında başlayan üç ay sü-
reli deneme niteliğindeki öğretim döneminden kuruluş yasasının çı-
kıp yürürlüğe girdiği 1958-59 öğretim yılına dek olan gelişmelerden 
söz edilecek, ancak kurumla ilgili ilk —bir bakıma en önemli— de-
neyimlerin yaşandığı kuruluş yılları üzerinde daha ağırlıklı olarak 
durulacaktır. "SBF'de Çağdaş Kamu Yönetimi Öğretimi" başlıklı 
Üçüncü Bölüm'de yönetim olgusunu ele alıp onu daha çok uygula-
yımsal, tinsel, toplumbilimsel bir yaklaşımla inceleyen dar anlamda 
kamu yönetimi ya da yönetim bilimiyle onunla yakından ilgili bilim 
dallarının Siyasal Bilgiler Fakültesinin öğretim izlencelerine girişi 
üzerinde durulacaktır. "TODAÎE'nin Eğitim Izlenceleri"nin incelen-
mesine ayrılan Dördüncü Bölüm'de, doğrudan doğruya uygulamaya 
dönük bir yöneticilik eğitimi kuruluşu olan Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü'nün kuruluşundan başlayarak 7163 sayılı 
kuruluş yasasının çıktığı 1958-59 öğretim yılma değin uyguladığı 
eğitim izlenceleri inceleme konusu yapılacak, o sırada kurumun Öğ-
retim-Yetiştirme Şubesi Müdürlüğüne getirilen yazarın, geçmiş yıl-
ların uygulamalarıyla deneyimlerini de değerlendirerek yeni kuru-
luş yasasının uygulanmaya başladığı 1959-60 öğretim yılma ilişkin 
olarak önerdiği izlence üzerinde durulacaktır. Sonuç bölümünde ise 
bütün bu deneyimlerin bir değerlendirmesi yapılarak genel birtakım 
gözlemlere varılmaya çalışılacaktır. Yayının sonundaki eklerde, ko-
numuzla ilgili —bugün artık bulunmaları olanaksız değilse bile çok 
güç— birtakım belgelere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu yayının baskı aşamasında, düzeltmelerin yapılmasında, Yö-
netim Bilimleri Anabilim Daimin değerli Araştırma Görevlisi Cahit 
Emre, her zamanki özeniyle, titizliğiyle yardımcı oldu. AÜ SBF-
BYYO Basımevi görevlileri, düzenli, özenli çalışmalarıyla dizgi, basla 
işlerinin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladılar. Tümüne gönül 
borcumuz vardır. 

Prof.  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 

12 Şubat 1988 
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i. 
Bölüm 

İLK GİRİŞİMLER 

Bu bölümde, Türkiye'de İkinci Büyük Savaş sonrasında gele-
neksel öğretimden gerek içerik bakımından gerek yaklaşım olarak 
ayrılan çağdaş anlamda kamu yönetimi öğretiminin başlamasına, bu 
arada söz konusu öğretimin üniversitede olsun yönetimin kendi ya-
pısı içinde olsun kurumsallaşmasına yol açan gelişmeler inceleme ko-
nusu yapılacaktır. 

BARKER KURULU YAZANAĞI 

Türkiye'de kamu yönetiminin niteliğini yükseltmek üzere yö-
neticilik öğretimi ile eğitimi yapılmasına ilişkin belki de ilk öneri-
lerin yer aldığı belge Barker Kurulu 'nun sunduğu yazanaktır. 

Türk hükümeti 1949 yılı başlarında kısaca Dünya Bankası ola-
rak adlandırılan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıyla ilişki 
kurarak 1949 Temmuzunda geçimsel (ekonomik) bir inceleme yap-
mak üzere Türkiye'ye bir kurul gönderilmesi isteminde bulunmuş, 
bu istek onaylanarak kurulun başkanlığı görevi, sigortacılık uğra-
şından gelme bir kişi olan Amerikalı Mr. James M. Barker'a veril-
miştir. O yılın sonlarında Türkiye'ye gelerek ön incelemeler yapan 
Mr. Barker Banka'ya bir ön yazanak sunmuş, 1950'de oluşturulan 
kurulun yapısı, çalışma alanı ile görevleri konusunda anlaşmaya va-
rıldıktan sonra Türk hükümeti 1950 Martında bu konudaki olumlu 
görüşünü bildirmiştir. Kurul 'dan bir hazırlık grubu 1950 Martında 
Türkiye'ye gelip bilgi toplayarak bunları değerlendirmeye başlamış, 
Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs 1950 seçimlerinde yenik düşüp 
yönetkil erke Demokrat Part i geldikten sonra yeni yönetim de çağ-
rıyı yineleyip çalışmaların sürdürülmesini istemiştir. Türkiye'ye 
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1950 H a z i r a n ı n ı n o r t a l a r ı n d a ge len k u r u l ça l ı şma la r ın ı yaz ay la r ı 
iç inde y a p a r a k E y l ü l o r t a l a r ı n d a T ü r k i y e ' d e n ayr ı lmış , y a z a n a k dö-
n e m i n C u m h u r b a ş k a n ı Cela l B a y a r ' a D ü n y a B a n k a s ı B a ş k a n ı E u g e n e 
R. B lack ' in 15 M a y ı s 1951 g ü n l ü b i r yaz ıs ıy la s u n u l m u ş t u r . 1 

B a r k e r K u r u l u y a z a n a ğ ı n ı n öner i le r i a r a s ı n d a k a m u görevl i le r i -
n i n gö rev s ı ras ında ye t i ş t i r i lmes i k o n u s u n a da y e r v e r i l m e k t e , ay -
r ıca T ü r k ün ive r s i t e l e r inde , y a b a n c ı u z m a n l a r ı n görüş le r i a l ı na rak , 
ü n i v e r s i t e öğ renc i l e r in in y a n ı s ı ra u y g u l a m a c ı l a r ı n da ge r eks inme-
ler in i k a r ş ı l a m a k ü z e r e k a m u y ö n e t i m i ile i ş le tmeci l ik k ü r s ü y a da 
b ö l ü m l e r i n i n k u r u l m a s ı öne r i lmek teyd i . 

Söz k o n u s u y a z a n a ğ ı n K a m u Y ö n e t i m i baş l ığ ın ı t a ş ı y a n X . Bö-
l ü m ü n ü n 203-204. sayfa la r ında  " E ğ i t i m " a l t başl ığı a l t ı nda şu görüş-
lere y e r v e r i l m e k t e y d i : 

Kamusal olsun özel olsun, çalışmaları düzenleyip yönetme yeteneği, ge-
nellikle deneyimle kazanılır. Bununla birlikte, son yıllarda başka ülkelerde 
üniversiteler işletme yönetimi alanında olduğu gibi kamu yönetimi alanında 
da uzmanlar yetiştirmek amacını güden izlenceler geliştirdiler. Bu eğitim 
izlenceleri genellikle iki türlüdür. Birincisi, örgütlendirme, yönetim konula-
rına ağırlık veren olağan üniversite öğrenimidir. İkinci eğitim türü, doğru-
dan doğruya bu çalışmaları yapmakta olan kişilerin deneyimleri üzerinde 
kurulmak amacıyla geliştirilmiş, gerek kamu kuruluşları gerek özel ortak-
lıklarda görev yapanların bu alanlardaki en yeni teknikleri inceledikleri, te-
melde yetişkin eğitimi niteliği taşıyan izlencelerdir. 

Türkiye'de her iki tür eğitim izlenceleri de yararlı olabilir. Endüstri, 
madencilik, ulaştırma, kamu sağlığı alanlarında yöneticilik becerileri geliş-
tirme gereksinmesine daha önce değinmiş bulunuyoruz. Kamu yönetimi için 
bu gereksinme aynı ölçüde büyük olup IX. Bölümde eğitimle ilgili olarak 
öne sürdüğümüz öneriler bu gerçeği açıkça göstermektedir. Türk üniversite-
leri, yabancı uzmanların görüşleri alınarak, hem kendi öğrencilerine hem 
de bu alanlardaki daha üst düzeyli uzmanlara eğitim sağlamak üzere kamu 
yönetimi ile işletmecilik kürsüleri kurmalıdır. Kamu yönetiminin alt düzey-
leriyle orta düzeyleri için görev-içi eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu tür-
görev içi eğitim çalışmalarına, aralarından en üst düzey yöneticilerinin se-
çileceği yetenekli bir kamu görevlileri topluluğunun oluşması sonucunu do-
ğurması bakımından özel bir önem vermekteyiz.2 

1 Sayıları iki yazman-yönetsel yardımcıyla birlikte on beş olan kurul üye-
lerinin tümü Amerikalıydı. 

2 The Economy of  Turkey — An Analysis and Recommendations for  a 
Development Program (Report of  a Mission sponsored by the International 
Bank for  Reconstruction and Development in Collaboration with the Govern-
ment of  Turkey) (International Bank for  Reconstruction and Development,, 
Washington D.C., 1951), s. 203-204. 

Türkiye Ekonomisi — Kalkınma Programı İçin Tahlil ve Tavsiyeler (Mil-
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TEKNİK YARDIM ANLAŞMALARI 

Türkiye'de bir Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün kurulmasını ön-
gören ilk kamusal belge, Birleşmiş Milletler Örgütü ile Türk hükü-
meti arasında 5 Eyıül 1951 günlü Teknik Yardım ana anlaşmasının 
uygulanmasına ilişkin 8 Mayıs 1952 günlü, 1 sayılı ek anlaşmalıdır.3 

Bu eö. anlaşma, genellikle kamu görevlilerinin eğitilip geliştirilme-
sini sağlayacak, özellikle Türkiye ile Orta Doğu bölgesine daha ileri 
eğitim olanakları kazandıracak bir Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün 
kurulmasını öngörmekteydi. Ek anlaşma, ayrıca, bir Türk Direktörle 
beş Türk uzmandan, Birleşmiş Milletler'den bir Eşyönetmen'le (Co-
director) beş uzmandan oluşan, Enstitü 'nün kuruluşu ile işleyişi ko-
nusunda ayrıntılı ön çalışmalar yapıp Türkiye ile Orta Doğu'daki 
kamu görevlilerinin uğraşsal (mesleki) eğitimlerini geliştirmeye yö-
nelik önerilerde bulunmak üzere bir Etüt Grubu (Working Group) 
oluşturulmasını öngörüyordu. 

ETÜT GRUBU ÖNERİLERİ 

Çalışmalarını Ankara'da 8 Temmuz - 6 Eylül 1952 günleri ara-
sında yapan Etüt Grubu aşağıdaki kişilerden oluşmaktaydı :4 

Tahsin Bekir Balta, Kurul'un yönetmen-başkam, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör,  eski bakan. 

Emery E. Olson, Güney Kaliforniya  Üniversitesi Kamu Yönetimi Okulu 
Dekanı, Barker Kurulu Üyesi. 

Yavuz Abadan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk 
Fakültesinde Profesör. 

Henri Bourdeau de Fontenay, Fransız Ulusal Yönetim Okulu Müdürü. 
Cumhuriyet Bölge Onursal Komiseri. 

Süheyp Derbil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör,  TC 
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı. (Çalışmalara 8 Ağustos 

letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Hükümetiyle Biliştirak 
Finanse Ettiği Heyetin Raporu) (Ankara: Akın Matbaası, 1951), s. 225. 

Türkçe çevirideki dil eski olduğu için yukarıdaki alıntıyı İngilizce ya-
zanpVpn biz yeniden çevirdik. 

3 Bkz : Ek 1. 
4 Etüt Grubu yazanağı Ek 2'dedir. Görüleceği üzere, Grup çalışmalarının 

bilgi edinme evresi ile çalışma yöntemi yazanağın başında açıklanmakta, 
ardından Türkiye'deki durumun genel bir değerlendirmesi yapılmakta, daha 
sonra bpşka ülkelerdeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak somut 
önerilere geçilmektedir. 



1952'den başlayarak katılmıştır.) 
Gerard W. J. Drewes, Hollanda Led Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 

Profesör,  Hollanda Hindistanı eski memurlarından.ı 

Hamit Sadi Selen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
Profesör. 

Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Doçent. 

6 Eylül 1952 günlü Etüt Grubu yazanağının Birinci Bölüm'ünde 
Enstitü 'nün genel amacı "Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinde kamu 
yönetiminin işleyişi ile yürütülmesini iyileştirmek" olarak belirlen-
dikten sonra, Ensti tü 'nün bunun için (a) kamu yönetimi öğretimini 
geliştirmesi, (b) yönetim sorunları üzerinde araştırmalar yaparak 
bu tür araştırmaları özendirip desteklemesi, (c) bu sorunlara iliş-
kin görüşlerle çözümlerin alışverişini sağlaması gerektiğine değinil-
mektedir. 

Yazanakta daha sonra Ensti tü 'nün bu üç amaca koşut olarak üç 
bölümden oluşması önerilerek her birinin işlevleri şöyle belirlen-
mektedir : 

1. Öğretim ve Yetiştirme Şubesi — Kamu görevine girecekle-
rin hazırlanmaları ile yetiştirilmelerini sağlamakla görevli olacak 
bu bölüm üniversite düzeyinin üstünde bir kamu yönetimi eğitimi 
sağlamalıdır. Çeşitli ülkelerde beliren ya da benimsenen kamu yö-
netimi ilkeleri ile uygulama yöntemleri Enstitü 'nün görev alanına 
giren ülkelere uygulanabilme güçleri oranında eğitim izlencesine 
alınmalı, Enstitü'de eğitici olarak yönetim yansıtmalarından (tem-
silci), üniversite öğretim üyelerinden, öbür yetkili kişilerden ya-
rarlanılmalıdır. Şube, iş başındaki kamu görevlilerini de eğitecek, 
bu amaçla kurslar, tartışmalı konferanslar,  seminerler düzenliyecek, 
günlük iş süresince çalışan memurlar için akşamları ya da çalışma 
saatleri dışında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Şube, yönetimin ken-
di yapısı içinde ya da dışında bir s taj düzeni kuracak, geleceğin 
kamu yönetimi eğiticilerini de yetiştirecektir. 

2. Araştırma ve Yardım Şubesi — Gerek Türkiye'ye gerek 
Orta Doğu başta olmak üzere öbür ülkelere özgü sorunlar üzerinde 
araştırmalar yapacaktır. Yönetimle ilgili araştırmalarla örnekolayları 
derleyip toplayacak olan Şube, Türkiye'deki, Orta Doğu ülkelerin-
deki kamu yönetimi öğretimi yapan kurumlara yararlı öğretim ge-
reçleri sağlayacak, kendini kamu yönetimi alanında danışmanlık ya-
pabilecek biçimde donatacaktır. 
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3. Derleme, Temas ve Yayın Şubesi — Kamu yönetimi alanın-
daki yayınları derlemek, bu tür yayınları desteklemek, çeşitli diller 
aıasında çeviriler yayımlamak, bu alanda yoğun yayın çalışmaları 
yapmak, bir bülten çıkarmak,5 bilimsel toplantılar, seminerler dü-
zenleyerek görüş alışverişlerine olanak sağlamak şubenin görevleri 
arasında bulunacaktır. 

Etüt Grubu bu arada Enstitü 'nün kurulacak bir Kamu Yönetimi 
Derneği'ne de merkezlik etmesi, ilgililere öğrenim, inceleme, araş-
tırma bursları sağlaması önerisinde bulunmaktadır. 

Etüt Grubu, Enstitü 'nün özerk, tüzel kişilikli bir kurum olarak 
kurulmasını öngörmüş, Enstitü, kural olarak yönetimden de, üni-
versite gibi var olan bilimsel kuruluşlardan da tümüyle bağımsız 
olması gereken bir örgüt olarak düşünülmüştür. 

Bununla birlikte, Enstitü 'nün en geniş anlamda kamu yöneti-
miyle ilgili tüm kuruluşlarla, bu arada yönetimle, üniversitelerle ya-
kından işbirliği etmesi gerektiğine inanan Etüt Grubu, onu, me-
murları, profesörleri,  okul müdürleriyle büyük işletmeler sorumlu-
larını bir araya getiren bir "Danışma Kurulu" (Istişari Komisyon) 
ile donatmak gereğini duymuştur. Bu kurulun toplantılarına ayrıca 
Enstitü'ye öğrenci gönderen Orta Doğu ülkelerinden, belirlenecek 
bir orana göre yansıtmanlar çağrılması olanağı da öngörülmüştür. 

Enstitü için, üst düzeyde, Türkiye'deki üniversite yönetiminden 
esinlenilerek bir Bilim Kurulu ile bir Yönetim Kurulu önerilmiştir. 

Ensti tü 'nün yönetiminden sorumlu kişilere görüş bildirip öne-
rilerde bulunmakla görevli olacak "Danışma Kurulu"nun, üniversi-
telerin yedi, yüksek okulların iki, "etkin yönetim"in (faal  idare) 
dört, büyük geçimsel ya da akçal kuruluşların üç, doğrudan doğru-
ya Ensti tü 'nün üç yansıtmanmdan oluşması öngörülmüştür. Daha 

5 Yazar, Etüt Grubu'nun önerileri arasında Enstitü'ce bir bülten yayım-
lanmasının da bulunduğunu bu satırları yazmcaya dek bilmiyordu. Böyle 
bir bülteni, "Amme İdaresi Bülteni" adıyla, bu yolda bir önerinin varlığını 
bile bilmeden, Enstitü Genel Müdürlüğü döneminde yazar çıkardı. İlki Etüt 
Grubu'nun önerisinden on üç yıl sonra, Ağustos 1965'te olmak üzere iki ayda 
bir yayımlanan Bülten'in son sayısı yazarın Genel Müdürlük görevinden ay-
rıldığı Nisan 1968'de basıldı. Toplam on yedi sayı çıkan bu bülten Türk kamu 
yönetiminin o dönemdeki durumunu inceliyecekler için değerli, güvenilir 
bir kaynaktır. Bu bültenle ilgili olarak yazarın aşağıdaki yayınının "Özgün 
Bir Yayın Denemesi" başlığını taşıyan Üçüncü Bölüm'üne (sayfa  100-105) 
bakınız: Özkaynakça- Bir Deneme (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Yayınları: 524, 1983). 
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çok çalışmaların öğretime ilişkin yönleriyle bağlantılı görevleri bu-
lunan Bilim Kurulu 'nun ise Enstitü 'nün kendi iç görevlilerinden oluş-
turulması önerilmiştir.® 

Enstitü'nün iç yönetsel örgütlenmesi ise, Genel Müdür, Eşyönet-
men, üç şubeden her biri için bir Müdür ile yönetsel bir Genel Sek-
reterlikken oluşacak biçimde düşünülmüştür. 

Enstitü 'nün yönetsel işler görevlilerinin başında eylemli yöne-
timden yetişme, görevli işleriyle akçal işlerde deneyimli bir Genel 
Sekreter7 bulunması, levazımla hesap, evrakla posta, yayınla bülten, 
görevli işleriyle sosyal işler, sınav işleri, kitaplıkla derleme işlerini 
yürütecek görevlilerin ona bağlı olarak çalışmaları öngörülmüştür. 

Etüt Grubu uzmanları, yazanakta yer alan öneriler üzerinde gö-
rüş birliğine vardıktan sonra, Ensti tü 'nün kurulup çalışabilmesi için 
gerekli yasaların Enstitü'yü Mart 1953 başında açmaya olanak sağ-
layacak biçimde kısa sürede çıkarılması dileğini oybirliğiyle belirt-
mişlerdir. Enstitü, öngörüldüğü üzere Mart 1953 içinde çalışmalarına 
başlamış, ancak kuruluş yasasının çıkarılması dileği 1958 yılında çı-
kıp 1959 Martında yürürlüğe giren 7163 sayılı yasayla gerçekleşmiştir.8 

EĞİTİM İÇİN ABD'YE GİDENLER 

Barker Kurulu yazanağında yer alan, ardından da Etüt GıuLu'-
nun çalışmalarına konu olan kamu yönetimi eğitim ya da öğretimiy-
le yakından bağlantılı bir başka gelişme Ankara Üniversitesi Siya?al 
Bilgiler Fakültesinden beş kişilik bir kümenin kamu yönetimi ala-
nında eğitim görmek üzere Birleşik Amerika'nın Los Angeles ken-
tindeki Güney Kaliforniya  Üniversitesinin Kamu Yönetimi Okulu-

6 Daha ayrıntılı bilgi için Ek 2'deki Etüt Grubu yazanağına bakınız. 
' Bir görev sanı olarak "Secretaire General," Fransızcada bizdeki anla-

mında "müsteşar"m karşılığıdır. Yakın bir geçmişe (14 Aralık 1983 günü 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dışişleri Bakanlığının Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında 177 sayılı kanun hükmünde kararnameye) değin 
Dışişleri Bakanlığında Bakan'dan sonra gelen en yüksek düzeydeki kamu 
görevlisine "Genel Sekreter" sanının verilmiş olması sanırız bir çeviri ya-
nılgısından kaynaklanmıştır. Ülkemizde başka örgütlerde de kullanılan "ge-
nel sekreterlik" görev sanının Fransızcadan pek düşünülmeden yapılmış bir 
uyarlama olduğunu sanıyoruz. Etüt Grubu'nun başkanı olan Tahsin Bekir 
Balta'dan TODAİE'deki bu görev için "Genel Sekreter" sanının bu göreve 
bir saygınlık görünüşü kazandırarak yetenekli adaylar bulunmasını kolay-
laştırmak amacıyla kullanıldığını duymuştuk. 

8 Kabulü: 25 Haziran 1958, yayımlamşı: 5 Temmuz 1958 (9947 sayılı 
Resmi Gazete'de), yürürlüğe girişi: 1 Mart 1959. 
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n a gönder i lmes iyd i . B i r l eş ik A m e r i k a geç imsel y a r d ı m ö r g ü t ü M S A ' i n 
( M u t u a l S e c u r i t y A g e n c y ) akça l y ö n d e n des teklediği , 1951 yaz sonu 
ile 1953 y ı l ın ın i lkyazı a r a s ında on sekiz a y s ü r e n b u ö ğ r e t i m sıra-
s ında, ka t ı l an l a r , ü n i v e r s i t e d e k a m u y ö n e t i m i ağı r l ık l ı öğ rence le r l e 0 

s e m i n e r l e r izlemiş, k a m u y ö n e t i m i k u r u l u ş l a r ı y l a b ü y ü k özel kes im 
i ş l e tme le r in in yöne t se l s o r u n l a r ı n ı y e r i n d e göz lemley ip i lgi l i ler le t a r -
t ı ş m a k ü z e r e düzen l i gözlem gezi ler i y a p m ı ş l a r s A m e r i k a n top lu-
m u y l a o n u n k u r u m l a r ı n ı t a n ı m a y a ça l ı şmış lard ı . Söz k o n u s u oku lun 
d e k a n ı n ı n B a r k e r K u r u l u ' n d a y e r a l ıp o r adak i öner i le r i gel iş t i ren 
t e k k a m u y ö n e t i m i u z m a n ı E m e r y Olson olması , b u ge l i şmele r a ra -
s ındak i y a k ı n b a ğ l a n t ı n ı n b i r ba şka be l i r t i s id i r . 1 0 

9 Güneş gazetesinin 23 Kasım 1987 Pazartesi günkü sayısının 6. sayfa-
sında yayımlanan "Türk Dili Dergisi" başlıklı yazıda bu derginin üçüncü 
sayısında Ömer Asım Aksoy'un "Öğrencemiz Türkçe" başlıklı bir yazısının 
yayımlanmış olduğunu gördüm. Aksoy, eski Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı 
Türk Dili adlı dergide de bir süre "Dersimiz Türkçe" başlıklı, dil yanlışlarına 
değinen yazılar yazmıştı. Türkçede "ders" anlamına gelen Fransızca kökenli 
"kur" (cours) karşılığı olarak 1976 yılı başlarında türettiğim "öğrence" söz-
cüğü Kurum'daki Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulu'nca 
benimsenip Yönetim Kurulu'nun onayından da geçtikten sonra gerekçeli açık-
laması Türk Dili dergisinin Haziran 1976 sayısında yayımlanmış, Kurum'un 
1978 yılında çıkan Özleştirme Kılavuzu adlı yayınında da yer almıştı. 

Sözcüğü ilk kez Kamu Yönetimi başlıklı çeviri kitabımın özleştirme ko-
nusunda ileri bir deneme niteliği taşıyan 1980 baskısında, daha sonra yine 
bu yapıtın 1985 baskısında kullandımsa da başka yazılarımda alışık olduğum 
"ders" sözcüğünü kullanmayı sürdürdüm. 

Ömer Asım Aksoy gibi dil duygusu güçlü, sözcükleri seçerek kullanan, 
üstelik yaşı doksana yaklaşmış bir kişinin yazılarının başlığından "ders" 
sözcüğünü atıp "öğrence" sözcüğünü kullanmış olması karşısında, sözcüğü 
türeten kişi olarak benim de bütün yayınlarımda bu sözcüğü öncelikle kul-
lanmam gerektiğini düşündüm. O sırada basılmak üzere Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanlığına sunduğum bu kitabın metnini yeniden gözden geçirip 
"ders" sözcüklerinin tümünü "öğrence" olarak değiştirdim; "derslik" (dersha-
ne) için de "öğrencelik" dedim. 

Dilimizden yıllar önce silinmiş olan "tedris, tedrisat, tederrüs, medrese" 
sözcüklerinin yerini "öğretme, öğretim, öğrenim, okul" almış, geriye yalnız 
onlarla kökteş "ders" sözcüğü kalmıştı. Onun yerini de "öğrence"nin alma-
sıyla bu sözcük salkımının yerini Türkçe bir sözcük salkımı almış olmaktadır. 

1 0 Bu kümede Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör  Bedri Gürsoy, Asis-
tan Cumhur Ferman, Behiç Hazar'la o dönemde yine Asistan olan yazar, 
Hukuk Fakültesinden Asistan Erol Bilik bulunmaktaydı. Daha sonra SBF'den 
ABD'ye aynı amaçla gidenler arasında Arif  Payaslıoğlu, Fahir Armaoğlu, 
İlhan Unat, Suat Bilge de yer almış, İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakül-
tesiyle İktisat Fakültesinden de gidenler olmuştu. 
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ÖZET 

Türkiye'de çağdaş kamu yönetimi öğretiminin başlamasına yol 
açan ilk öneriler Türk hükümetinin isteği üzerine Dünya Bankası'nca 
oluşturulan Barker Kurulu 'nun 1951 yılında sunduğu yazanakta yer 
almıştır. Bu yazanakta bir yandan üniversitelerde kamu yönetimi 
(bu arada işletme yönetimi) kürsüleriyle bölümlerinin kurulması 
önerilirken, bir yandan da uygulamaya yönelik kamu yönetimi eği-
timinin geliştirilmesi salık veriliyordu. Bu önerilerin uygulama ala-
nına konmasında yardımcı olmak üzere, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden yazarın da aralarında bulunduğu beş kişilik 
bir kümenin bu alanda eğitim görmek için Birleşik Amerika'ya gön-
derilmesi ilk somut uygulama girişimi olarak kendini göstermiştir. 

Bu arada Birleşmiş Milletler Örgütü ile Türk hükümeti arasın-
da imzalanan 5 Eylül 1951 günlü Teknik Yardım Ana Anlaşmasının 
uygulanmasına ilişkin 8 Mayıs 1952 günlü. 1 sayılı Ek Anlaşma 
Türkiye ile Orta Doğu ülkelerindeki kamu görevlilerinin eğitim ge-
reksinmelerini karşılamak üzere bir Enstitü kurulmasını öngörmüş, 
bu konuda gerekli hazırlıkları yapmak amacıyla Türklerle yabancı 
uzmanlardan oluşan bir Etüt Grubu kurulmuştur. 8 Temmuz - 6 Eylül 
1952 günleri arasında çalışmalarını sonuçlandıran Etüt Grubu ya-
zanağını sunmuş, TODAİE Mart 1953'te bir deneme dönemiyle çalış-
malarına başlamıştır. Etüt Grubu'nun yönetimden de, üniversiteden 
de bağımsız, özerk bir kuruluş olmasını önerdiği Enstitü ilkin Siyasal 
Bilgiler Fakültesi içinde çalışmalarına başlamış, kuruluş yasasının 
1953 Martında yürürlüğe konması ancak altı yıl sonra gerçekleşen 
Enstitü aradaki bu dönemi SBF'ye bağlı olarak, onun Birleşmiş Mil-
letler görevlileriyle ortak yönetimi altında geçirmiştir. Daha sonraki 
gelişmelerin de göstereceği gibi, Etüt Grubu önerilerinden bir bö-
lümü, bu arada Orta Doğu ülkelerinden yansıtmanlarm da katılabi-
leceği öngörülen "Danışma Kurulu" önerisi gerçekleşmemiş, Birleşik 
Amerika'daki uygulamalardan esinlendiği anlaşılan bir "dernek" ku-
rulması önerisi gerçekleşmiş, ancak Türkiye'nin kendine özgü ko-
şulları yüzünden etkili, sürekli olamamıştır. Bir örgütsel yapı öne-
risi olarak "bilim kurulu - yönetim kurulu" düzeni düşünüldüğü bi-
çimde gerçekleştirilememiş, bu iki görev uygulamaya birbirine gir-
miş olarak yansımıştır. Enstitü, Etüt Grubu yazanağının öngördüğü 
"memurları göreve hazırlayıcılık" ya da onlar için bir çeşit adaylık 
dönemi olma niteliğini de kazanamamış, çabalarını başlangıçtan gü-
nümüze dek kamu görevlilerinin yönetim konularında eğitimi üze-
rinde yoğunlaştırmıştır. 
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TOMİE'NİN KURULUŞ DÖNEMİ 

2. 
Bölüm 

Bu bölümde yazar, Ensti tü 'nün açılış dönemine ilişkin kısa bil-
giler verdikten sonra, çalışmalarına açılışının ikinci ayından başlaya-
rak yakından katıldığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sü'nün kuruluş dönemine ilişkin gözlemlerini daha çok kişisel bir 
bakış açısından açıklayarak kamu görevlilerinin eğitimi amacını gü-
den bir eğitim kuruluşunun iç devingisiyle çeşitli sorunlarına ışık 
tutmaya çalışacaktır. Yazarın Enstitü ile ilk ilişkiyi nasıl kurduğu 
anlatılarak başlayacak olan bölümde, durumun yabancı uzmanlarla 
en yakın ilişki içinde bulunup öğrenceleri Türkçeye aktaran, öğren-
cilerle bağlantı kuran, sınavları değerlendiren, Enstitü 'nün dışa yö -
nelik ilk eğitsel çalışmalarıyla öbür etkinliklerine katılıp onlarda gö-
rev alan genç yardımcılardan birinin bakış açısından bir değerlen-
dirmesi yapılacaktır. Bölümde sorunların en yoğun bir biçimde or-
taya çıktığı üç ay süreli deneme dönemiyle ilk yıla ilişkin gözlemler 
doğal olarak ağırlık taşıyacak, çalışmaların az çok bir oturmuşluk 
kazandığı daha sonraki dönemlere daha seyrek olarak, gerektikçe 
yollamada bulunulacaktır. 

ENSTİTÜ'NÜN AÇILIŞI 

TODAİE'nin açılışından önceki son çalışmaları yapacak dört Bir-
leşmiş Milletler uzmanından ilki —Enstitü'nün ilk Eşyönetmeni olan 
Stockholm Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı (Rector) Profesör 
Gunnar Heckscher— 1952 Kasımında Ankara'ya gelmiş, deneme dö-
nemiyle ilgili çalışmalar Kasım 1952 - Şubat 1953 arasında yürütül-
müştür. 

Ensti tü 'nün resmi açılış töreni 24 Mart 1953 Salı günü Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılmış, Türk yönetkil 
yaşamıyla kamu yönetiminin seçkin üyelerinin katıldığı bu törende 
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Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Yavuz Abadan ile Birleşmiş Milletler'den 
Eşyönetmen Gunnar Heckscher konuşmalar yapmışlardır.1 

Enstitü'de öğretim görevi alacak Birleşmiş Milletler uzmanların-
dan biri deneme döneminin başlamasından üç hafta  önce, ikisi baş-
ladıktan sonra Ankara'ya gelmişler, uzmanların Birleşmiş Milletler'ce 
işe alınıp görev yerlerine ulaşmalarmdaki gecikmeler yüzünden öğ-
retim süresi içinde başlayamadığı gibi, öğrenci adayları arasında 
bir seçme de yapılamamıştır. Enstitü'ye başlangıçta kurumlardan 
çok az öğrenci gelip öğretimin başlayamıyacağından korkulmuş, bu 
yüzden ancak 20-30 öğrenci gönderilebileceği düşünülerek 50 öğren-
ci için hazırlık yapılırken, açılış töreninden kısa bir süre önce adı 
bildirilen yaklaşık 250 kişinin tümü Enstitü'ye alınmışlardır. Öğ-
renci sayısının kabarıklığı iki kümeye bölünmelerini gerekli kılmış, 
öğretim yarıgün üzerinden —öğleden sonraları— yapılmıştır.2 

ENSTİTÜYLE İLK BULUŞMA 

Yazar, 14 Nisan 1953 Salı günü Birleşik Amerika'nın Los Angeles 
kentinde bulunan Güney Kaliforniya  Üniversitesindeki on sekiz ay 
süren incelemelerden sonra deniz yoluyla İstanbul'a dönünce, 22 Ni-
san 1953 Çarşamba günü uzun süredir ayrı kaldığı ailesinin bulun-
duğu Kilis'e gitti. 25 Nisan Cumartesi günü, Los Angeles'teki eği-
timden öbür üyelere göre daha erken ayrılan arkadaşı Cumhur Fer-
man'dan aldığı 18 Nisan günlü bir mektuptan en geç 27 Nisan 1953 
Pazartesi günü Fakülte'de bulunmasının istendiğini, Kanada'dan 
TODAİE'ye "Personel İdaresi" konusunu okutmak üzere gelen Mr. 
Leslie Rodger'a yardımcılık edeceğini, ayrıca Dekanlık görevini yü-
rütmekte olan Profesör  Fadıl Hakkı Sur 'un da kendisini beklemekte 

1 İlk konuşmayı yapan Adnan Menderes "Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
sinesinde doğup neşvünema bulacak Âmme İdaresi Enstitüsü'ne ve onun de-
ğerli profesörlerine"  içten başarılar dilemiş, ikinci konuşmayı yapan Fuat 
Köprülü Türklerde kamu yönetiminin tarihsel boyutuna da değinen açıkla-
malarda bulunmuştur. Daha sonra söz alan Dekan Yavuz Abadan Enstitü'nün 
amacıyla niteliği üzerinde bilgi vermiş, onun ardından Eşyönetmen Gunnar 
Heckscher "kamu yönetimi alanında çağdaş eğilimler" konulu açış öğrence-
sini sunmuştur. O gün saat 18.00'de Ankara Palas Otelinde bir de basın 
toplantısı düzenlenmiştir. (Kaynak: 25 Mart 1953 günlü Zafer  ile Ulus gaze-
teleri.) 

2 United Nations Technical Assistance Programme, Institute of  Public 
Administration in Turkey (New York, 1954), s. 39-40, 52. 
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olduğunu öğrendi. Ertesi sabahki Adana-Ankara motorlu trenine ye-
tişmek üzere yola çıkmaya karar verip 26 Nisan 1953 Pazar günü 
Ankara'ya geldi. Ferman, 27 Nisan günü kendisini başta Gunnar 
Heckscher, Leslie J. Rodger ile yine Kanada'lı Cari J. Lochnan ol-
mak üzere Enstitü'de görevli yabancılarla tanıştırdı. O gün saat 
lC.OO'da Rodger'ın öğrencesine giren yazar Seha Meray'ın yapmak-
ta olduğu çeviriyi dinledikten sonra Rodger'la bir görüşme yaptı. 

Ülkesindeki görevi Ticaret Bakanlığı Personel Yönetmenliği olan 
Mr. Leslie J. Rodger'ın yardımcısı olarak ilk öğrence çevirisini 28 
Nisan 1953 Salı günü 16.00-18.00 saatleri arasında yaptı. İki kümeye 
ayrılmış bulunan öğrencilerin ikinci kümesine sunulan bu öğrencenin 
konusu "iş çözümlemesi" ile "görevli bulma"ydı. Oldukça başarılı 
geçen bu ilk denemenin sonunda öğrenciler Mr. Rodger'ın verdiği 
yazılı öğrence özetlerinin Türkçeye özensiz bir biçimde çevrildiğin-
den yakınarak yapılan bu yazılı çevirileri bir kez de onun görmesi-
nin yararlı olacağını söylediler. Öğrenceden sonra, öğrencilerden bi-
ri, yaptığı çevirinin şimdiye dek dinlediklerinin tümünden daha an-
laşılır olduğu yolunda bir yorumda bulunurken, Mr. Rodger da du-
rumdan hoşnutluğunu açıkça dile getirdi. Aynı konular, ertesi gün 
aynı saatler arasında bu kez birinci kümeye anlatıldı. Çalışmalar 
böylece sürüp gitti. 

8 Mayıs 1953 Pazartesi günü "yükselme" konusunun işlendiği 
öğrencenin ikinci saatine Eşyönetmen Gunnar Heckscher de gelip 
yapılan çeviriyi izledi. Daha sonra Rodger, Heckscher'in olumlu iz-
lenimlerle ayrılmış olduğunu söyledi. 

Mr. Rodger'ın verdiği Personel idaresi öğrencesinde, 25 Mayıs 
1953 Pazartesi günü, yazar, birinci kümedeki öğrencilere, öğrencenin 
Türkçeye ne ölçüde başarılı olarak çevrildiği konusunda bir değer-
lendirme yaptırmak üzere birer soru kâğıdı dağıttı. Değerlendirme-
nin sonucu çok olumluydu. 28 Mayıs 1953 Perşembe günü öğrencenin 
sonunda öğrencilere bu kanı ya da tu tum araştırmasının sonuçları 
açıklandı. Bu, öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları ilginç bir deneme 
oldu. Soru kâğıdı 29 Mayıs Cuma günü ikinci küme öğrencilerine 
de dağıtılıp söz konusu değerlendirme onlara da yaptırıldı. Bu de-
ğerlendirmenin sonucu da birinci gibi olumlu çıktı. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN GELENLER 

Enstitü 'nün çalışmaya başladığı 1953 yılında Birleşmiş Milletler 
Örgütü adına Eşyönetmen, daha önce de değinildiği gibi, İsveçli 
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Gunnar Heckscher'di. Tecimselcilik (merkantilizm) üzerindeki ya-
pıtıyla ünlü Musevi bilim adamı Eli Heckscher'in oğlu olan Gunnar 
Heckscher, Cambridge'de öğrenim görmüş, yetenekli, parlak bir ki-
şiydi. Dilimizi altı ay içinde telefonları  yanıtlayabilecek ölçüde öğ-
renmişti. Ensti tü 'nün yönetim işleri sorumlusu, sessiz sakıngan bir 
kişi olan İran'lı Hassan Zahedi idi. Onun yerini kısa bir süre sonra 
Belçikalı genç Edmond Janssens aldı. Janssens, pek çok yabancı dil 
bilen, son olarak da Çinceyi öğrenmeye başladığını söyleyen uyanık 
bir uluslararası kamu görevlisiydi. 

Öğrencelerden Âmme idaresi Prensiplerini Gunnar Heckscher, 
Personel Yönetimini Leslie J. Rodger, Örgüt-Yöntemi Cari J. Loch-
nan, Devlet Muhasebesini Jan H. Textor okutuyordu. Kanada Ulu-
sal Film Kurulu'ndan gelen Lochnan daha önce Kanada Devlet Per-
sonel Komisyonunda O & M bölümünün başkanlığını yapmıştı. Textoı 
ise Kuzey Hollanda eyalet hükümetinde Muhasebe ile Akçal Denetim 
Bölümünün başıydı. 

Enstitü 'nün Birleşmiş Milletler'den gelen yazı işleri görevlileri 
ise Kanadal ı Miss Margaret Walker, Yunan asıllı Fransız yurttaşı 
Ourania Hadjioannides, ingiliz Pauline Jequier'ydi. Yaşça, deneyim-
ce öbürlerinden daha ilerde olan Miss Walker başta olmak üzere 
tüm sekreterler iyi eğitim görmüş, yetenekli, tümü Türklerle olan 
ilişkilerinde saygılı, ince, içtenlikli kişilerdi. 

YABANCI UZMANLARLA TÜRK YARDIMCILARI 

Birleşik Amerika'da bir buçuk yıl öğrenim gördükten sonra 
Enstitü'de görevlendirilen Siyasal Bilgiler Fakültesi Asistanlarının 
ilk işi, yardımcısı oldukları Birleşmiş Milletler uzmanının öğrence-
lerini sözlü olarak Türkçeye çevirmekti. Asistanlar, en azından ilk dö-
nemlerde öğrenceden önce uzmanla ele alınacak konu üzerinde bir 
görüşme yaparak işlenecek konuyu yakından kavramaya çalışırlar, 
bu amaçla —varsa—- öğrenceyle ilgili yazılı notları da okuyarak 
kendilerini hazırlarlardı. Öğrence sırasında yabancı uzman kendi 
içinde az çok bir bütünlüğü olan birkaç tümce söyledikten sonra su-
sup sözü onlara bırakır, onlar da söylenenleri öğrencilerin kolayca 
anlayacağı bir biçimde Türkçeye aktarırlardı. Bu işin etkili bir bi-
çimde yapılabilmesi için ingilizce ile Türkçenin bilinmesi yetmiyor, 
çevriyi yapanın konuyu da oldukça iyi bilmesi gerekiyordu.3 îngiliz-

3 Yabancı uzmanların söylediklerinin öğrenciler önünde Türkçeye ak-
tarılması herkes için ilk bakışta sanılabileceği ölçüde kolay bir iş değildi, 
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ce olarak söylenenlerin sözcük sözcük Türkçeye aktarılması yeterli 
olmuyor, çoğu kez söylenenleri biraz daha ayrıntılı bir biçimde yo-
rumlamak gereği duyuluyordu. Bir gün Gunnar Heckscher, Seha 
Meray'la yazar Siyasal Bilgiler Fakültesinden ana caddeye inip Hu-
kuk Fakültesinin önünden Kızılay yönüne doğru yürürken, Heck-
scher, îngilizceden Türkçeye öğrence çevirisi konusunu açarak yaza-
ra bir soru yöneltmiş, o da kendisine "Lact as an interpreter in every 
sense of  the word" (sözcüğün her anlamında "interpreter"lik yapa-
rım) karşılığını vermişti. Heckscher'in etkilendiğini gösteren bir 
yorumla karşıladığı bu tümcede yazar "interpreter" sözcüğünün "dil-
maç"la "yorumlayıcı" anlamlarının ikisini birlikte amaçlamış, tüm-
celeri Türkçeye olduğu gibi aktarmakla yetinmeyip gereken yerler-
de yorumda bulunduğunu da dolaylı olarak anlatmak istemişti.4 

Enstitü'de ara ara karşılaşılan sorunlardan biri ana dili İngilizce 
olmayan yabancı uzmanların dil bilgisinin yetersizliğiydi. Değişik 
alanlarda öğretim görevi yapan uzmanlara yardım eden asistanların 
gerektikçe birbirlerinin yerine girerek sözlü çeviri yaptıkları da olur-
du. Yazar, 14-15 Mayıs 1953 günleri bir işi çıkan arkadaşının yerine 
Devlet Muhasebesi okutan Hollandalı uzmana yardımcılık edecekti. 
Önceden odasına gidip işlenecek konu üzerinde görüştüğü uzman, 
kurşunkalemle yazılmış, okunması da anlaşılması da çok güç not-
larına bakarak konuyu kendisine sözüm ona açıklamaya çalışmıştı. 
Kâğıtları kendisinden alıp okuyarak kendini hazırlamaya çalışan 
yazar öğrence sırasında görünüşü kurtarmayı başarmakla birlikte, 
Hollandaca düşünülerek yetersiz bir İngilizce ile kaleme alınmış 
bir metni, konunun uzmanı da olmadığı için, Türkçeye çevirip öğ-
rencilere aktarması hiç de kolay olmamıştı. Yazarın işbirliği ettiği 

O günlerde böyle bir sözlü çeviri için bir yardımcıya gerek duyulmuş, ya-
zarın —durumu elverişli bir kişi bulunamayınca— Enstitü'yle de bağlantılı 
görünen SBF dışından bir asistanın adını anıp ondan yararlanılmasını öner-
mesi üzerine, Amerikalı Profesör  Kingsbury, söz konusu kişinin bu işten 
"tavşan gibi korktuğu için" uzak durduğunu söyleyerek bu korkuya neden 
olan olayı anlatmıştı: Bu asistan bir gün Profesör  Heckscher'in öğrencesini 
Türkçeye çevirmektedir. Ancak bir an gelir ki, öğrenciler öğretim üyesine, 
çeviriyi yapana, birbirlerine; öğretim üyesi öğrencilere, çeviriyi yapan asis-
tana şaşkınlık içinde bakarlar. Asistan ise tam bir bocalama içinde ne ya-
pacağını bilememektedir. Durumun asistanın Fakültede öğretim üyesi olan 
bir yakınma duyurulması üzerine o gelip çeviri işini üstlenir. 

4 Yazarın kendisiyle Enstitü'de kimi kez saatlerce süren söyleşiler yaptığı 
Heckscher, bu yürüyüş sırasında, Meray'la onun Enstitü'nün yaşamında 
önemli görevler üstlenmelerinin kaçınılmazlığına değinmişti. 
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ana dili İngilizce olmayan bir başka uzman da İ955 yılında Enstitü'de 
Örgüt-Yöntem okutan İsveçli Eugen Olsson'du. Konunun teknik ni-
teliği çok ince bir anlatım çabasını pek gerektirmediği, Mr. Olsson 
kendi alanında yetkili bir uzman olduğu, yazar da ele alman konu-
ları bildiği için uzmanın İngilizcesinin yeterince güçlü olmaması 
önemli bir soruna yol açmamıştı. 

Enstitü'de öğretim görevi alan yabancı uzmanlara yardımla gö-
revlendirilen asistanların sözlü öğrence çevirileri dışında önemli bir 
görevi, öğrence sırasında öğreticiyle öğrenciler arasında iletişim sağ-
lanmasıydı. Bununla bağlantılı olarak sınav sorularını İngilizceden 
Türkçeye çevirir, bitirme, mazeret ya da bütünleme sınavları kâğıt-
larını okuyup değerlendirir, uzmanların sınav sonuçlarına itiraz eden 
öğrencilerle ya da yönetimden gelen kişilerle olan görüşmelerine 
aracılık eder, yazılı öğrence notlarını ya da özetlerini Türkçeye çe-
virirlerdi. Yazarın Enstitü'de bunlar dışında yaptığı çalışmalar ara-
sında, çevirmenlik sınavı kâğıtlarının değerlendirilip adayların sözlü 
sınavlarının yapılması, başkalarınca Türkçeye çevrilmiş metinlerin 
doğruluk bakımından gözden geçirilip denetlenmesi, TODAİE asis-
tanlık sınavlarında jüri üyeliği, Enstitü'ye alınacak öğrencilerin ya-
zılı, sözlü seçme sınavlarının yapılması gibi işler de vardı. Bütün 
bunlar Fakültede asistan olarak taşıdıkları sorumlulukla yerine ge-
tirdikleri görevlerin dışında kalan işlerdi.5 

Birleşmiş Milletler uzmanlarına yardım ederken yapılan işler-
den biri de, daha önce değinildiği gibi, dönem sonu sınavını, gerek-

5 Asistanlara Enstitü'de yaptıkları işler için saat başına 10 TL ücret 
ödenir, oradan aldıkları para o dönemde de sınırlı olan aylıklarının önem-
lice bir yüzdesine ulaşan bir ek gelir oluştururdu. 1954 yılında ortalama 
280 TL dolayında aylık, ayrıca üç aylık tutarında da ikramiye alan asistanın 
Enstitü'deki çalışmalarının karşılığı olan ek ödemeler ise bunun yaklaşık 
% 80'ini bulurdu. Enstitü "Genel Direktörü" olarak ita amirliği de yapan 
SBF Dekanlarından biri imza için önüne gelen hesap pusulalanndaki mik-
tarı arasıra yüksek bulur, belgelere, önceden açıkça belirlenmiş ilkelere da-
yanan bu ödeme kalemlerinden bir bölümünü çizerek dizelgeden çıkardığı 
bile olurdu. Bu davranışlardan birine de yazar tanık olmuş, 1954 yılı Aralık 
ayında onunla ilgili hesap pusulasından 150 liralık bir kalemin Dekanca si-
linmiş olduğunu, durumu öğrenen Birleşmiş Milletler Eşyönetmeni Lynton 
Caldwell'in bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini öğrenmişti. 
Bunda belki de söz konusu dekanın bir üniversite asistanına ödenmesi gere-
ken aylığın üst sınırı, bir başka deyişle üniversite içindeki ödeme dengesi 
konusundaki anlayışı etkili olmuştu. 
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tiğinde onun da ardından engel ya da bütünleme sınavım yapıp sı-
nav kâğıtlarını değerlendirmekti. Bu kâğıtların değerlendirilmesini 
kimi kez doğrudan doğruya asistanlar yapar, kimi kez de öğretim 
sorumluluğunu taşıyan uzmanla birlikte oturup yanıtları sözlü ola-
rak İngilizceye çevirerek birlikte değerlendirirlerdi. Yazarın kendi 
başına değerlendirdiği sınav kâğıtlarına örnek olarak Mr. Rodger'ın 
öğrencesiyle ilgili olanlar gösterilebilir. Yazar, 26 Haziran 1953 günü 
daha önce okuyup değerlendirdiği sınavda başarılı olamayanların kâ-
ğıtlarını kendisiyle birlikte bir kez daha gözden geçirdiklerinde, 
Rodger, yapılan değerlendirmeyi çok doğru, yerinde bulduğunu söy-
lemişti.6 Buna karşılık yazarın daha sonraları yardım ettiği İsveçli 
Olsson okuttuğu O & M öğrencesinin sınav kâğıtlarının sözlü ola-
rak çevrilmesini ister, kâğıtlara kendisi not verirdi. Kimi durumlar-
da yazarın anlamını özet olarak İngilizceye aktardığı kâğıtların an-
latımında aşırı bozukluklar bulunur, o anlamsızlıkları olduğu gibi 
çevirmenin olanaksızlığı karşısında yabancı uzman çevirideki göre-
ce düzgün anlatımın etkisinde kalarak kimi kâğıtlara gerekenden 
daha yüksek not verir, o ise aşırı anlatım bozukluklarına karşı tepki 
göstererek notu indirmesini isterdi. 

10 Temmuz 1953 Cuma sabahı yazarın Fakültede kalmakta oldu-
ğu odaya gelen Mr. Rodger, dün akşam Profesör  Heckscher'le, öbür 
arkadaşlarıyla konuştuklarından, asistanların bir çeşit dilmaç olarak 
kullanılmalarından çok bu alanlarda öğretim üyesi olarak yetiştiril-
meleri gereği üzerinde durulduğundan söz etti. Yabancıların çok kı-
sa bir süre içinde böyle doğal bir sonuca ulaşmalarını gerektiren 
apaçık nedenler vardı. Öğrencelere çeviri için gerekli süre de göz 
önünde bulundurularak iki saat ayrılmakta, konuların görece yalınç 
bir düzeyde işlendiği bu öğrencelerde gereksiz bir süre yitimine yol 
açılmaktaydı. Oysa bu düzeydeki öğrenceler doğrudan doğruya asis-
tanlarca anlatılabilir, böylece kazanılacak süre soruların yanıtlanma-
sına yabancı uzmanların kendi ülkeleriyle başka yerlerdeki uygu-
lamalardan söz etmelerine ayrılabilirdi. Yabancı uzmanlar arasında 
geçen söz konusu görüşme, büyük bir olasılıkla, o gün duyulan böyle 
bir gereksinmeden kaynaklanıyordu. Daha uzun dönemde yöneticilik 
eğitiminde öğretim üyeliği görevinin Türklerce üstlenilmesi gereği 
üzerinde kimsenin kuşkusu bulunmayacağı ise açıklı. 

6 Bu sınavda oldukça hoşgörülü davranılıp yüz üzerinden kırk ya da 
daha çok alanlar başarılı sayılmıştı. 
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TERİMLER SORUNU 

Enstitü 'nün çalışmaya başlamasını izleyen ilk günlerde bile gö-
rece yeni bir bilim dalı olan kamu yönetimi ya da yönetim bilimi 
alanında kullanılacak Türkçe terimler sorununun gündeme gelmesi 
kaçınılmazdı. Gerçekten de, çok geçmeden, 12 Mayıs 1953 Salı günü 
Eşyönetmen Heckscher'in odasında 13.30-16.00 saatleri arasında Seha 
Meray'la yazarın katılmasıyla, terim sorunlarının tartışıldığı bir gö-
rüşme yapıldı. 

Yazar, 2 Temmuz 1953 günü yapılan bir başka toplantının ar-
dından, düzenleyip 11 Kasım 1953 günü daktilo edilmeye verdiği kar-
şılık bulunacak İngilizce terimler dizelgesini 21 Kasım 1953 Cumar-
tesi günü tamamladı. Aralık ayının on altı gününde, ilgili asistanların 
katılmasıyla, 13.30-14.30 saatleri arasında düzenli terim toplantıları 
yapıldı. 6 Ocak 1954 günü yapılan toplantıda o güne değin karşılık 
bulunan terimler gözden geçirildi. 

Bu terim toplantılarının düzenli bir biçimde yapılması için ge-
rek o dönemin Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Yavuz Abadan, ge-
rek Eşyönetmen Gunnar Heckscher'le Lynton Caldwell özel çabalar 
gösterdiler. 

Aşağıdaki örnek, terim sorunlarını kimi kez beklenmedik bir 
biçimde ortaya çıktığını göstermesi bakımından ilginçtir: 2 Aralık 
1953 Çarşamba günü, yazar Şehircilik ve İskân Enstitüsü'nde çalışır-
ken yanına gelen Asistan arkadaşı Behiç Hazar, çevirilerde İngilizce 
"line" karşılığı olarak "cephe teşkilatı" sözünün kullanıldığını söy-
ledi. Bu konudaki tepkisini güncesinin o günkü sayfasında  "tepem 
attı" diyerek belirten yazar hemen gidip Terim Komitesi'nin top-
lanmasını sağladı. Seha Meray, Nermin Abadan, Behiç Hazar'la ken-
disinin katıldığı bir buçuk saat süren bu toplantıda "line" için "sıra," 
"staff"  için "erkân," "management" ile "administration" için "idare" 
karşılıklarını belirlediler. 

Bugün bu karşılıklardan hiçbirinin kullanılmamakta olduğu, ka-
mu yönetimi alanıyla ilgili okuyucuların gözünden kaçmayacaktır. 
Bilindiği gibi, dilimizin yeterince özleşmemiş olduğu 1950'li yıllarda 
iş başında bulunan Demokrat Part i yönetimi, kendisinden önceki 
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin 1945 yılında Türkçeleştirdiği 
1924 Anayasası'nın dilini eski durumuna getirmiş, örneğin "genel 
kurmay başkanlığı"nı yeniden "erkân-ı harbiye-i umumiye riyasetı"-
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ne, "bakanlık"ı "vekâlet" e dönüştürerek dilde tutucu bir yol izlemeye 
başlamıştı. Bu genel ortam içinde o yıllarda Enstitü'de bulunan Türk-
çe karşılıkların da daha çok Arapça ya da Farsça sözcüklerden oluş-
masını biraz da doğal karşılamak gerekir. Yazar, gidişin o dönemde-
kinin tümüyle tersine dönüp dilde özleşme akımının ivme kazandığı 
1960'lı yıllarda kamu yönetimi terimleri için bugün artık genellikle 
yaygın bir kullanım alanı bulan gerçek Türkçe karşılıklar türetmiş-
tir.7 

ÇEVİRİ SORUNU 

Enstitü 'nün öğretime başlamasından sonra gündeme gelen ilk 
konulardan biri de kamu yönetimi alanıyla ilgili yayınların Türkçeye 
çevrilerek öğrencilerle öbür ilgililerin yararlanmasına sunulması ko-
nusuydu. 

Enstitü 'nün Birleşmiş Milletler adına ilk Eşyönetmeni Gunnar 
Heckscher, yazarın Enstitü'de göreve başlayışının üzerinden ancak 
on beş gün geçtikten sonra, 12 Mayıs 1953 günü Türkçeye çevrile-
cek yayınlardan söz etmiş, kendisinden bu işi yapıp yapamıyacağmı 
sormuştu. 12 Temmuz 1953 Pazar günü öğleden sonra Gunnar Heck-
scher yine yazara çeviri konusunu açmış, bu arada Simon, Smithburg, 
Thompson adlı Birleşik Amerikalı yazarların "Public Administration" 
adlı yapıtlarının üçüncü bölümünü Türkçeye çevirmesini istemişti.9 

7 Bu konudaki türetilerimiz, bu arada "amme idaresi, line, staff"  gibi 
sözcüklerle daha başkalarının ayrıntılı öyküleri için aşağıdaki yazımıza ba-
kınız : "Kamu Yönetimi Alanında Türkçe Terim Denemeleri," Basın-Yayın 
Yüksekokulu, Yıllık IX: 1986-1987- Ankara Üniversitesinin Kuruluşunun 40. 
Yılma Armağan (AÜ BYYO Yayını, 1987), s. 109-200. 

8 "İnsan Davranışı ve Teşkilat" adlı bu yayının öyküsü için yazarın yu-
karıda da anılan Özkaynakça- Bir Deneme başlıklı yayınma bakınız, s. 11, 
7 sayılı açıklama. 

Yazarın daha sonra tümünü Kamu Yönetimi başlığıyla dilimize çevirdiği 
söz konusu yapıt, ilkin 1966-1968 yılları arasında TODAİE'ce üç kitap olarak 
yayımlanmış, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesince 
sırasıyla 1973, 1975, 1980, 1985 yıllarında olmak üzere toplam beş kez basıl-
mıştır. Bu baskılardan ilk dördünün öyküsü için yukarıda anılan Özkaynak-
ça'nın 43, 47-48, 49, 67, 76-77, 82-87. sayfalarına  bakınız. 12 Eylül 1980 sonrası 
dönemde dilde özleşme konusunda bir yıldın ortamının yaratıldığı bir dö-
nemde gerçekleşen beşinci (1985) baskısının o dönemle ilgili aydınlatıcı 
bilgilerin de yer aldığı ilginç öyküsünü Özkaynakça'nın ilerde yapılacağını 
umduğumuz güncelleştirilmiş ikinci baskısına girmek üzere kaleme almış 
bulunuyoruz. 
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8 Aralık 1953 Salı günü saat 14.30'da yazarı çağıran Enstitü Eş-
yönetmeni Marshall E. Dimock, FOA'in akçal yönden cömertçe des-
tekliyeceğini söylediği, kendisiyle eşinin Public Administration baş-
lıklı yapıtının Türkçeye çevrilmesi işini üzerine almasını önerdiyse 
de, yazar, doktora çalışmaları dolayısıyla vakti olmadığını söyleyerek 
bu öneriyi geri çevirdi. Bunun üzerine yapıt, oldukça kalabalık bir 
çevirmenler kümesince bölüm bölüm Türkçeye çevrilip çoğaltılarak 
öğrencilerle öbür ilgililerin yararlanmasına sunuldu.9 

O dönemde tümü Amerikan kaynaklarından olmak üzere daha 
başka çeviriler de yapıldı.10 

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ GÖZLEMLER 

Yazarın öğrencilerle ilgili ilk gözlemleri olumlu olmaktan uzak-
tı. Güncesine bu konuda yazdığı izlenimler şöyleydi: "18 Haziran 
1953 Perşembe günü Mr. Rodger'm okutup benim Türkçeye çevirdi-
ğim Personel İdaresi dersinin yazılı bitirme sınavını yaptık. Kosko-
ca adamların kopya girişiminde bulunmaları, dalkavukça davranış-
ları, ağlaşmaları karşısında düş kırıklığına uğradım." 

Aralarında öğrenmeye daha çok istekli, daha yetenekli kişiler de 
kuşkusuz bulunmakla birlikte, en azından içlerinden bir bölümünün 
bu tür davranışları belki "deneme dönemi" için öğrenci seçme işinin 
özensiz yapılmış olmasından ya da kimi öğrencilerin yüksek öğre-
nimli olmamaları dolayısıyla aşırı ölçüde zorlanmalarından ileri gel-
miş olabilirdi. 

Güncenin 12 Şubat 1954 Cuma günkü sayfasında  da şunlar ya-
zılıydı : "Dün Kingsbury'nin Personel İdaresi dersinde kopyasını ya-
kaladığım kişi polismiş. Geldi, uzun uzun yalvardı. Daha sonra aynı 
konuda Genel Sekreter geldi. Ondan biraz önce de öğrencilerden 
Bnb. C.V. aracı olmaya gelmişti."11 

9Bkz.: Marshall E. Dimock, Gladys Ogden Dimock, Âmme İdaresi (Çevi-
renler: N. Abadan, T, Aktan, N. Bengül, Ş. Mardin, S.L. Meray, M. Özyörük, 
M. Soysal) (Basılı kapak içinde multigraph yöntemiyle çoğaltma) (Ankara, 
1954), 338 sayfa. 

1 0 Dört Birleşmiş Milletler uzmanının bu bölümde ele alman deneme dö-
nemine ilişkin sorunlardan bir bölümüyle ilgili gözlemleriyle düşünceleri için 
bkz : United Nations Technical Assistance Programme. Institute of  Public 
Administration in Turkey (New York, 1954), s. 38-55. 

1 1 Yazar, aradan uzun süre geçtiği için bir başkasıyla kanştırmıyorsa, 
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Ara ara karşılaşılan bu gibi davranışlar da büyük bir olasılıkla 
yukarıda değinilen nedenlerden ileri gelmekteydi. 

Enstitü'deki sınavlarda önemli saygınlık sorunlarının orlaya çık-
tığı da olurdu. Leslie Rodger'ın Personel İdaresi sınavından sonra 
bir albayla bir yüzbaşı birbiri ardı sıra telaş içinde yazara gelip sı-
navda başarısız olduklarını söyleyerek ne yapılması gerektiğini sor-
dular. Albay rütbesindeki öğrenci, yazarın Siyasal Bilgiler Okulu'nda 
öğrenci olduğu yıllarda binbaşı rütbesiyle öğrenci talim taburu ko-
mutanı olan kişiydi. O dönemde yıl sonu sınavları bitince yüksek 
öğretim öğrencileri, yaz dinlencesine girmeden önce, birkaç hafta 
süreyle, Dikmen yamaçlarındaki Karabiber Çiftliğinde  çadırlarda 
kalarak askerlik eğitimi görür, yatılılar okullarına, yatısızlar evleri-
ne ancak hafta  sonlarında gidebilirlerdi. Başta su sorununun geldiği 
aşırı yoksunluk koşulları içinde geçen, arasıra dönemin Cumhurbaş-
kanı İsmet İnönü'nün başında kasket, ayağında kilot pantolon, at sır-
tında ziyaretleriyle de renklenen bu eğitim söz konusu talim tabu-
runun sorumluluğu altında yürütülürdü. Her nasılsa sınavda başa-
rılı olamayan albay, orta boylu, sağlam yapılı, sarışın, kırmızıya ça-
lan yuvarlak pembe yüzlü, kısık gözlü, Prusyalı generalleri anım-
satan, öğrenciler üzerinde saygı uyandıran güzel bir adamdı. Yazara 
geldiğinde başını iyice yaklaştırarak "Cemal Bey, maiyetimdeki bir 
yüzbaşı sınavı kazandı, ben başaramadım; şimdi intihar mı edeyim,, 
ne yapayım?" diye sordu. Yazar, olayı fazla  büyütmemek gerektiğini, 
soruna bir çözüm bulunabileceğini söyleyerek kendisini yatıştırdı. 
Bu gibi durumlarda nasıl işlem yapılacağı konusunda bir kural bu-
lunmadığı için, yazar, durumu Eşyönetmen Heckscher'e açtı. Söy-
lendiğine göre, 29 Haziran 1953 Pazartesi günü Fakültede yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısında bu konudan söz edilmiş, üyelerden 
Fadıl Hakkı Sur, Bedri Gürsoy, Burhan Köni sınav notlarında her-
hangi bir değişiklik yapılmasına kesinlikle karşı çıkmışlardı. Ertesi 
sabah Rodger'la yazar, Heckscher'le sınav sonuçlarına itiraz eden-
lerin durumunu görüşerek sonunda Rodger'ın sınavında başarısız 
olanların tümünün bir engel sınavına girmesini kararlaştırdılar. 8 
Temmuz 1953 Çarşamba günü yapılan engel sınavına katılan albay, 
sınavdan çıkarken yazarın oturmakta olduğu kürsüye gelerek bu 

bu kişiyle daha soııra belki otuz yıl —seyrek aralarla da olsa— Ankara'nın 
çeşitli yerlerinde karşılaşmış, kopya olayının hiç olmadığı ya da bu olayı 
tümüyle unutmuş olduğu görüntüsünü vererek kendisiyle ayaküstü konu-
şup görüşmüştü. 
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sınavın sonucuyla ilgili sorular yöneltti. İlk günkü kötümserliğini 
tümüyle üzerinden atmış görünen albay şimdi eksiksiz bir öğrenci 
havası içinde yüksek bir not almakla ilgileniyordu. Sınav kâğıtları 
okunduğunda gerçekten başarılı bir sınav vermiş olduğu görüldü. 

İNSAN İLİŞKİLERİ 

Gerek yapısı, gerek işleyişi bakımından uluslararası bir kurum 
niteliği taşıyan Enstitü'deki insan ilişkileri, genellikle yumuşak, an-
layışlı, uygar bir hava içinde akıp gider, bununla birlikte ara sıra, 
pek önemli olmasa da, birtakım sürtüşmelerin ortaya çıktığı görü-
lürdü. Bunlardan bir bölümü Enstitü yönetiminin ev sahibi olan 
Türk yanı ile Birleşmiş Milletler yanı arasında kendini gösterirdi. 
Bu, öncelikle, üstü kapalı bir biçimde de olsa, yardım alan yanı az 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke, yardım sağlayan kuruluşun gö-
revlilerini de onu bu durumdan kurtarmaya çalışan daha üstün ki-
şiler olarak gösteren teknik yardım ilişkilerinin niteliğinden kay-
naklanan bir durumdu. 21 Temmuz 1953 Salı günü öğleden sonra 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, TODAİE Genel Direktörü Fadıl 
Hakkı Sur1 2 yazarı çağırtmıştı. Yazar yanma gittiğinde Edmond 
Janssens'la birlikteydi. "Administrative case" sözünü Türkçede na-
sıl karşıladıklarını soran Sur, Janssens yanından ayrıldıktan sonra 
asistanlık sınavı konusunda atıştıklarını, bunun ikinci çatışmaları ol-
duğunu söylemişti. 

Bir defasında  da Enstitü 'nün kuruluş hazırlıklarını yapan Etüt 
Grubu'nun başkanı, SBF'nin kıdemli öğretim üyelerinden Tahsin 
Bekir Balta 'nm bir yazısını daktilo etmekte olan Kanadalı sekreter, 
Hoca'nın metninde birkaç kez değişiklik yapıp yeni baştan yazdır-
dığı yazıyı, daktilo edilmek üzere bir kez daha önüne gelince "ne 
yazacağına kesinlikle karar verip ondan sonra göndersin" diyerek 
geri yollamıştı. 

Bir sorun da Eşyönetmen Heckscher'le Enstitü'deki Birleşmiş 
Milletler sekreterleri arasında çıkmış, Heckscher tüm çabalarına kar-
şın bayan sekreterlerin tam saatinde görev başında bulunmalarını 
sağlayamadığından yakınmış, sekreterler de Eşyönetmenin bu ko-
nuda aşırı ölçüde katı bir tu tum içinde bulunduğunu söylemişlerdi. 

1 2 Etüt Grubu yazanağında SBF Dekanı olarak Yavuz Abadan'dan söz 
edilmekteyse de, o dönemde dekanlık görevini (23 Mayıs - 30 Ekim 1953 ara-
sında) vekâleten yürüten kişi Profesör  Fadıl Hakkı Sur'du. 
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Bir insan ilişkileri sorunu da yabancı uzmanların derslerini Türk-
çeye çeviren asistanlarla ilgili olarak ortaya çıkmıştı. Yazar, 27 Ka-
sım 1953 Cuma günü SBF binasının Enstitü 'nün yerleşmiş bulundu-
ğu kesimine gittiğinde, Devlet Muhasebesi okutmak üzere kısa bir 
süre önce Türkiye'ye gelmiş bulunan Hollandalı uzmanın bir bayan 
sekreteri azarladığını görmüştü. Biraz hırçın, yaşlı bir kişi olan, mes-
leğinde çok yetkili yeni muhasebe uzmanının insan ilişkileri sorun-
lar yaratıyordu. Yazar Eğitim Şubesi Türk Eşyönetmeni Seha Me-
ray'a yeni öğretim döneminin başlamak üzere olmasına karşın yeni 
uzmanların asistanlarla daha görüşmediklerini, 30 Kasım Pazartesi 
günü nasıl işbaşı yapabileceklerini sordu. Meray bu uyarı üzerine 
ilgililerle konuşmuş olmalı ki akşam üzeri gelip yeni Eşyönetmen 
Marshall Dimock'ın Pazartesi günü 15.30'da onlarla görüşeceğini söy-
ledi. Belirlenen günde Dimock'ın odasında öbür uzmanların da ka-
tılmasıyla yapılan toplantıda, muhasebe alanında uzmanlaşan asis-
tan yeni gelen muhasebe uzmanının derslerini çevirmek istemedi-
ğini bildirdi. Toplantıya katılan bütün asistanlar toplantının çok 
geç kaldığını söylediler.13 

Kurulmakta olan yeni örgüt çevresinde yabancılarla Türkler ara-
sında yapılan işbirliği doyurucu birtakım toplumsal ilişkilerin or-
taya çıkmasına da olanak sağlardı. Fakültede düzenlenen tanışma 
çayları, yeni gelen ya da ayrılan uzmanlar için düzenlenen kokteyller, 
yabancıların Ankara'da kaldıkları süre içinde verdikleri yemeklerle 
kokteyl partiler, Enstitü'deki Türklerin aynı nitelikteki çağrıları, 
TODAÎE'nin kurucu ev sahibi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim 
üyeleriyle, kimi kez de Enstitü öğretim üyelerinin okuttuğu sınıf-
lardaki öğrencilerle tanışma çayları, Enstitü'de yeni öğretim dö-
neminin açılışı dolayısıyla verilen çaylar, Enstitü öğrencilerinin ya-
bancı uzmanlarla Türk öğretim üyeleri, Ensti tü 'nün öbür görevlileri 
için düzenledikleri yemekli çağrılar, bu tü r ilişki fırsatları  arasın-
daydı. Bu gibi bir araya gelmelerin bir bölümü Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi çatısı altında gerçekleşir, evler dışında Ankara'daki otellerin 
lokantalarında ya da müzikli eğlence yerlerinde bir araya gelinirdi. 

1 3 Bir de. kuşkusuz, insan ilişkileri sorunlarının yabancı uzmanlar açısın-
dan görünüşü vardı. Yazar, Enstitü'de Ağustos 1954-Mayıs 1955 arasında Eş-
yönetmen olarak görev yapan, Birleşik Amerika'nın kamu yönetimi alanın-
daki önde gelen bilim adamlarından Lynton Caldwell'i 1956 yılında Ameri-
ka'da bir bilimsel toplantıda erinçli, mutlu, gülümser bir yüz anlatımıyla 
gördüğünde, Ankara'dayken sürekli gerilim belirtileri gösteren yüzünü anım-
samış, bu olumlu değişiklikten onun adına mutluluk duymuştu. 
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Arada kurulan yakın, içtenlikli ilişkiler yabancılar Türkiye'den ay-
rıldıktan sonra yazışmalar yoluyla yıllarca sürüp gider, başka ülke-
lerdeki görevlere atanan Birleşmiş Milletler görevlileri New York'a 
dönüşlerinde Ankara'ya uğrayarak eski dostlukları yeniler, eğitim 
ya da görev amacıyla Birleşik Amerika'ya giden Türkler New York'ta-
ki Birleşmiş Milletler genel merkezinde eski tanıdıklarla buluşur, 
eski dostların bu tür karşılaşmaları kimi kez de Uluslararası Yöne-
tim Bilimleri Kurultayları gibi bilimsel toplantılarda gerçekleşirdi. 

TODAÎE'DE İLK İNSAN İLİŞKİLERİ ÖĞRENCESİ 

Enstitü 'nün kurulmasıyla başlayan çağdaş kamu yönetimi öğreti-
minde ele alman konular arasında en büyük ilgiyi göreni kuşkusuz 
Yönetimde İnsan İlişkileri —o dönemdeki adıyla "Beşeri Münasebet-
ler"— konusuydu. 

Yazar, 25 Şubat 1955 günü TODAÎE'nin yeni öğretim izlence-
sinde "İdarede Beşeri Münasebetler" adlı bir öğrencenin yer aldığını, 
karşısında da bu konuyu kendisinin okutacağının yazılı olduğunu 
gördü. Bir asistana, doktora sanını kazanmış olsa bile, üniversite ça-
tısı altında öğretim sorumluluğunun verilmesi o yıllarda görülmüş 
bir olay değildi. 2 Mart 1955 Çarşamba günü saat 13.30-14.30 arasında 
ilk oturumu yapılan öğrence, Türkiye'de yönetimde insan ilişkileri 
konusunda okutulan ilk öğrenceydi. Yazılımlar daha sona ermediği 
için on altısı subay, ikisi sivil olmak üzere on sekiz kişinin katıldığı 
bu ilk saatte öğrencenin genel amacı ile ele alınacak konular üzerin-
de durulmakla yetinilmiş, konuya karşı olağanüstü bir ilgi duyan öğ-
renciler daha sonra yazarın yanına gelerek "bu derse daha çok sayıda 
kimsenin katılmasını sağlamanın ülke bakımından da çok yararlı ola-
cağını"14 söylemişlerdi. Haftada  iki saat üzerinden okutulan bu öğ-
rencenin 18 Mayıs 1955 günü yapılan bitirme sınavı ile 22 Haziran 
1955 günü yapılan engel sınavında öğrenciler üstün bir başarı gös-
terdiler.15 

1 4 Ö yıllarda yurdumuzda yönetimin insancıl sorunlarına karşı gösteri-
len —açlık olarak nitelendirilebilecek— ilginin daha önceki bir belirtisi Mr. 
Leslie Rodger'm "moral" (gönülgücü) konusundaki dersinin —1930'larda ba-
kanlık da yapan bir öğrencinin girişimiyle— Zafer  gazetesinin 9 Ağustos 1953 
günkü sayısında yayımlanmış olmasıydı. 

1 5 Bu dersi izleyen öğrencilerden biri sonradan 27 Mayıs 1960 Devriminde 
Milli Birlik Komitesi üyesi olarak yer alan Yüzbaşı Orhan Erkanlı, biri d<5 
Dr. Suphi Baykam'dı (ressam Bedri Baykam'ın babası). 



Yazar, bu öğrence için doktora tezindeki bilgilere dayanarak, "ida-
rede Beşeri Münasebetler" başlıklı bir teksir hazırlayıp basılı kapak 
içinde öğrencilere dağıtılmasını sağlamıştı.16 

ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİMLERİ KURULTAYI 

Enstitü 'nün Ankara'da çalışmaya başladığı 1953 yılının önemli 
olaylarından biri Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı 'nm İstan-
bul'da toplanmasıydı. Kurultay, 6 Eylül 1953 Pazar günü İçişleri Ba-
kanı Ethem Menderes'in bir konuşmasıyla, İstanbul Valisi Ord. Prof. 
Dr. Fahrett in Kerim Gökay'm başkanlığında Yıldız'da, Şale köşkünde 
açıldı. Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Uluslararası 
Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nce düzenlenen Kurultay' ın ilk günü sa-
bahı Yönetsel Uygulamalar Kurulu (Committee on Administrative 
Practices) toplantısında "geçimsel (ekonomik) gelişme izlencelerinin 
yönetiminde karşılaşılan yönetsel sorunlar" konusu tartışılmış, öğle-
den sonraki Birinci Çalışma Kümesi (Working Group 1) toplantısında 
"bir ülkenin dış geçimsel yardımla teknik yardımı kendi geçimsel ge-
lişme izlencesiyle eşgüdümlemek için kurabileceği örgüt ile bu konu-
da alabileceği önlemler nelerdir?" konusu üzerinde durulmuştu. Ertesi 
gün öğleden sonra "yeni bir kamu yönetimi enstitüsü kurulması" ko-
nulu Çalışma Kümesi'nin toplantısı vardı. TODAİE Eşyönetmeni 
Gunnar Heckscher'in başkanlık ettiği bu toplantıda tartışılan yaza-
nağı, bir başka deyişle tartışma izlencesini, Barker Kurulu üyesi, 
TODAİE'nin kuruluş hazırlıklarını yapan Etüt Grubu üyesi Emery 
Olson'm dekanı olduğu Güney Kaliforniya  Üniversitesi Kamu Yöne-
timi Okulu öğretim üyelerinden Henry Reining Jr . oluşturmuş, Etüt 
Grubu'nun Paris'teki Fransız Ulusal Yönetim Okulu'nun Yönetmeni 
olan üyesi M. Henri Bourdeau de Fontenay de bu toplantıya katıl-

1 6 Yazarın Los Angeles'teki Güney Kaliforniya  Üniversitesinin Kamu 
Yönetimi Okulunda geçirdiği on sekiz aylık öğrenim-inceleme dönemi içinde 
çağdaş endüstride insan ilişkileri konusunda hazırlayıp 15 Temmuz 1954 Per-
şembe günü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Orhan Tuna, Ziyaeddin 
Fahri Fmdıkoğlu ile Hazım Atıf  Kuyucak'tan oluşan bir jüri önünde savun-
duğu doktora tezi oybirliğiyle, pek iyi dereceyle başarılı sayılmış, 17 Ocak 
1955 Pazartesi günü Orhan Tuna, Refii  Şükrü Suvla, Ziyaeddin Fahri Fm-
dıkoğlu, Hazım Atıf  Kuyucak ile Sabri Ülgener'den oluşan jüri önünde bilim 
sınavım da vererek doktora sanını kazanmıştı. Türkiye için çok yeni olan, 
üstelik bir doktora tezi konusu olarak ilk kez ele alınan insan ilişkileri ko-
nusu o günlerde gerek İstanbul'da İktisat Fakültesi çevrelerinde, gerek An-
kara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri arasında büyük ilgiyle kar-
şılanmıştı. 
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mıştı. Türkiye'den de birçok bilim adamının katıldığı bu toplantıda 
ele alınan konular arasında geleceğin kamu yönetimi eğiticilerinin 
yetiştirilmesi konusu da vardı. 

Bu Çalışma Kümesi'nin TODAlE'nin kuruluşuyla da yakın bir 
bağlantısı vardı. Birleşmiş Milletler Örgütüyle Türk hükümeti ara-
sında imzalanan 5 Eylül 1951 günlü Teknik Yardım ana anlaşmasının 
uygulanmasıyla ilgili 8 Mayıs 1952 günlü, 1 sayılı, kamu görevlile-
rinin geliştirilmesine ilişkin ek anlaşma Türkiye'de Âmme İdaresi 
Enstitüsü'nden başka, 1 Eylül 1952'de bir ay süreli bir Âmme İdaresi 
Seminerinin düzenlenerek bu seminere giderleri Birleşmiş Millet-
ler'ce karşılanmak üzere Orta Doğu ülkelerinden 25 kişinin katılma-
sını öngörmekteydi. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in görüş sorduğu 
Etüt Grubu seminerin bir yıl ertelenip 1953 Eylülünde İstanbul'da 
toplanacak Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayıyla birleştiril-
mesini, seminer konusunun "Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinde kamu 
yönetiminin bugünkü gereksinmeleri" olarak değiştirilip seminerin 
kurumun ilk aylardaki işleyişinden edinilen deneyleri de değerlen-
dirmek üzere Enstitü Genel Müdürünün başkanlığında yürütülmesi-
ni önermişti. İşte Enstitü 'nün Birleşmiş Milletler adına Eşyönetmeni 
Gunnar Heckscher'in başkanlık ettiği "yeni bir kamu yönetimi ensti-
tüsünün kurulması" konulu Çalışma Kümesi söz konusu önerinin uy-
gulanması niteliğini taşımaktaydı. Fransız görüşüyle Amerikan gö-
rüşünün üstü örtülü bir biçimde de olsa karşı karşıya geldiği bu top-
lantıda daha çok Fransa'nın ekinsel etkisi altında bulunan eski kuşak 
Türk öğretim üyeleri —bu arada özellikle Süheyp Derbil— Fransız 
ekini ile kurumlarına olan hayranlıklarını açıkça dile getirmekten 
çekinmemişlerdi." 

1 7 6-11 Eylül 1953 günleri arasında yapılan Kurultay'a katılan yabancılar 
İstanbul'da cömertçe ağırlanmış, bu arada Kurultay'a katılanların tümü tram-
vaylarla belediye otobüslerinden parasız olarak yararlanmışlardı. Bu arada 
katılanlar için turlar, vapurla Boğaz'a, Adalar'a geziler düzenlenmiş, Vali 
Gökay 9 Eylül 1953 Çarşamba akşamı Dolmabahçe Sarayı'nm ünlü Muayede 
(Bayramlaşma, Tören) Salonunda delegeler onuruna görkemli bir şölen ver-
mişti. Muayede Salonu'nun İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Padişah Abdül-
mecid'e armağanı olan, üzerinde 750 ampulün yandığı, dört buçuk ton ağır-
lığındaki avizelerin pırıl pırıl ışıkları altında katılanlar adına bir konuşma 
yapan Fransız Danıştay'ı İkinci Başkanı, Uluslararası Yönetim Bilimleri Ku-
rultaylarının saygın, renkli kişilerinden M. Rene Cassin bir aralık gösterdiği 
konukseverlik için "Osmanlı Hükümetine" teşekkür etmiş, düştüğü yanılgıyı 
çabucak anlayarak sözünü "Türk Hükümetine" diye düzeltmişti. 

Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı'nda yapılan İngilizce ya da 
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"BEŞERİ MÜNASEBETLER" TOPLANTISI 

TODAİE'nin ilk girişimlerinden biri de 16 Nisan 1954 Cuma ak-
şamı Ankara Palas'ta yine "Beşeri Münasebetler" konusunda bir top-
lantı düzenlenmesi olmuştu. Üst düzey kamu görevlilerine seslenen 
bu toplantıya altmış altı kişi katılmış, yazar, SBF Dekanı Yavuz 
Abadan'm, Amerikan geçimsel yardım örgütü FOA'dan Mr. Dayton'un 
Kayri Tokay ile Enstitü Eşyönetmeni Marshall Dimock'ın konuşmacı 
olarak söz aldıkları toplantıda 19.30-22.30 arasında üç saat süreyle İn-
gilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye iki yönlü çeviriler yap-
mıştı. Ertesi gün 11.00-12.30 saatleri arasında bu kez bir "panel" tar-
tışması için yeniden bir araya gelinmiş, onu izleyen yemekte ayrıca 
Şefik  Bilkur'la Profesör  Lashley Harvey de yine kendisinin İngilizce-
ye, Türkçeye çevirdiği konuşmalar yapmışlardı.18 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TOPLANTISI 

Enstitü 'nün kamu kuruluşlarından gelen öğrencilere uyguladığı 
öğretimle eğitimin dışında yine üst düzey yöneticileri için düzenlediği 
eğitsel nitelikteki bir başka çalışma 28-29 Mart 1957 günleri arasında 
düzenlediği bir toplantıydı. İçişleri Bakanı (dilde —daha önce de de-
ğinildiği gibi— geriye yönelik bir tu tumun egemen olduğu o dönem-
deki yeniden Osmanlıcalaştırılmış adıyla Dahiliye Vekili) Namık 
Gedik'in bir konuşmasıyla açılan çalışmaların ilk gününde sabahleyin 
Yeni Zelandalı Norman Angus konuşmuş, öğleden sonra yazar "me-
muriyetlerin sınıflandırılması"  konusunda bir konuşma yapmıştı.19 

O sıralarda Maliye Bakanlığınca hazırlanmış bulunan Devlet Perso-
nel Kanunu tasarısı dolayısıyla güncel bir nitelik taşıyan "smıflan-

Fransızca konuşmaları bu dillerden birine üstün bir başarıyla çeviren ak 
saçlı, mavi gözlü, dinç görünüşlü bir bayan özellikle dikkati çekmişti. Bu 
olağanüstü dilmaçın Enstitü'deki Yönetsel Yardımcı Edmond Janssens'ın 
annesi olduğunu, konuşmalar yapılırken önündeki kâğıda çiziştirdiği şeyle-
rin steno değil kendine özgü bir yazı olduğunu, İkinci Büyük Savaş öncesiyle 
savaş sırasında Hitler'in Almanya'da coşkulu yığınlar önünde yaptığı ko-
nuşmaları Brüksel radyosunda Alman radyolarından dinleyerek Fransızca 
ya da İngilizceye anında çevirip Batı Avrupa ülkeleri radyolarına canlı ola-
rak aktaran kişinin de kendisi olduğunu bu vesileyle öğrendik. 

1 8 Toplam yedi saat süren bu çeviri çalışması yazar için bir benzerini 
yaşamadığı ilginç bir deneyim olmuş, ikinci günkü toplantıdan sonra konuş-
,mak için gerekli soluk alıp vermeyi sağlayan karın kaslarının aşırı yor-
gunluğu yüzünden bir süre konuşma gücünün kalmadığını görmüştü. 

1 9 Bu konuda yazarın daha önce anılan Özkaynakça- Bir Deneme adlı 
yapıtına bakınız, s. 15. 
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dırma" konusundaki sunuş ilgiyle izlenmiş, toplantının ikinci günün-
de yine katılanların geniş ölçüde ilgisini çeken bir örnekolay tartış-
ması yapılmıştı. 

BAŞKA GÖZLEMLER 

Yabancı Öğrenciler. Ensti tü 'nün kuruluşunu izleyen yıllarda Bir-
leşmiş Milletler Örgütünün sağladığı burslardan yararlanan kimi Orta 
Doğu ülkeleri kamu görevlilerinden de öğrenim için Ankara'ya gelen-
ler olmuştu. Enstitü'ye 1953-1957 arasındaki dört öğretim yılında sı-
rasıyla 12, 11, 19, 5 (toplam 47) yabancı uyruklu öğrenci yazılmıştı. 
Bunların ülkelere göre dökümü şöyledir: Afganistan  (12), Habeşis-
tan (2), Yunanistan (3), İran (18), Irak (6), İsrail (2), Lübnan (2), 
Suriye (1 elçilik görevlisi), Yugoslavya (2),20 Kimi Arap ülkeleri 
İsrail'den öğrenci gelmesi üzerine sert bir tepki göstermişler, bu-
yandan Orta Doğu'nun öbür ülkelerinde de benzer kamu yönetimi 
enstitülerinin kurulması, öte yandan Birleşmiş Milletler burslarının 
kesilmesi üzerine Enstitü 'nün bölgesel niteliği tümüyle ortadan kalk-
mıştı. 

Türkiye'ye Gelen BM Uzmanları. Bu yayının kapsadığı dönemde 
Enstitü'de görev yapan Eşyönetmenlerle Birleşmiş Milletler Örgü-
tünce görevlendirilen öbür uzmanların adları ile görev dönemleri 
Ek 3'te gösterilmiştir. Dördüncü Bölüm'de bu uzmanların hangi ko-
nuları okuttukları da açıklanmıştır. 

SBF Dergisine Katkılar. Yazar, Ensti tü 'nün çalışmaya başladığı 
195G yılı içinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi'nin yayın kurulu 
yazmanlığı görevini de yerine getirmekteydi. O dönemde üç ayda bir 
yayımlanması gereken Fakülte dergisi süresi içinde çıkamamakta, ya-
yımlanmasında yeterli yazı bulunamaması yüzünden gecikmeler ol-
maktaydı. Yazar, o yılın Aralık ayı içinde önce Gunnar Heckscher'den, 
sonra Marshall Dimock'tan, daha başka Birleşmiş Milletler uzmanla-
rından, daha sonraları da New York Üniversitesi Grubu'ndaki öğre-

2 0 Kaynak: Public Administration Institute for  Turkey and the Middle 
Easts 1952-1957 (Prepared for  the Government of  Turkey by Laurence L. 
Barber, appointed by the United Nations Technical Assistance Administra-
tion) (15 May 1958) (52 sayfa  + 6 ek) (xerox yönetimiyle çoğaltma) (An-
kara Birleşmiş Milletler Temsilciliği belgeliğinde UNTA No. 32'de kayıtlı). 

Enstitü'nün Birleşmiş Milletler adına beşinci (son) Eşyönetmeni olan L. 
Barber'ın kaleme aldığı bu yazanakta kuruluştan Temmuz 1957'ye değin olan 
dönem gözden geçirilip bir değerlendirmesi yapılmakta, geleceğe yönelik 
öğütlemelerde bulunulmaktadır. 
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t im üyelerinden yazılar isteyerek derginin süresi içinde çıkmasını 
sağladı. Derginin böylece düzenli olarak çıkması 1970'li yıllara dek 
sürdü. 

Enstitü'nün Bulunduğu Yapılar. TODAİE bugün bulunduğu Ba-
kanlıklar yakınında Yücetepe'deki yapıya yerleşmeden önce çalışma-
larını üç değişik yapıda sürdürmüştür. Bunlardan ilki Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Cebeci'deki yapısıdır. Yapının Spor 
Salonu girişinin sol kesimindeki, daha önce Kaymakamlık Kursu için 
kullanılan odalar, Fakülteyle Demokrat Part i yönetimi arasındaki iliş-
kilerin bozulması üzerine Kurs Fakülteden alınıp içişleri Bakanlığına 
aktarılınca boşalmış, şimdi Fakülteyi Kitaplığa bağlayan geçidin bu-
lunduğu yerin Spor Salonu yönüne düşen bu odalar TODAİE'ye ay-
rılmıştı. Daha sonra Enstitü 'nün büroları Fakülte ana yapısının içine, 
şimdi Dekanlığın bulunduğu, zemin katın üstündeki katta, koridor-
da sınıfların  bulunduğu yere açılan çıkıştan sola dönüldükten sonra 
ileriye doğru uzayan —sonradan yapılan değişiklikler yüzünden gö-
rünümü tümüyle değişmiş bulunan— koridora sağlı sollu yerleşti-
rilmiş tahta bölmelerin bulunduğu yere taşınmıştı. Yazar, güncesi-
nin 14 Eylül 1853 günkü sayfasına  "TODAlE için yeni yapılan oda-
ları dolaştık" tümcesini yazdığına göre bu taşınma ilk yerleşim ye-
rinde ancak 6-7 ay dolayında kalındıktan sonra olmuştur. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi binasının yapıtasarcısı isviçreli Ernst Egli'nin 1955 
yılında Birleşmiş Milletler uzmanı olarak Enstitü'ye gelip öğretim 
görevi alması ilginç bir olaydı. 

Enstitü, 1958 yılında 7163 sayılı kuruluş yasasının çıkmasından 
sonra kirayla tutulan, Kızılırmak Caddesi No. 37'deki bir apartmana 
taşındı. Yasanın çıkışı ile Enstitü 'nün Fakülte dışına taşınması Prof. 
Dr. Kemal Fikret Arık'm Dekanlığının sona ermesini izleyen gün-
lerde olmuş, bu girişim sayıları az da olsa Fakültedeki kimi öğretim 
üyelerince eleştirilmişti. Yazar, güncesinin 23 Aralık 1958 günkü 
sayfasına  "Enstitü 'nün yeni binasında ilk dersimi yaptım" tümce-
sini yazdığına göre, Enstitü Mart 1953-Aralık 1958 arasında yaklaşık 
altı yıl süreyle Siyasal Bilgiler Fakültesinde kaldıktan sonra oradan 
ayrılmıştır. Daha önceki düzenlemeye göre SBF Dekanı olarak 
TODAlE Genel Müdürlüğü görevini de üç yıl süreyle yürüten Arık, 
dekanlığının sona ermesinden sonra yeni kuruluş yasası uyarınca 
Genel Müdürlüğe seçilmiş, Enstitü bundan sonra Küçükesat'ta, Akay, 
Bankacı Sokağı No. 15'teki bir başka kiralık apartmana taşınmış, 
çalışmalarını şimdiki yerine taşındığı 1974 Şubatına değin orada sür-
dürmüştür. 
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ÖZET 

Türkiye'de kamu kuruluşlarında çalışmakta olan görevlilere yö-
nelik çağdaş kamu yönetimi öğretimi, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin önderliğinde, Türk hükümetiyle Birleşmiş Mil-
letler Örgütü'nün işbirliğiyle kurulan Türkiye ve Orta Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü'nde 1953 yılının Mart ayında başlamıştır. Çeşitli 
Batı ülkelerinden gelen yabancı uzmanların yönetim konuları üze-
rinde sundukları öğrenceler daha önce Birleşik Amerika'da on sekiz 
aylık bir öğrenim-inceleme dönemi geçiren Siyasal Bilgiler Fakültesi 
asistanlarmca Türkçeye çevrilip öğretim üyeleriyle öğrenciler ara-
sında bağlantı kurulmuş, Türk kamu kuruluşlarından gönderilen öğ-
rencilere yeni yönetim kavramlarıyla yöntemleri tanıtılmaya çalışıl-
mıştır. Yönetimin tüzel yönleri üzerinde duran geleneksel yönetim 
öğretiminden farklı  olarak doğrudan doğruya yönetim olayının ken-
disini ele alıp onun daha çok uygulayımsal, tinsel, toplumbilimsel 
yönleri üzerinde duran bu yeni yaklaşım Türkleri daha çok yöneti-
min insancıl sorunlarına ağırlık veren yönleriyle etkilemiştir. Bu 
alanda Türk öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, İngilizce kamu yöne-
timi terimlerine Türkçe karşılıklar bulunması, öğrencilerle başka il-
gililerin yararlanması için kaynak sağlamak amacıyla İngilizce ya-
yınlardan Türkçeye çeviriler yapılması gündeme ilk gelen konular 
arasında yer almıştır. İlk kuruluş döneminden başlamak üzere üst 
düzey yöneticilerine dönük eğitsel, tanıtıcı çalışmalar da yapılmış, 
yeni yaklaşımın yayılıp benimsetilmesi için bu yoldan da çaba gös-
terilmiştir. 

Yabancılarla Türkler arasındaki ilişkilerde ara ara birtakım so-
runlar çıkmakla birlikte, insan ilişkileri genellikle uyumlu bir akış 
izlemiş, Enstitü çevresinde çok yönlü, olumlu bir toplumsal ilişkiler 
ortamı yaratılmıştır. 

Çalışmalarını bütünüyle Enstitü'ye ayırmak üzere birtakım gö-
revlilerin atanması yoluna gidilmekle birlikte, Enstitü 'nün ayrı bir 
yapı içinde kurumsallaşması azar azar gerçekleşmiş, çalışmaların 
büyük bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli bilim adamla-
rınca yürütülmüştür. Bu kurumsallaşmada önemli bir adım 1958 
yılında Enstitü kuruluş yasasının çıkması olmuş, Etüt Grubu ya-
zanağında da öngörülen, yönetimden de, üniversiteden de bağımsız 
bir kurumsallaşma süreci Enstitü Siyasal Bilgiler Fakültesi yapısın-
dan ayrıldıktan sonra ağır ağır ivme kazanmaya başlamıştır. 
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3. 
Bölüm 

SBF'DE ÇAĞDAŞ KÛMU YÖNETİMİ ÖĞRETİMİ 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kamu Yöne-
timi •—o dönemlerdeki adıyla Âmme İdaresi— alanıyla ilgili konu-
ların okutulması iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada bu 
konular biçimsel olarak öğretim izlencelerine alınmadan, TODAİE'de 
ya da Siyasal Bilgiler Fakültesinin New York Üniversitesiyle işbir-
liği döneminde NYU Grubu'nda görev almak üzere gelmiş bilim 
adamlarınca deneme niteliğinde olmak üzere okutulmuştur. Bu arada 
bir yandan da söz konusu öğrencelerin içeriklerinin belirlenmesiyle 
ilgili çalışmalar yapılmış, bu alana ilişkin yeni öğrencelerin öğretim 
izlencelerine, daha doğrusu yönetmeliklere geçmesi daha sonra ol-
muştur. 

İLK KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCELERİ 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetimin tüze dışı yönlerini ele 
alan ilk öğrenceler, TODAİE'nin SBF yapısında Mart 1953'te çalış-
maya başlamasından aylarca önce okutulmaya başlamıştır. İlk Kamu 
Yönetimi öğrencesini Enstitü 'nün Birleşmiş Milletler adına ilk Eşyö-
netmeni olan Profesör  Gunnar Heckscher 1952-53 öğretim yılında 
SBF'nin IV. sınıf  İdari Şubesi ile Mali Şubesinde okutmuştur. 
Heckscher Türkiye'ye 1952 Kasımında geldiğine göre bu öğrencenin 
anılan öğretim yılının Kasım ayından başlayarak okutulmuş olması 
gerekir. Enstitü'yle ilgili olarak Ankara'ya gelen, aralarında Heck-
scher'in de bulunduğu ilk dört Birleşmiş Milletler uzmanının sunduk-
ları yazanakta1 Enstitü'de görev alacak uzmanların Fakültede öğ-
retim görevi almalarının Enstitü amaçları bakımından taşıdığı önem 
vurgulanmakta, bu öğrencelerin dar anlamda kamu yönetimi öğ-
retimiyle kısıtlı tutulmayıp yönetkibilimle (siyaset bilimi) top-

1 United Nations Technical Assistance Programme. Institute of  Public 
Administration in Turkey (New York, 1954), s. 54. 
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l u m b i l imler i a l a n l a r ı n ı da k a p s a m a s ı ge r ek t i ğ ine değ in i ld ik t en 
sonra , böylece ge lenekse l o l a r ak y ö n e t i m e a d a m y e t i ş t i r en b u öneml i 
k u r u m d a e g e m e n o lan tüze l y a k l a ş ı m ı n b i r ö lçüde y u m u ş a t ı l m ı ş ola-
cağına , b u değ i ş ik l ik ten ya ln ız E n s t i t ü ' n ü n değil, T ü r k i y e ' d e k i aka -
d e m i k y a ş a m l a k a m u y ö n e t i m i n i n de y a r a r l a n a c a ğ ı n a değ in i lmiş t i r . 
Söz k o n u s u y a z a n a k t a , ayr ıca , u z m a n l a r d a n b i r i n in (Hecksche r ' i n ) 
F a k ü l t e d e ay l a r ca k a m u y ö n e t i m i k o n u s u n d a gene l b i r öğrence oku t -
t u ğ u n d a n söz ed i lmek te , b u a r a d a -—kuşkusuz o n u n göz lemle r ine da-
y a n a n gö rüş l e r di le ge t i r i l e r ek— l isans öğ renc i l e r in in y a da ü n i v e r -
s i tey i y e n i b i t i r e n öğrenc i l e r in k a m u y ö n e t i m i a l a n ı n d a u z m a n l ı k 
ö ğ r e n i m i n e haz ı r l ık l ı o lmad ık l a r ına , ö ğ r e n i m l e r i n i n n e r e d e y s e t ü -
m ü y l e t ü z e k o n u l a r ı n d a y o ğ u n l a ş ı p 2 y ö n e t k i b i l i m y a k l a ş ı m ı n a ya -
banc ı o lduk la r ına , T ü r k ü n i v e r s i t e l e r i n d e ö b ü r t o p l u m s a l b i l imle r 

2 Siyasal Bilgiler Fakültesini 1951-1952 yılında bitiren, bir başka deyişle 
öğrenimlerinin ilk iki yılını Siyasal Bilgiler Okulu, son iki yılını Siyasal Bil-
giler Fakültesi öğrencisi olarak geçiren öğrencilerin okudukları öğrencelerin 
incelenmesi bu bakımdan ilginç olacaktır. Aşağıda da görüleceği üzere, Fa-
kültenin bütün öğrencilerinin toplu olarak izledikleri ilk üç yılda okutulan 
(yabancı dil dışındaki) 28 öğrencenin % 60.7'sini oluşturan 17'si tüze ko-
nularıyla ilgilidir. 

SBF'nin o yılla ilgili öğrenci notlarının yazılı bulunduğu ana defterden 
çıkardığımız öğrence konuları şunlardır: 

Birinci Sınıf:  Medeni Hukuk, Esas Teşkilat Hukuku, İçtimaiyat, İktisat, 
Siyasi Tarih, Coğrafya,  İstatistik, Muhasebe (o yıl okutulmamış), Türk Me-
deniyet ve İdari Teşkilat Tarihi (okutulmamış), Yabancı Dil (İngilizce, Fran-
sızca, Almanca). 

İkinci Smıf:  Medeni Hukuk, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Borçlar Huku 
ku, Devletler Umumi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İstatistik, Coğraf-
ya, İktisat, Maliye, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) 

Üçüncü Sınıf:  Medeni Hukuk, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku, 
İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Âmme Hukuku, İcra-
İflas  Hukuku, Borçlar Hukuku, İçtimaiyat, Maliye, Yabancı Dil (İngilizce, 
Fransızca, Almanca) 

4 İdari Şube: İdare Hukuku, Genel Muhasebe, Mahalli İdareler Maliyesi, 
İçtimai İktisat, Zirai İktisat, İşletme İktisadı, iktisadi Doktrinler Tarihi, Büt-
çe, İktisadi Coğrafya,  İjyen, Şehircilik, Türk Devrim Tarihi, Yabancı Dil (İngi-
lizce, Fransızca, Almanca), İhtisas Ödevi. 

4 Mali Şube: Genel Muhasebe, İçtimai İktisat, Zirai İktisat, İşletme İkti-
sadı, İktisadi Doktrinler Tarihi, Bütçe, İktisadi Coğrafya,  İjyen, Şehircilik, 
Türk Devrim Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca), İhtisas 
Ödevi. 

4 Siyasi Şube: Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hususi, Hukuku, 
İktisadi Doktrinler Tarihi, Diplomasi Muhabere, İktisadi Coğrafya,  Siyasi Ta-
rih, Dış Ticaret ve Gümrük Siyaseti, Türk Devrim Tarihi, Yabancı Dil (İngi-
lizce, Fransızca, Almanca), İhtisas ödevi. 
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öğretimine yer verilmedikçe, yönetimde uygulama deneyimi de bu-
lunmayan öğrencilere kamu yönetimi alanında genel birtakım öğ-
renceler okutmanın bile yararlı bir biçimde başarılamıyacağma de-
ğinilmektedir.3 

Bundan sonra Fakültenin öğretim izlencesinde kamu yönetimi 
alanında Enstitü'de okutulanlara benzer nitelikte öğrencelere sü-
rekli olarak yer verilmesi yolunda çalışmaların başladığı görülmek-
tedir. Yazarın o dönemde tut tuğu güncelere yazdıkları bu konuda 
okuyucuya bir görüş kazandırmaya yetecektir: 

"5 Ocak 1954 Salı günü saat 14.30'da Marshall E. Dimock'a git-
tim. Fakülte öğretim programına konması düşünülen Âmme İdaresi 
dersinin içeriği üzerinde görüştükse de kesin bir sonuca varamadık." 

"9 Ocak 1954 Pazar günü Âmme İdaresi derslerinin içeriğini 
belirtmekle uğraştım. İdari Şubede okutulması düşünülen Personel 
İdaresi dersininkini tamamladım. Öbürleri konusunda kesin bir so-
nuca varamadım." 

"1 Nisan 1954 Perşembe günü saat 11.20'de Marshall Dimock'la, 
Nermin Abadan'la birlikte SBF programına konması düşünülen 
Âmme İdaresi dersinin içeriği konusunda görüştük." 

"5 Kasım 1954 Cuma: Bu yıl SBF'deki Âmme İdaresi derslerini 
Türkçeye ben çevireceğim. Lynton Caldwell'le birlikte 8 Kasım 1954 
Pazartesi günü derse başladık." 

"20 Haziran 1955 Pazartesi günü SBF'nin Âmme İdaresi müfre-
dat programını daktilo ettim. Ayrıca, TODAİE'de O & M dersi oku-
tan İsveçli Eugen Olsson'la İdari Şube IV. sınıfta  okutulacak İdari 
Ameliyeler Tahlili dersinin programı üzerinde görüştük." 

3 Anılan Institute of  Public Administration in Turkey, s. 41. 
Yazar, Heckscher'in Mali Şube IV. sınıfta  okuttuğu öğrencenin sınav 

kâğıtlarını 30 Nisan 1953 günü okuyup değerlendirmek üzere aldı. İdari Şu-
be IV. sınıfın  aynı konuda okuduğu öğrencenin sınavını da kendisinin yap-
ması kararlaştırıldı. Heckscher'in öğrencilere verdiği öğrence özetlerini (out-
line) okuduktan sonra 4 Temmuz 1953 günü yaptığı İdari Şube Âmme ida-
resi sınav kâğıtlarını değerlendiren yazar sonuçları Heckscher'e götürdüğün-
de öğrencilerin bir dağılım eğrisinin görece düşük başarılı kesiminde bulu-
nanların başarısız sayılmasını istedi. Oysa onun yaptığı değerlendirmeye gö-
re bir kişi dışında bütün sınıf  10 üzerinden 7'nin üstünde not alarak başarılı 
olmuştu. Yazar, Heckscher'e, bu Fakültenin öğrencilerini sıkı bir yarışma 
sınavıyla seçerek aldığını, üstelik birinci, ikinci, üçüncü yıllarda başarısız 
öğrencilerin elendiğini, dolayısıyla dağılım eğrisine göre kimi öğrencilerin 
iyi not almış olmalarına karşın başarısız sayılamayacaklarım güçlükle an-
latabildi. 
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S B F - N Y U İŞBİRLİĞİ 

1859 yılından bu yana Türkiye'nin üst düzey yönetim kadro-
larına adam yetiştirmekle ün kazanmış bulunan Mülkiye'nin 1950'den 
bu yana Ankara Üniversitesi içindeki bir uzantısına dönüşen Siyasal 
Bilgiler Fakültesine karşı Amerika Birleşik Devletleri İkinci Büyük 
Savaş sonrasından bu yana yakın bir ilgi duymuştur. Birleşik Ame-
rika SBF ile ilk ilişkisini TODAİE'ye bir yandan ilerde o alanda 
öğretim görevi üstlenecek genç eğitimcilerin oradaki üniversitelerde 
yetiştirilmesi, öte yandan Enstitü'ye Birleşmiş Milletler Örgütü 
aracılığıyla uzman ya da öğretim üyesi gönderme yoluyla kurmuş, 
ancak daha sonra bu Fakültenin doğrudan doğruya kendi öğretim 
izlencelerine kamu yönetimi alanında katkıda bulunmak üzere yeni 
bir girişim başlatmıştır. 1 Eylül 1954 günü yürürlüğe giren 77-212 
sayılı teknik yardım sözleşmesiyle uygulanmaya başlayan bu giri-
şim kısaca NYU (New York University) Projesi olarak adlandırılan 
işbirliği düzenlemesidir. 

Birleşik Amerika geçimsel kalkınma örgütü FOA'in (Foreign 
Operations Administration)4 akçal yönden desteklediği bu ortak pro-
jenin Birleşik Amerika yanını New York Üniversitesinin Kamu Yö-
netimi (ve Sosyal Hizmetler) Okulu, Türkiye yanını Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi oluşturuyor, Türkiye'deki gider-
lerin bir bölümünün Türk hükümetince karşılanması öngörülüyor-
du. SBF'deki kamu yönetimi öğretimini geliştirmek üzere Birleşik 
Amerika'dan öğretim üyeleri geliyor, SBF'nin daha çok genç öğre-
tim üyeleri kendi alanlarında öğretim görme, araştırma yapma, göz-
lemlerde bulunma gibi amaçlarla Birleşik Amerika'ya gidiyorlardı.' 

4 Sürekli ad değiştiren bu kuruluşun daha önce ECA (Economic Coope-
ration Administration), ardından MSA (Mutual Security Agency) olan adı 
FOA'den sonra ICA'e (International Cooperation Administration), onun ar-
dından da AID'ye (Agency for  International Development) dönüştürülmüştür. 

6 1955-56 öğretim yılında SBF-NYU işbirliği çerçevesi içinde New York 
Üniversitesine gidenler şunlardı: Cemal Mıhçıoğlu, Cemal Aygen, İsmail 
Türk, Bülent Daver, Reşat Aktan. 

O dönemde NYU'nun Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle de tüze 
öğretimini geliştirmek amacını güden bir işbirliği projesi vardı. Bu işbirliği 
anlaşması uyarınca New York'a gelen ilk kümede Hicri Fişek, Münci Kapani 
ile İlhan Arsel yer almıştı. 

SBF'den giden ilk kümeyi izleyen ikinci küme Metin Kıratlı, Sait Obut 
(Mimaroğlu) ile Mehmet Selik'ten oluşmaktaydı. Bu projeden yararlanarak 
daha sonra Amerika'ya giden genç bilim adamları Necat Erder, Atilla Ka-
raosmanoğlu, Şeref  Gözübüyük, Orhan Türkay, Cevat Geray'la Ruşen Keleş'ti 
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Yazarın bu projeyle ilk tanışması, 1 Aralık 1954 Çarşamba günü 
öğleden sonra SBF öğretim üyelerinden Bahri Savcı'nm NYU söz-
leşmesinin bir bölümünü Türkçeye çevrilmek üzere kendisine ver-
mesi dolayısıyla oldu. Ankara'ya gelen NYU Grubu üyeleriyle 5 Ocak 
1955 Çarşamba günü Dekan Bedri Gürsoy'un makam odasında tanı-
şıldığma göre, projenin uygulanma alanına konması TODAİE'nin ku-
rulmasından yaklaşık yirmi iki ay sonra olmuş, SBF Profesörler  Ku-
rulu da bu projeden yararlanılarak Birleşik Amerika'ya gönderile-
ceklerle ilgili ilk kararını 1 Şubat 1955 günü almıştır. Yine yazarın 
güncelerine göre, Sadun Aren, Seha Meray'la kendisi, Komite olarak 
NYU Projesinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği sorununu 24 Kasım 
1958 günü görüşmüşler, bu işbirliği eylemli olarak 1959 yılının or-
talarına dek sürmüştür. 

SBF - NYU İŞBİRLİĞİNİN ÜRÜNLERİ 

Söz konusu işbirliği Siyasal Bilgiler Fakültesinde kamu yönetimi 
öğretiminin geliştirilmesi bakımından önem taşıyan birtakım ça-
lışmaların yapılmasına yol açmış, bunların bir bölümü olumlu so-
nuçlanırken bir bölümü yarım kalmıştır. 

Öğretim Üyesi Geliştirme 

Yukarıda da değinildiği gibi, New York Üniversitesiyle işbirliği 
anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemde Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinden birçok öğretim üyesiyle yardımcısı incelemelerde bulunmak 
üzere Birleşik Amerika'ya gitmişti. 

İşbirliği konusunun kamu yönetimi alanı olması kimlerin gön-
derileceği ya da bu kişilerin Amerika'ya gittikten sonra orada hangi 
konuda öğrenceler izleyip çalışmalar yapacakları konusunda —özel-
likle başlangıçta— duraksamalara, tartışmalara yol açmaktaydı. 
Amerikalıların görüşünün bu kişilerin dar anlamda kamu yönetimi, 
yönetim kuramı ile yönetim teknikleri, yönetimin değişik işlevleri 
gibi konuların yanı sıra yönetkibilim (siyaset bilimi) alanında ye-
tişecek kimseler arasından seçilip Amerika'daki çalışmaların da bu 
konular üzerinde yoğunlaştırılması, bu arada özellikle tüze konuları-
nın kapsam dışında bırakılması yönünde olduğu anlaşılıyordu. Buna 
karşılık SBF'nin yönetici eğitimine ilişkin yaklaşımı daha değişikti. 
Fakültede —geliştirilmesi konusunda kimsenin kuşkusu bulunma-
yan— dar anlamdaki yöneticilik eğitiminin yanı sıra yönetkibilim, 
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geçimbilim, tüze gibi alanlardaki öğrencelere de yer veriliyor, böy-
lece ülke sorunlarına daha kapsayıcı bir açıdan bakabilen geniş gö-
rüşlü, çok yönlü yönetici adaylarının yetiştirilmesine çalışılıyordu. 
Fakültenin bu işbirliği uyarınca Amerika'ya göndermek istediği kim-
seler arasında bu alanlardan olanlar, bu arada tüzenin çeşitli dal-
larında uzmanlaşanlar da bulunuyordu. Bunlar Amerika'ya kamu 
yönetimi alanında çalışmalar yapmak üzere gidiyor, ancak orada 
kendi alanlarında çalışmak istediklerinde güçlükler ortaya çıkıyor-
du. Uygulamada sorun, çok geçmeden Türk görüşüne uygun bir çö-
züme kavuşturuldu. Bu işbirliğinin söz konusu yoldan SBF'ye güçlü 
bir öğretim üyeleri topluluğu oluşturmak bakımından küçümsene-
miyecek yararlar sağladığı kuşkusuzdur. 

NYU ile işbirliği döneminde New York Üniversitesi Kamu Yö-
netimi Okuluna incelemelerde bulunmak üzere gönderilenler ara-
sında bulunan yazar, New York'ta 12 Ekim 1955-5 Ekim 1956 gün-
leri arasında doçentlik tezi konusu olarak seçtiği ABD'de Kadroların 
Sınıflandırılması  sorunu üzerinde kuramsal, uygulamaya yönelik ça-
lışmalar yapmış, bunun dışında üniversitede kamu yönetimi alanıyla 
ilgili öğrenceler izlemişti. Birlikte bulundukları öbür uğraşdaşlarla, 
kendileri için özel olarak düzenlenen çeşitli gözlem gezilerine katı-
lıp ABD'nin kamu yönetimiyle genellikle toplum yaşantısı konu-
sunda bilgi edinmeye çalışmışlardı. 

Türk Kamu Yönetimi Kaynakçası 

New York Üniversitesi Grubu'yla işbirliği çerçevesi içinde ger-
çekleştirilen bir çalışma da Türk kamu yönetimiyle ilgili bir kay-
nakçanın oluşturulup yayımlanmasıdır. Gerek kamu yönetimi öğre-
timi gerek bu alanda yapılacak araştırmalar bakımından önem taşı-
yan bu çalışmayı NYU Grubu üyelerinden Profesör  Albert L. Sturm 
önermişti. SBF İdari İlimler Enstitüsünde 22 Kasım 1957 günü ya-
pılan bir toplantıda, yazar, projeye Fakülte adına Eşyönetmen (Co-
director) seçildi. Yılın son haftasında  başlayan çalışmalar 1958 yılı 
içinde yoğun bir biçimde sürdürülerek 1958 Ekiminde temize yazıl-
mış kaynakça incelemeye hazır duruma getirildi. 

Hazırlanma giderlerini Amerikalıların, baskı giderlerini SBF'nin 
karşıladığı bu kaynakça yeni yazının benimsendiği 1928 yılından 
1957 yılı sonuna değin Türk kamu yönetimiyle ilgili olarak yayım-
lanmış kitaplarla dergi yazılarını içermekte, "İdare Tarihi ve Biyog-
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rafiler"  başlıklı dokuzuncu bölümünde 1928'den önce yayımlanmış 
bellibaşlı kaynaklara da yer verilmekteydi. Girdilerle ilgili açıkla-
malar çözümleyici değil, betimleyici bir nitelik taşımaktaydı. Türkçe 
kaynakların büyük bir çoğunluğunu Ankara'da •—daha sonraki yıl-
larda Ankara Valiliği, İmar-Iskân Bakanlığı görevlerinde de bulu-
nan— Şerif  Tüten'le Munise Aren tarayıp açıklamaları hazırlamış, 
yabancı dildeki kaynaklar Almanya'da, Fransa'da, Birleşik Amerika 
ile İngiltere'de araştırılıp taranmıştı. 

Kaynakçanın Profesör  Sturm'ün önerdiği başlıca bölüm başlık-
larını yazar gözden geçirip bizdeki yayınlara uygun düşmeyenlerin 
kaldırılması ya da değiştirilmesi yolunda önerilerde bulunmuş, gir-
dilerle ilgili açıklamaların yazıdüzen işini yapmıştı. Yazar, kaynak-
çanın îngilizcesini dil yönünden yayma hazırlayan Profesör  Elwyn 
A. Mauck'la da işbirliği ederek İngilizce anlatımda Türkçe aslına 
uygunluk bakımından gerekli değişikliklerle düzeltmelerin yapılması 
konusunda kendisine önerilerde bulunup yardımcı olmaya çalışmıştı.6 

Mülkiye'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü yayınları arasında çıkan bu 
kaynakçanın7 bugün aradan otuz yıla yakın bir süre geçtikten sonra 

6 Yazar, bu çalışmalar sırasında, genç bir bilim adamı olarak, olgunluk 
çağında, sakin yaradılışlı Elwyn Mauck'dan aldığı küçük bir dersi burada 
anmak ister. Kaynakçada yer alan girdilerden birinde Atatürk'ün adı geçi-
yor, açıklamada "büyük önder" gibi bir nitelendirmeye yer verilmiş bulu-
nuyordu. Kaynakları tarayan arkadaşlardan birince yazılan bu açıklamayı 
o da gözden geçirerek söz konusu nitelemeyi doğal karşılayıp olduğu gibi 
korumuştu. Profesör  Mauck, İngilizce metnin yazıdüzen çalışmalarını ya-
parken bu anlatıma takılmış olmalı ki, metni kendisine göstererek "why 
don't you say just 'the man'?" diye sormuştu. Yazar, Atatürk gibi seçkin 
bir devlet kurucusunun bir kaynakça açıklamasında bu tür nitelemelere ge-
reksinmesi olmadığını düşünüp kendisine hak. vererek bu nitelemenin kal-
dırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söylemişti. Sonradan devlet 
büyükleriyle ilgili bu tür övücü sözlerin arkasında doğuluca birtakım bilinç 
altı güdülerin bulunabileceğini, bilimsel yazılarda bu tür duygusallıklardan 
uzak, nesnel, yansız bir anlatıma yer verilmesinin gerçekten daha uygun 
olacağını düşünmüştü. 

7 Bu kaynakçanın Türkçe ile İngilizce baskılarının kimlikleri aşağıdadır; 
Prof.  Dr. Albert L. Sturm, Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu (Şerif  Tüten'le Mu-

nise Aren'in yardımı ile). Türk Âmme İdaresi Bibliyografyası-  1928-1957.. Seç-
me ve Notlu. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, No. 87-
69) (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü -
Graduate School of  Public Administration and Social Service, New York 
University) (100. Yıl Yayınları, Sayı 3) (Ankara, 1959), X -f  231 sayfa. 

Albert L. Sturm, Cemal Mıhçıoğlu (Co-directors), Şerif  Tüten (Stafl 
Associate, Munise Aren (Staff  Assistant), (Elwyn A. Mauck (English Editör). 
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a y r ı b i r p r o j e o l a r ak y e n i d e n ele a l ın ıp günce l l e ş t i r i lmiş b i r b i ç i m d e 
y e n i l e n m e s i n i n çok y e r i n d e o lacağın ı san ı r ız . 8 

İl Yönet imi Üzerinde Bir Araşt ırma 

S B F - N Y U işbir l iği d ö n e m i n d e ge rçek leş t i r i l en ç a l ı ş m a l a r d a n b i r i 
d e il y ö n e t i m i ü z e r i n d e y a p ı l a n b i r a r a ş t ı r m a y d ı . 9 

İ l l e r le i lçe ler d ü z e y i n d e k i t a ş r a y ö n e t i m i n i n be l l ibaş l ı so run la -
r ı n ı o r t a y a k o y m a k amac ıy la , so rmaca y ö n t e m i k u l l a n ı l a r a k u y g u -
l a n a n b u a r a ş t ı r m a , b ü y ü k ç o ğ u n l u ğ u T ü r k b i l im a d a m l a r ı n d a n olu-
ş a n ka l aba l ı k b i r t a k ı m c a y ü r ü t ü l m ü ş o l m a k l a b i r l ik te , N Y U G r u b u 
ö ğ r e t i m ü y e l e r i n d e n ikisi de a r a ş t ı r m a d a e t k i n g ö r e v l e r a lmış la r , 
1955 yı l ı y a z ı n d a t a s a r l a n ı p u y g u l a n a n a r a ş t ı r m a n ı n sonuç l a r ın ın 
a l ın ıp y a y ı m l a n m a s ı yak l a ş ık b i r b u ç u k y ı l a lmış t ı . 1 0 

Bibliography on Public Administration in Turkey- 1928-1957. Selective and 
Annotated (Institute of  Administrative Sciences, Faculty of  Political Sciences, 
University of  Ankara - Graduate School of  Public Administration and Social 
Service, New York University) (Faculty Publication No. 88-70) (Centennial 
Publications No. 4) (Ankara, 1959), X + 224 pages. 

Bu yayınların öyküsüyle ilgili olarak yazarın daha önce anılan Özkaynakça 
adlı yayınına bakınız (sayfa  21-22). 

8 Daha sonraki yıllarda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fa-
kültesi asistanlarından Metin Heper 1958-1966 yılları arasında çıkan kamu 
yönetimi alanıyla ilgili yayınları aşağıda kimliği belirtilen açıklamasız, düz 
bir kaynakça içinde kendi olanaklarıyla derleyip ilgililerin yararlanmasına 
sunmuştu. Onun üzerinden de uzun yıllar geçtiğine göre, söz konusu açık-
lamalı kaynakçanın 1958'den sonraki dönemi de kapsayacak biçimde güncel-
leştirilmesinin çok yerinde olacağı açıktır. 

Metin Heper, Kısa Âmme İdaresi Bibliyografyası:  1958-1966 (Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan, No. 214-196) (Ankara: Sevinç 
Matbaası, 1966), XVI+ 111 sayfa. 

9 Bu araştırmanın sonuçlan aşağıdaki kitapta yayımlanmıştır: Kaza ve 
Vilayet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma ("Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi" ile "New York University Graduate School of  Public Ad-
ministration and Social Service," Müşterek Yayın No. 8) (Fakülte Yayın 
No. 77-59) (Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1957), XII+ 160 sayfa. 

1 0 Ülkenin güney doğu bölgesindeki illerde de uygulanan bu sormacada 
yurttaşlarla olan ilişkilerde tercüman kullanmak durumunda kalınıp kalın-
madığı gibi konuların araştırılmak istenmesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
politikada da deneyimli öğretim üyesi Tahsin Bekir Balta'yı kuşkulandırmış, 
bu konuda araştırmayı tasarlayıp yürütenlere karşı belirgin bir tepki gös-
termemekle birlikte, bu araştırmayı bu yönüyle ulusal bütünlük açısından 
sakıncalı bulduğunu en azından yakın çevresinde bulunanlara açıkça gös-
termekten geri kalmamıştı. Aradan otuz yıl geçtikten sonra, basında ülko 
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GAT Projesi 

NYU Grubu'yla işbirliği döneminde başlatılan, ancak sonuçlan-
d ı r ı l m a y a n bir çalışma da "Government and Administration of 
Turkey" (Türkiye'nin Hükümet ve Yönetim Düzeni) konulu bir ya-
pıtın oluşturulmasıydı. Kısaca GAT Projesi olarak adlandırılan bu 
çalışmanın amacı, Türkiye'nin yönetkil düzeniyle yönetsel düzeni 
konusunda, değişik bölümleri alanlarında en yetkili kişilere yazdı-
rılacak, kaynak niteliğinde ortak bir yapıtın oluşturulmasıydı. 

Projeyi NYU Grubu üyelerinden Albert L. Sturm önermiş, bu 
çalışmanın yöneticiliğine o, genel yazmanlığına da yazar getirilmişti. 
Yazar, Sturm'ün oluşturduğu içerik düzenlemesini 26 Mayıs 1953 
günü gözden geçirmeye başlamış, kitabın çeşitli bölümlerini yaza-
bilecek kişilerle ilgili olarak kendisiyle 5 Haziran 1958 günü ilk top-
lantılarını yapmışlardı. Projeyle ilgili hazırlıklar, bu arada yazar-
larla yapılacak sözleşme metniyle onlara bölümlerini yazarken uya-
cakları kurallarla ilgili olarak verilecek birörneklik sağlama amacı-
na yönelik yönerge metinlerinin oluşturulması işi 1958 Haziranı için-
de sonuçlandırılmış, daha sonra Mr. Sturm'le birlikte çeşitli bölüm-
leri yazmalarını önerdikleri kişilerle, bir bölümü istanbul'da olmak 
üzere görüşmelerde bulunmuşlardı.11 

bütünlüğüne yönelen eylemlerin kışkırtıcıları ya da destekçileri arasında 
birtakım dost ülkelerin gizli örgütlerinin de bulunduğuna ilişkin haber ya da 
yorumları okuyunca bu araştırmayı anımsayıp deneyimli öğretim üyesi Bal-
ta'nm o günlerde aşırı bir kuşkuculuk gibi görünebilecek bu kaygılarına bir 
ölçüde de olsa hak vermemek elden gelmemektedir. 

1 1 Yapıtta yer alacak bölümlerin başlıkları ile her birini yazmayı yü-
kümlenen kişilerin adları aşağıda gösterilmiştir: 

Kısım L Hükümet Sisteminin Temelleri (Part I. Foundations of  Govern-
ment) . 1. Türkiye Hakkında Temel Bilgiler (The Setting) (Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi İdari İlimler Enstitüsü Personeli), 2. Anayasa Gelişmeleri (Consti-
tutional Development) (Prof.  Dr.Yavuz Abadan, Prof.  Bahri Savcı), 3., Fert-
ler ve Haklan (Individuals and Their Rights) (Prof.  Bahri Savcı, Doç. Dr. 
İlhan Unat), 4. Siyasi Partiler ve Menfaat  Zümreleri (Political Parties and 
Interest Groups) (Doç. Dr., Arif  Payaslıoğlu), 5. Oy Hakkı, Aday Tespiti ve 
Seçimler (The Suffrage,  Nominations and Elections) (Doç. Dr. Selçuk Öz-
çelik), 

Kısım II. Hükümet Sisteminin Esas Kuruluşu (Part II. The Framework 
of  Government). 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi: Terekküp Tarzı, Görevleri, 
Yetkileri ve Teşkilatı (The Grand National Assembly: Composition, Functions, 
Powers and Organization) (Prof.  Dr. İlhan Arsel, Doç. Dr. Turan Güneş), 
7, Yasama Faaliyetleri (The Legislative Process) (Prof.  Dr. Turhan Feyzioğlu), 
8. Hükümet (The Executive) (Doç Dr. Turan Güneş), 9. İdare Sistemi (The 
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Bu tür ortak bir yayın tasarısının düzenleme, yürütme, izleme 
işlerinin nasıl yapılacağının öğretici bir örneği olan bu çalışmanın 
birçok bölümleri yazarlarca kaleme alınıp sunulmuş, her biri o alan-
da yetkili —önceden belirlenen— bir başka kişice incelenerek görüş 
bildirme yazanakları sunulmuş, durum bu işleri yürütmek üzere oluş-
turulan komisyonca görüşülmüş, görüş bildirme yazıları gereği ya-
pılmak üzere yazarlara iletilmiş, son biçimi verilen kimi bölümler 
kitabın Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da yayımlanması düşü-
nüldüğü için İngilizceye çevrilmiş, Amerika'daki kimi yayınevleri 
ile yazışmalar olmuş, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yazarlara 
anımsatma yazıları yollanarak bölümlerini en geç Haziran 1959'a 
dek sunmaları istenmişti. Ancak, ne yazık ki 1959 yılı içinde NYU-SBF 
işbirliği sona ermiş, tasarı da sonuçlandırılamamıştı. Bugüne dek 
yazarca korunmuş bulunan bu metinler, yayımlanmamış da olsa de-
ğerli bir kaynak niteliği taşımakta, böyle bir yayına olan gereksinme 
bugün bile kendini duyumsatmaktadır.1 2 

Kamu Yönetimi Seçme Yazılar Kitabı 

NYU-SBF işbirliği döneminde kamu yönetimi öğretimi alanıyla 
ilgili olarak yapılan işlerden biri de bir Seçme Yazılar (Reading 
Book) derlemesinin ortaya konmasıydı. Profesör  William Larsen'in 

Administrative System) (Prof.  Dr. Tahsin Bekir Balta), 10. Mahalli İdareler 
(Local Government and Administration) (İsmail Hakkı Ülkmen), 11. Devlet 
Personeli (The Civil Service) (Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu), 12. Yargı Uzvu 
(The Judiciary) (Prof-  Dr. Kemal Fikret Arık), 13. Dış ve İç Güvenlik (Exter-
nal and Internal Security) (Dış Güvenlik: Milli Savunma Bakanlığında oluş-
turulacak özel bir komisyon, İç Güvenlik: Ord. Prof.  Dr. Sulhi Dönmezer), 
14. Dış İşleri (Foreign Affairs)  (Doç. Dr. Fahir Armaoğlu, Doç. Dr. Suaf 
Bilge), 15. Devlet ve İktisadi Hayat (Government and Business) (Esat Te-
keli), 16. Haberleşme ve Ulaştırma (Communication and Transportation) 
(Süleyman Barda), 17. Tarım ve Tabii Kaynaklar (Agriculture and Natural 
Resources) (Doç. Dr. Reşat Aktan), 18. Türkiye'de Eğitim (Education in 
Turkey) (Faik Reşit Unat), 19. Sağlık ve İçtimai Yardım (Health and Welfare) 
(Prof.  Dr. Zeki Faik Ural), 20. Maliye ve Mali İşlerin İdaresi (Public Finance 
and its Administration) (Prof.  Fadıl Hakkı Sur), 21. Türk Hükümet Sistemi 
ve İdaresi Hakkında Düşünceler (Outlook for  Turkish Government and 
Administration) (SBF'ce projenin yürütülmesine nezaret etmek üzere kuru-
lan komisyon) 

1 2 Bu kitabın yazarca kaleme alınıp sonradan başka yerlerde yayımlanan 
"The Civil Service in Turkey" ballıklı bölümünün —bu tasarıyla ilgili başka 
yönlere de ışık tutan— öyküsü için daha önce de anılan Özkaynakça- Bir 
Deneme, başlıklı yayına bakınız, s. 35-36, 42 sayılı girdiyle ilgili açıklamalar. 
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sorumluluğunda yürütülen bu çalışmalar sonunda gerekli seçmeler 
yapılıp Türkçeye çevirtilmiş, basılı kapak içinde mumlu kâğıtla ço-
ğaltılarak —çekingenliği apaçık olan bir tutumla— Fakülte kitaplı-
ğında öğrencilerin yararlanmasına sunulmuştu.1 3 

Kamu Yönetimi Öğrence Kitabı 

NYU-SBF işbirliğinin yürürlük dönemindeki girişimlerden biri 
de, NYU profesörlerince  bir "Âmme İdaresi Ders Kitabı"nın hazır-
lanmasıydı. Böyle bir yapıta girecek bölümlerin yazılması için NYU 
Grubu profesörleri  arasında işbölümü yapılarak birçok bölümleri 
kaleme alınmış, ancak —bilindiğine göre— çalışma bütünüyle olum-
lu bir sonuca ulaştırılamamıştı. Amerikalıların kendileri de büyük 
bir olasılıkla ortaya çıkan ürünü pek beğenmemiş, yayımlanacak ni-
telikte görmemişlerdi. 

Kaleme alman bölümlerin İngilizce asıllarını gördüğünü anım-
samayan yazar bunların nerede olduklarını da bilmemektedir. Bu 
bölümlerin Türkçe çevirilerinin NYU Grubu'yla işbirliğinin sona 
ermesini izleyen dönemde kamu yönetimi alanıyla ilgisi kalmayan 
bir öğretim üyesinde olduğunu öğrenerek ondan almış, Türkçeye 
özenli sayılamıyacak bir dille çevrilip çoğu kez yabancı özel adları 
tanınmaz bir biçimde değiştiren pek çok yanlış yapılarak daktilo 
edilmiş olan metnin, eski, üstelik buram buram çeviri kokan bir 
dille Türkçeye aktarılmış olduğunu görmüştü. Yapıtı oluşturacak 
bölümlerin adlarıyla uzunlukları şöyleydi: Birinci Bölüm- Âmme 
İdaresine Giriş (19 sayfa).  İkinci Bölüm- Âmme İdaresinin Geliş-
mesi (18 sayfa).  Üçüncü Bölüm- Bürokrasi ve Âmme İdaresi: Mo-
dern Âmme Hizmetinin Doğuşu (18 sayfa).  Dördüncü Bölüm- Teş-
kilat Esasları (30 sayfa).  Beşinci Bölüm- Âmme Hizmetlerinin Mer-
kezi Organlaşması (31 sayfa).  Altıncı Bölüm- Personel İdaresi (31 
sayfa).  Yedinci Bölüm- İdarede Liderlik (44 sayfa).  Sekizinci Bö-
lüm- Bütçe Yapma ve Mali İdare (50 sayfa).  Dokuzuncu Bölüm-
İdare Hukuku (23 sayfa).  Onuncu Bölüm- Âmme İdaresinin Mu-
rakabesi (17 sayfa). 

1 3 Bu seçme yazılar derlemesinin kimliği şudur: Âmme İdaresi- Seçme 
Yazılar (Derleyen: Prof.  William F. Larsen, Çeviren: Gülgûn Avcıoğlu) (New 
York Üniversitesi Grubu, Ankara Üniversitesi Siyasal. Bilgiler Fakültesi, 
Ocak 1959), 301 sayfa  (SBF Kitaplığı: B, 24 11) 

Yazar, güncesinin 7 Nisan 1958 Pazartesi günkü sayfasına  o gün saat 
14.00'te Profesör  Tahsin Bekir Balta, William Larsen'la üçünün bu çalışmay-
la ilgili bir toplantı yaptığını yazmıştır. 
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Çoğunun başında yazar adı bulunmayan, tümü 250 sayfa  uzun-
luğundaki on bölümden üçünü (dördüncü, beşinci, yedinci bölüm-
leri, bir başka deyişle tüm metnin uzunluk bakımından % 42'sini) 
NYU Grubu'nun en düzenli, sürekli çalışan üyelerinden Albert L. 
Sturm'ün kaleme almış olduğu anlaşılıyordu. 

Kaymakamlar Toplantıları 

NYU-SBF işbirliği döneminde gerçekleştirilen eğitsel nitelikteki 
çalışmalardan biri de, kamu yönetimi alanındaki gelişmelere ilişkin 
bilgileri Türk yöneticilerine aktarmak amacını güden kaymakamlar 
toplantılarıydı. 

Bu toplantılardan ilki 15-17 Nisan 1957 günleri arasında İzmir'de 
yapılmıştı. Amerikan yardım örgütü ICA'in sağladığı arabalarla 12 
Nisan 1957 günü yola çıkılıp —o dönemde şimdiki kestirme Ankara-
İzmir yolu daha yapılmamış olduğu için— Bursa, Karacabey, Susur-
luk, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Bergama üzerinden ertesi gece geç 
vakit İzmir'e gelinmişti. Bölge kaymakamlarının, SBF öğretim üye-
leriyle NYU Grubu üyesi profesörlerin  katıldığı toplantının ilk gün 
çalışmaları Vali Kemal Hadımlı 'nm bir konuşmasıyla açılmış, SBF 
Dekanı Kemal Fikret Arık'm kısa bir konuşmasından sonra Bedri 
Gürsoy'un yaptığı "Türkiye'de Âmme İdaresi ile İlgili Çalışmalar" 
konulu bir konuşmanın ardından bu konuda tartışmalara yer veril-
miş, öğleden sonra Fehmi Yavuz "Köy İdaresi ve İmar" konulu, 
yine tartışmaların izlediği bir konuşma yapmıştı. Ertesi sabah Vali 
Hadımlı "Türkiye'nin Kalkınmasında Kaymakamın Yeri ve Rolü" 
konusu üzerinde konuşmuş, öğleden sonra küme çalışmalarına ayrı-
lıp bu çalışmalarla ilgili yazanaklar kaleme alınmıştı. Toplantıdan 
sonra Aydın, Denizli, Eskişehir illerine uğranıp yöneticilerle görüş-
meler yapılarak 18 Nisan 1957 akşamı Ankara'ya dönülmüştü. 

İkinci Kaymakamlar Toplantısı ise ertesi yıl Antalya'da düzen-
lenmişti. Bu toplantının hazırlıklarıyla ilgili olarak Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde Mart 1958 içinde üç toplantı yapılmış, yazar, Kayma-
kamlar Toplantısında yapılacak konuşmaları içeren izlenceyi ilgili-
lerle gerekli görüşmeleri yaparak geliştirdikten sonra 3 Nisan 1958 
Pazartesi günü daktilo edip çoğalttırmış, 7-8, 10-11 Nisan günleri de 
toplantının gerektirdiği hazırlıkları yapmakla uğraşmış, 21-23 Nisan 
1958 günleri arasında NYU Grubu Başkanı Mr. Adolfson'ın  Antalya 
toplantısında yapacağı konuşmanın metnini Türkçeye çevirmişti. İz-
mir'deki Birinci Kaymakamlar Toplantısına Asistan olarak katılan 

40 



yazar, 19 Nisan 1957 günü Üniversite Doçenti sanını kazanıp ikinci 
toplantıyla ilgili bu çalışmaları artık bir doçent olarak yürütmüştü. 
26 Nisan 1958 Cumartesi sabahı, birinci toplantıda olduğu gibi, SBF 
öğretim üyeleriyle NYU Grubu üyeleri arabalarla yola çıkıp Afyon 
üzerinden Antalya'ya gelmişler, ertesi gün Manavgat üzerinden 
Alanya'ya gidilip dönüldükten sonra 28-30 Nisan 1958 günleri ara-
sında ev sahipliğini Antalya Valisi Niyazi Akı 'nm yaptığı ikinci 
kaymakamlar toplantısı gerçekleştirilmiş, 1 Mayıs 1958 günü Ma-
navgat, Akseki, Beyşehir, Konya yoluyla Ankara'ya dönülmüştü. Her 
iki toplantıda da kaymakamlara birer soru kâğıdı dağıtılarak top-
lantının bir değerlendirmesi yaptırılmış, yanıtları birleştirip yazılı 
bir metne dönüştürme işini de yazar yapmıştı. 

Üçüncü Kaymakamlar Toplantısı 11-13 Mayıs 1959 günleri ara-
sında Samsun'da yapılmıştı. Vali Alaattin Eriş'in ev sahipliği ettiği 
bu toplantıya, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu illerinden 
27 Kaymakamın yanı sıra SBF öğretim üyeleri, NYU Grubu ile 
TODAÎE yansıtmaları, İçişleri Bakanlığı ilgilileri katıldı.14 

Sekreterlik Okulu 

SBF-NYU işbirliği döneminde yapılan işlerden biri de Ankara'-
da kamu kesimiyle özel kesimin önemli bir beceri gereksinmesini 
karşılamak üzere bir Sekreterlik Okulu'nun kurulması, bu arada 
daha hızlı yazmaya olanak sağlayacak yeni bir Türk dizileminin 
(klavye) geliştirilmesi olmuştur. Yeni dizilemle ilgili çalışmalar 1955 
yılında NYU Grubunda görevli Anthony Lanza adlı Amerikalı uz-
manın genel yönetimi altında yürütülmüş, bu arada dilimizde ya-
zaçların (harf)  geçiş sıklığı, herbirinin vuruş gücü birbirinden ayrı 
olan parmaklardan hangisinin altında bulunacağı konusunda ince-
lemeler yapılarak Avrupa ülkelerinde kullanılana benzeyen eski di-
zileni değiştirilip günümüzde artık yaygın bir biçimde kullanılmak-
ta olan bir yazaç düzenlemesine gidilmiştir. Kamu kuruluşlarındaki 
yazı makinelerinde eski dizilemden yenisine geçiş, yeni düzene göre 
yetiştirilen sekreterlerin sayısındaki artışa koşut olarak azar azar 
gerçekleşmiş, eski makinelerdeki yazaçların yeri ona göre değişti-

1 4 Bu toplantıda ele alınan sorunlarla dile getirilen görüşler konusunda 
daha ayrıntılı bilgi için bakınız: 

Dr. Metin Kıratlı, Üçüncü Kaymakamlar Toplantısı (Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No. 145-127, idari İlimler Enstitüsü Ya-
yınlan No. 12) (Ankara: Sevinç Matbaası, 1962), 31 sayfa. 
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rilmiştir. 27 Mayıs 1960 Devrimi sonrasında Yassıada duruşmalarında 
görev alan yazmanların tümü eski makinelerle yazdığı için, 1960 
yılının Ekim ayında Yüksek Adalet Divanının gereksinme gösterdiği 
on beş yazı makinesi sağlanmış, ancak dizilemleri yeni olduğundan 
alınmamışlardı. 

Kamu yönetiminin bu alandaki insan gücü gereksinmesini kar-
şılamak üzere TODAİE'ye bağlı olarak bir Sekreterlik Okulu kurul-
ması önerisi Türk hükümetinin Ensti tü 'nün kurulmasına ilişkin ilk 
isteminde yer almış, bu öneri daha önce sözü edilen [Etüt Grubunca 
da yinelenmişti.15 

TODAİE içinde Mısır, İran, Libya gibi ülkelerdi de benzerleri 
bulunan bir Sekreterlik Okulu kurulması yolunda bir öneri 1952 yı-
lında gelmiş, 1954 yılının ilk yarısında Enstitü'deki Birleşmiş Mil-
letler görevlileri bu konuda ilgili kişilerle birçok toplantılar yapmış-
lardı. Okul için bir öğretim izlencesiyle bütçe ortaya konmuş, okulun 
1954 güzünde açılması için gerekli araç gereci sağlamak üzere bir 
kişi görevlendirilmişti. Türk hükümeti 1954 Temmuzunda okulun 
Enstitü içinde kurulması düşüncesinden vazgeçmiş, bunun yerine 
Birleşik Amerika'nın NYU aracılığıyla uygulama alanına koyacağı 
yardım anlaşmasına bir Ticaret Öğretmen Okulu kurulmasına iliş-
kin bir hüküm eklenerek bu işin başarılması görevi 
mıştı.16 

Başlangıçta Profesör  Lanza Ankara'da —Milli Eğitim Bakanlığı, 
AID, NYU ile işbirliği ilişkisi içinde bulunan Siyasal Bilgiler Fa-
kültesiyle onun şemsiyesi altında çalışmalarını sürdüren TODAÎE'nin 
işbirliğiyle— bir Sekreterlik Merkezi kurmuş, 1955-56 
da açılan Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu bu merkezin gelişmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır.17 Bu arada Kız Enstitüleri yapısı içinde iki 
yıllık bir sekreterlik öğretimi öngörülmüş, böylece bjı okulları biti-

oraya aktarı!-

renlere yeni iş olanakları açılacağı düşünülmüştür. \ ncak bu giri-
şimin bir başlangıcı olarak Kız Enstitüsü çıkışlılar için 1956-57 öğ-
retim yılında Ankara'da bir kız Sekreterlik Okulu kurulmuş, bu-

S. 40, 49. 1 5 Anılan Institute of  Public Administration in Turkey, 
1 6 Anılan The Public Administration Institute for  Turkey and the Middle 

East: 1952-1957, S. 13. 
1 7 Dr. Anthony R, Lanza (Çeviren ve derleyenler: Cemal Yıldırım, Ekrem 

Altay, Numan Dirlik), Ticaret Eğitiminin Tarihi ve Prensipleri (Ticaret Yük-
sek Öğretmen Okulu Yayınları No. 10) (Ankara: İstiklal 
s. 46, 135. 

Matbaası, 1961), 

42 



nun başarılı sonuç vermesi üzerine başka yerlerde de benzeri okul-
lar açılması yoluna gidilmiştir.18 Ankara'dan sonra, yanlarında açıl-
dıkları öğretim yılı da gösterilen şu illerde dört sekreterlik okulu 
daha kuru lmuş tur : İstanbul (1958-59), İzmir (1959-60), Eskişehir 
(1959-60), Bursa (1960-61).19 

Başka birçok kimseler gibi yazar da, yukarıda sözü edilen Türk 
ulusal dizileminin SBF-NYU işbirliği döneminde başlatılıp sonuç-
landırılmış bir çalışma olduğunu sanıyordu. Ancak bu yayınla ilgili 
çalışmalar sırasında gerçek durumun bundan çok ayrı olduğu anla-
şıldı. Ana konudan sapma gibi görünse de çalışmaların bu yönünü, 
ilginç özellikler taşıması dolayısıyla biraz derinleştirmekte yarar gö-
rülmüştür. 

Atatürk döneminde, yeni yazının benimsendiği 1928 yılında, Ma-
liye Bakanlığının girişimiyle, Latin abecesiyle yazı yazan yirmi do-
layında ülkenin yetkili yansıtmanlarının da katılmasıyla bir dizilem 
oluşturulmuş, daha doğrusu Batı ülkelerinde kullanılan evrensel di-
zilem genel çizgileriyle benimsenerek Türkçenin kendine özgü ge-
reksinmelerine uyarlanmıştır. Bu arada on parmakla bakmadan yazı 
yazma yöntemi yaygınlaşıp birçok ülke kendi dillerinin özelliklerini 
göz önünde bulundurarak evrensel dizilemden sapan ulusal dizilem-
ler geliştirdikleri için Türkiye'ye değişik ülkelerden gelen yazı ma-
kineleri bir dizilem kargaşasına yol açmış, bu durum uygulamada ki-
şinin alışık olduğu makine dışındaki bir yazı makinesiyle hızlı, yan-
lışsız, verimli bir biçimde yazı yazmasını olanaksız kılmıştır. Bu 

1 8 Üstteki kaynak, s. 199. 
1 9 Ticaret Öğretmen Okulları (Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 

öğretim İstatistik ve Yayın Müdürlüğü, Genel No. 132, Seri D. No. 22), s. 57. 
Süreleri iki yıl olan Sekreterlik Okullarına, deneme niteliğinde olmak 

üzere, Kız Enstitülerini bitirenler sınavla alınmışlardır., Bu okullar daha son-
ra kapatılmıştır. 1963-64 öğretim yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Bursa, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Samsun, Zonguldak illerinde lise üze 
rine iki yıllık on Sekreterlik Meslek Okulu açılmış, ancak bu okullar 1975-76 
öğretim yılında kapatılmıştır. Bugün ülkemizde beş Sekreterlik Meslek Lisesi 
vardır. Bunlardan İzmir, İstanbul, Ankara ile Bursa'da bulunan dördü 1979-80, 
Manisa'daki 1987-88 öğretim yılında açılmıştır. Bunlar dışında ayrıca Ticarei 
Liselerinde Sekreterlik bölümleri bulunmaktadır. Yüksek öğretim düzeyinde, 
üniversitelere bağlı iki yıllık Meslek Yüksekokulları içinde —Tokat, İzmir, 
Kayseri, Elazığ, Ankara (Hacettepe), Giresun, Çorum, Konya, Edirne Meslek 
Yüksekokullarında— Sekreterlik bölümleri vardır. Hacettepe Üniversitesinin 
Sağlık Meslek Yüksekokulu ile Edirne Meslek Yüksekokulunda birer Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü bulunmaktadır. 
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durumun ülkemizde "standart bir klavye"ye geçilerek düzeltilmesi 
amacına yönelik savaşım daha 1940'larda başlamış, bu savaşımı ve-
renler 1950'li yıllarda Türkiye'de "belki de 180 çeşit" değişik dizilem 
bulunduğundan söz etmişlerdir.20 

O dönemde Siyasal Bilgiler Okulunda muhasebe dersleri de oku-
tan, daha sonra Demokrat Part i hükümetlerinde Ticaret Bakanlığı 
yapan Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret Öğretim Müdürü Abdullah 
Aker'in başkanlığındaki bir kurulca kaleme alman 10 Mayıs 1943 
günlü bir yazanakta on parmakla yazma yönteminin bir gereği ola-
rak dizilemlerde birörneklik sağlamanın kesin bir zorunluluk oldu-
ğuna değiniliyor, böylece süre, emek yitiklerinin önlenmiş, çalışma-
larda ussallık sağlanmış olacağı inancı dile getiriliyordu. 1946 yılında 
toplanan Milli Eğitim Şûrasında da bu konuda verilen bir önerge 
Ticaret Öğretim Komisyonunda oybirliğiyle benimsenmiş, genel ku-
rulca da onaylanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Aralık 1948 günü 
daktilografi  öğretmenleriyle yazı makinesi kullanmayı bilen Türkçe 
öğretmenlerinden bir kurul oluşturularak birörnek bir dizilem ge-
liştirilmesine karar vermiş, 19 Ocak 1949 günü Ankara, Adana, İs-
tanbul Sultanahmet, İzmir Ticaret Lisesi Müdürlüklerine birer buy-
ruk gönderilerek düzenlenecek yazanakların dizilem örnekleriyle bir-
likte sunulması istenmişti. Bu liselerden alınan öneriler daha sonra 
Ankara'da birleştirilerek 3 Kasım 1951'de belirli bir dizilem üzerinde 
görüş birliğine varılmış, ayrıca ilgililerin bu konudaki görüşlerini 
almak üzere bir sormaca (anket) uygulanmıştı. 27 Kasım 1951 günü 
bakanlıklara, bankalara, kamu iktisadi kuruluşlarına, ticaret oda-
larıyla İstanbul Teknik Üniversitesine gönderilen soru kâğıtlarına 
alman yanıtlar 1952 Temmuzunda değerlendirilmiş, geliştirilen di-
zilem Fransa, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerdeki öğrenci müfettişlik-
leri aracılığıyla o ülkelerde de incelettirilerek yeni dızilemin geliş-
tirilmesinde izlenen yolun uygun olduğu sonucuna varılmıştı.21 

Daha sonra, 1955 yılında, bu alanda değerli çalışmaları olan Ti-
caret Lisesi daktilografi-stenografi  öğretmeni İhsan Yener İstan-
bul'dan Ankara'ya çağırılarak çalışmalar gözden geçirilip o güne 

s o Sabahattin Sertoğlu, "20 Ekim 1955 Klavye İnkılabı," Sekreter Dakti-
lograf  (Aylık dergi) (Sayı 1, Mart 1956), s. 8. 

Ferit Saner, "Standart Türk Klavyesi Davasında Neler Yaptık Neler Ya-
pacağız," Sekreter Daktilograf  (Mart 1956), s. 9. 

2 1 Sabahattin Sertoğlu, "20 Ekim 1955 Klavye İnkılabı II," Sekreter Dak-
tilograf  (Sayı 3, Mayıs 1956), s, 15, 18, 
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değin yapılan işlerin Ankara Ticaret Lisesinde bu konuda yararlı ola-
bilecek yetkili öğretmenlerden oluşan bir kurulca yeniden incelen-
mesi uygun görüldü. Üzerinde görüş birliğine varılarak benimse-
necek yeni dizilem ticaret okullarında birörnek bir biçimde uygu-
lanacak, bu dizileme göre yetişenler yeni düzenin yaygınlaşmasında 
etkili olacaklardı. Bakanlık Ticaret Öğretim yetkililerinin durumu 
kendisine açtıkları Mesleki-Teknik Öğretim Genel Müdürü Feri t Sa-
ner konuya karşı yakın ilgi göstererek yalnız ticaret öğretimi toplu-
luğu içinde değil, ülkeyi kapsayacak bir bakış açısından ele alınması 
görüşünü ortaya attı. Bunun üzerine 10 Mart 1955 günü Ankara Ti-
caret Lisesinde toplanılarak belirlenen dizilemin görüşülmesi ka-
rarlaştırıldı. O sırada Siyasal Bilgiler Fakültesinden Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilen bir yazıda NYU projesi uyarınca Fakülteye 
gelen Amerikalı iki uzman öğretim üyesinden —Profesör  Anthony 
R. Lanza ile Edward Tutak, Jr. 'dan— söz edilerek bu iki öğretim üye-
sinin ticaret okullarında araştırmalar, incelemeler yapacakları, dak-
tilo-steno öğretiminde en yeni yöntemleri gösterebilecekleri, bu ko-
nuda SBF ile Bakanlık arasında yakın bir işbirliği yapılmasının bek-
lendiği, bundan mutluluk duyulacağı belirtiliyordu. Bakanlığın böy-
le bir işbirliğini uygun görmesi üzerine 7 Mart 1955 günü Bakan-
lıkta bu iki öğretim üyesinin de katıldığı bir toplantı düzenlenerek 
ulusal dizilem konusunda o güne dek yapılan çalışmalar açıklanıp 
ihsan Yener'ce işin teknik yönleri üzerinde bilgi verildi. Bu çalış-
malar konusunda daha önce bir bilgileri olmayan iki yabancı uzman 
birörnek bir dizilemin gereğine inandıklarını, bugüne dek izlenen 
yolun da bilimsel nitelikte olduğunu belirttiler. Konunun yeni ku-
rulacak sekreterlik eğitimi merkezi bakımından da büyük önem ta-
şıdığı sonucuna varan yabancı uzmanlar konuya karşı olağanüstü 
bir ilgi gösterdiler.22 

10 Mart 1955 günü Ankara Ticaret Lisesinde Genel Müdür Ferit 
Saner başkanlığında yapılan toplantıya iki Amerikalı uzman gözlemci 
olarak katıldılar. Yine ihsan Yener'in ulusal dizilemin gerekçeleri 
ile teknik yönleri üzerinde açıklamalarda bulunmasından sonra, baş-
kan yabancı uzmanlara dizileme ilişkin görüşlerini sordu. Ameri-
kalılar görüşlerini dizilem üzerinde bir süre deneme yaptıktan son-
ra bildireceklerini söylediler. İki Amerikalının da üyesi oldukları, 
sözcülüğüne İhsan Yener'in getirildiği beş kişilik bir uzmanlar ku-

2 2 "20 Ekim 1955 Klavye İnkılabı," Sekreter Daktilograf  (Sayı 4, Haziran 
1956), S. 12-13. 
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rulu (Milli Klavye İhtisas Komisyonu) oluşturularak 15 Mart 1955 
günü yeniden toplanılmasına karar verildi. Bugün kullanılmakta olan 
ulusal dizilem son biçimini o günlerde aldı. Genel Müdür Saner'in 
isteği üzerine 15 Mart toplantısına Devlet Malzeme Ofisinin  yetkili 
bir yansıtmanınm katılması da sağlanarak birörnek dizilemin ticaret 
öğretimi yapan kuruluşları aşarak ülke ölçüsünde yaygınlaştırılması 
yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Bu toplantıda ulusal Türk 
dizilemi dokunaç sayıları değişik yazı makineleri için değişik türler 
içeren son biçimiyle benimsendi. Toplantıda DMO yansıtmanmın 
ulusal dizilemin bir ölçünleme (standardizasyon) konusu olduğunu, 
22 Mart 1954 günü Resmi Gazetede yayımlanan 6400 sayılı DMO ku-
ruluş yasasının 3. maddesinin E fıkrası  uyarınca yazı makinelerinin 
ölçünleme işinin yapılabileceğini söylemesi üzerine söz konusu ya-
sanın 5. maddesi uyarınca bir bakanlıklararası "Standardizasyon Ko-
mitesi" kurulması yoluna gidilip bakanlıklarla Umumi Murakabe 
Heyetinden seçilecek birer yansıtmanla gerekli uzmanlardan bir 
kurul oluşturulması dileğinde bulunuldu.23 

Standardizasyon Komitesi, dizilemlerin birörnekleştirilmesi yo-
lundaki kararını 20 Ekim 1955 günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesinde yaptığı toplantıda oybirliğiyle aldı.24 Bu karara 
göre artık "standart klavye"den başka bir klavye ile yazı makinesi 
getirilemiyecek, satın almamıyacaktı.25 

Ulusal dizilemin öyküsünü bir ölçüde ayrıntıya da girerek sun-
mamızın iki ana nedeni vardır. Bunlardan biri, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinin ülkeye yaptığı, pek az sayıda kimsenin bildiği ilginç bir 
hizmeti gün ışığına çıkarmaktır. Belki bundan daha da önemli olan 
ikincisi, genellikle yabancılara maledilen bir başarının gerçek yara-
tıcıları olan Türklere, belirli bir dilev için yılmadan savaşım veren 

2 3 Üstteki kaynak, s. 13. 
2 4 "20 Ekim 1955 Klavye İnkılabı," Sekreter Daktilograf  (Sayı 5-6-7, Tem-

muz-Ağustos-Eylül 1956), s. 23. 
Bu konuda daha fazla  bilgi için anılan derginin Kasım 1956 ile Aralık 

1956 sayılarında (sırasıyla s. 8 ile 10-11'de) yayımlanan "Milli Klavyenin 
Hikâyesi III ile IV başlıklı yazılara bakınız. 

2 5 İhsan Yener, "Standart Türk Klavyesinin Mucip Sebepleri," Sekreter 
Daktilograf  (Sayı 5-6-7, Temmuz-Ağustos-Eylül 1956), s. 25. 

Daha önce varlığını bile bilmediğimiz bu dergiye ulaşmamızı sağlayan, 
bu kadarla kalmıyarak derginin cildini elimize dek getirmek inceliğini gös-
teren Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu daktilografi  öğretmeni 
Ünal Uzdil'e gönül borcumuz vardır. 
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Enstitüsü - Graduate School of  Public Administration and Social 
Service, New York University, Müşterek Yayın No. 9) (100, Yıl 
Yayınları, Sayı 3) (Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1959), X+231 sayfa, 

10. Albert L. Sturm, Cemal Mıhçıoğlu (Cö-directors), Şerif  Tüten (Staff 
Associate), Munise Aren (Staff  Assistant), Elwyn Mauck (English 
Editör). Bibliography on Public Administration in Turkey- 1928-1957 
Selective and Annotated (Institute of  Administrative Sciences, Fa-
culty of  Political Sciences, University of  Ankara - Graduate School 
of  Public Administration and Social Service, New York University) 
Faculty Publication No. 88-70) (Centennial Publications No. 4) (An-
kara: Ajans-Türk Matbaası, 1959), X+224 sayfa. 

11 John D. Millet (Çeviren: Mümtaz Soysal), Devlet Planlarının Hazır-
lanması (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye ve 
Orta Doğu Âmme idaresi Enstitüsü, New York Üniversitesi Âmme 
İdaresi ve Sosyal Hizmet Fakültesi, Müşterek Tercümeler Serisi No. 
1) (Ankara: Yeni Matbaa, 1957), 77 sayfa. 

12. Donald C. Stone (Çeviren: Mümtaz Soysal), İktisadi Gelişme Prog-
ramlarının Yürütülmesi İçin Milli Teşkilatlanma (Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye ve Orta Doğu Âmme idaresi 
Enstitüsü, New York Üniversitesi Âmme İdaresi ve Sosyal Hizmet 
Fakültesi, Müşterek Tercümeler Serisi No. 2) (Ankara: Ajans-Türk 
Matbaası, 1957), 74 sayfa. 

13. Leonard D. White (Çevirenler: Reyan Toluner, Arif  Payaslıoğlu), 
Âmme İdaresine Giriş (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, New York Üni-
versitesi Âmme İdaresi ve Sosyal Hizmet Fakültesi, Müşterek Ter-
cümeler Serisi No. 3) (Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1957), 302 sayfa. 

ÖĞRETİM İZLENCESİ GELİŞTİRME 

NYU-SBF işbirliği sırasında üzerinde durulan konulardan biri 
de Siyasal Bilgiler Fakültesinde kamu yönetimi öğretiminin güçlen-
dirilmesiydi. Yazarın o yıllarda tut tuğu güncelere yazdıkları, bu 
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konuda öğretim üyeleri arasında ortak toplantılar, düşünce alışveriş-
leri yapıldığını göstermektedir. Yazarın, örneğin 1957 yılı güncesi-
nin 6 Eylül Cuma günkü sayfasına  "Öğleden sonra William Larsen, 
Smith, ben, îdari îlimler Enstitüsünde bir toplantı yapıp âmme ida-
resi öğretimi konusu üzerinde görüştük," 8 Kasım 1957 Cuma günü 
"15.00-17.00 saatleri arasında İdari İlimler Enstitüsünde William 
Larsen'la Albert Sturm'ün ders müfredatı27  üzerinde genel bir top-
lantı yaptık," güncenin 26 Kasım 1957 günkü sayfasına  "Personel 
İdaresi dersinin içereceği konular üzerinde çalıştım" diye yazmış 
olması, yine İdari Şube IV. sınıfta  bu kez kendisinin okutacağı öğ-
rencenin içeriği üzerinde düşünüp çalışmakta olduğunu göstermek-
tedir. Güncenin 16 Ocak 1958 Perşembe günkü sayfasına  "saat 13.30-
15.00 arasında Albert Sturm, Arif  Payaslıoğlu, Mümtaz Soysal'la Fa-
kültedeki âmme idaresi öğretimi konusunu görüştük" diye yazmış 
olması da konunun gündemdeki yerini korumakta olduğunun bir 
kanıtıdır. 

Bu işbirliği sırasında Amerikalı uğraşdaşlar Fakültedeki doktora 
öğretimi üzerinde de durmuşlardı. Bu arada yazar, Albert Sturm'ün 
isteği üzerine Doktora Talimatnamesini 21-23 Şubat 1958 günleri 
arasında Türkçeden İngilizceye çevirmiş, 11 Aralık 1958 Parşembe 
günü saat 15.00'te Fakültenin İdari İlimler Enstitüsünde NYU Grubu 
üyeleriyle doktora izlencesi konusunda bir de ortak toplantı yapıl-
mıştı. 

Yazarın güncesinin 19 Ocak 1958 Çarşamba günkü sayfasına 
yazdığı "öğleden sonra Dekan odasında 'hukuk öğretimi' konusunda 
yapılan toplantıya gittim" tümcesi, Fakültenin öğretim izlencelerin-
de etkisini günümüze dek sürdüren bir gelişmeyle ilgilidir. O gün-
lerde SBF'nin öğretim izlencelerinde tüze konularına aşırı bir ölçü-
de yer verilmiş olduğu konusunda, tüzeci olmayan, özellikle Anglo-
sakson ülkelerindeki durumu daha yakından tanıyan öğretim üye-
leri arasında yaygın bir kanı vardı. Fakültedeki öğretimde tüze ko-
nularına ağırlıklı bir yer verilmesini yararlı görenlerin dayandıkları 
kanıtlardan biri, kamu görevlisi güvencesinin oldukça güçsüzleştiği 
Demokrat Part i yönetiminin o döneminde SBF çıkışlıların Hukuk Fa-
kültesinde SBF'de okumadıkları görece az sayıdaki tüze öğrence-
sinden "fark  sınavı" vererek avukatlık hakkı kazanabilmeleriydi. 
Onlara göre Fakültede okutulan tüze konularının azaltılması, bu 

2 7 O yıl William Larseıı SBF'nin ikinci sınıfında  Âmme İdaresi adlı genel 
bir öğrence, Sturm ise İdari Şube IV. sınıfta  İdari Ameliyeler Tahlili konulu 
bir öğrence okutmuştu. 
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o l a n a k t a n y a r a r l a n m a y ı çok güç l e ş t i r e r ek y a da t ü m ü y l e o r t a d a n 
k a l d ı r a r a k S B F çıkışlı k a m u görev l i l e r in i yöne tk i l b a k ı m d a n çal-
kan t ı l ı b i r o r t a m d a öneml i b i r g ü v e n c e d e n y o k s u n b ı rak ı rd ı . T ü z e 
k o n u l a r ı n a aş ı r ı ö lçüde y e r v e r i l m e k t e o l d u ğ u g ö r ü ş ü n ü s a v u n a n l a r 
ise, t e m e l b i r t üze bi lgis iyle an l ay ı ş ın ın gene l l ik le yöne t ic i l ik y a da 
k u r m a y gö rev l e r ine ge len S B F çıkış l ı lar iç in gerek l i o l d u ğ u n a inan-
m a k l a b i r l ik te , y o ğ u n b i r t ü z e ö ğ r e t i m i n i n yöne t i c ide " b e n i m b u 
k o n u d a iş y a p m a m ı enge l l eyen t ü z e k u r a l l a r ı n e l e r d i r ? " b i ç iminde 
t e r s b i r düşünse l a l ı şkan l ık y a r a t m a s ı n ı n s ak ınca l a r ı na d ikka t i çe-
k iyor la rd ı . Üs te l ik b u d ü ş ü n c e l e r ya ln ız S B F ' d e k i t a r t ı ş m a l a r s ı ra-
s ında öne s ü r ü l m e k l e ka lmıyor , yöne t ic i l ik ö ğ r e t i m i a l a n ı n d a tüze l 
y a k l a ş ı m ı n 19. y ü z y ı l d a n be r i e g e m e n o lduğu, T ü r k i y e ' d e k i İ d a r e 
H u k u k u ö ğ r e t i m i n e d e ö rnek l ik e t m i ş o lan F r a n s a ' d a da dile get i r i -
l e rek b i l imse l y a y ı n l a r d a y e r a l ıyordu . Yöne t i c i l e r iç in t ü z e öğre-
n i m i n i n ye te rs iz l iğ i k o n u s u n d a F r a n s ı z y a z a r ı Labou laye , d a h a 1843 
y ı l ında ş u n l a r ı y a z m ı ş t ı : 

Tüzecilerin —bununla okullarımızda tüze öğrenimi görenleri amaçlı-
yorum—, gördükleri öğrenimin niteliğinden kaynaklanan, yönetsel eylem ba-
kımından hiç de elverişli olmayan bir düşünüşleri vardır. Okulda öğrendik-
leri, olayları geçimsel, yönetkil açıdan değil, doğurabilecekleri tüzel sorun-
lar bakımından incelemektir.28 

B i r F r a n s ı z t ü z e profesörü  d e 1951 y ı l ı nda b u k o n u d a şun la r ı 
y a z ı y o r d u : 

Yönetimin amacı yasalara aykırı davranılmamasından çok, yararlı bir 
amacın gerçekleştirilmesidir. Yasalara tümüyle saygılı yöneticilerin usavur-
ma yetenekleri güçsüzse, davranışlarında ağır, beceriksizlerse, çok güçsüz 
birer yönetici olarak ortaya çıkarlar. Yöneticiye gerçek görevini unuttura-
cak dar bir tüze anlayışı bir eksiklik oluşturur. Böyle bir yöneticinin düşün-
cesi herşeyden önce, gerçekte hiçbir değeri olmayan birtakım törenlerle, 
biçimciliklerle uğraşıp gerçekleştirilmesi gereken yararlı amacı gözden uzak 
tutar. Kimi yöneticiler yasalara uymaya büyük bir özen gösterir, çünkü 
böylece kendilerini sorumluluktan kurtardıklarını düşünürler. Yasaya uyma-
yı aldırmazlıklarını, eylemsizlikleriyle üşengenliklerini gizlemek için bir kal-
kan olarak kullanırlar. Görevini kavramış bir yönetici, önce varılacak amacı 
göz önünde bulundurur; yasaların bu sonucun elde edilmesine elverişli olup 
olmadığına daha sonra bakar. Kimi kez yararlılık ile yasaya uygunluğu bir-
biriyle bağdaştırmakta güçlükle karşılaşıp bunu başarmak için büyük bir 
ansal çaba gösterir. İyi bir yöneticinin yönteme aykırı davranma olasılığı 
yazçizci bir anlayıştaki kötü bir yöneticiden daha yüksektir.29 

2 8 Roger Gregoire, The French Civil Service (Brussels: International Insti-
tute of  Administravite Sciences, 1964), s. 180'de anılıyor. 

2 9 Emile Giraud, "II faut  enseigner l'administration," Revue de Droit 
Public et Science Politique (Avril-Juin, 1951), s. 358-359. 
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S B F ' n i n ö ğ r e t i m iz lence le r inde t ü z e k o n u l a r ı n a d a h a az ağ ı r l ık 
ve r i lmes i g ö r ü ş ü n ü s a v u n a n l a r ı g ü ç l e n d i r e n b a ş k a koşu l l a r da va rd ı . 
Ge lenekse l o l a r a k M ü l k i y e ' d e ö ğ r e t i m görev i a l a n kiş i ler in gene l l ik le 
t ü z e ö ğ r e n i m i g ö r m ü ş kiş i ler o lma la r ı i z lencede tüze l k o n u l a r ı n 
ağ ı r l ık k a z a n m a s ı n a doğal o l a r ak yol açmış , s o n r a d a n gel işen, ge-
ç imbi l im, yöne tk ib i l im , y ö n e t i m i n t ü z e dışı -—uygulamaya dönük , 
t i n se l - top lumbi l imse l— y ö n l e r i n e ağ ı r l ık v e r e n k a m u y ö n e t i m i gibi 
d a h a y e n i b i l im da l l a r ı o r t a y a ç ıkmış t ı . B u k o n u l a r a be l i r l i b i r ağ ı r -
lığı a ş m a m a s ı g e r e k e n ö ğ r e t i m iz lences inde y e r ver i l eb i lmes i , t ü z e 
k o n u l a r ı n ı n aza l t ı lmas ı s o r u n u n u kaç ın ı lmaz b i r b i ç i m d e g ü n d e m e 
g e t i r m e k t e y d i . O y ı l l a r d a k a m u y ö n e t i m i n i n y e n i b i r a l an o la rak 
t ü z e k o n u l a r ı n ı n y e r i n i i s t e r i s t emez d a r a l t a r a k ö ğ r e t i m iz lencele-
r i n e g i r m e g i r i ş imle r inde b u l u n m a s ı , k imi tüzec i b i l im a d a m l a r ı n ı n 
b u yen i b i l im da l ın ı t ü z e ka r ş ı t ı b i r y a k l a ş ı m ı n ü r ü n ü o l a r a k a lg ı la-
m a l a r ı s o n u c u n u d o ğ u r m u ş t u . 3 0 

S B F ' d e k i b u t a r t ı ş m a l a r s ü r e r k e n H u k u k F a k ü l t e s i n d e de o n u 
e tk i l eyeb i l ecek ge l i şme le r o luyor , b u F a k ü l t e d e S B F çıkış l ı lar ın fark 

3 0 Bu düşüncede olanlardan biri de ünlü İdare Hukukçusu Sıddık Sami 
Onar'dı. Yazarın doçentlik jürisinde de üye olan Onar, 15 Kasım 1957 Cuma 
günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan kollokyumda bu dü-
şüncesini açık bir biçimde dile getiren bir yorumun ardından kendisine bu 
konudaki kişisel görüşünü sormuş, o da yönetsel eylemin tüzel bir çerçeve 
içinde akıp gittiği, bu yüzden yönetimde tüzenin önemli yerinin yadsınamı-
yacağı, ancak çalışan kişilerin işyerindeki tüm davranışlarını tüze kuralla-
rının yönlendirdiğini düşünmenin gerçekçi olamıyacağı, kişi davranışlarına 
yön veren tinsel, toplumsal birçok etkilerin, sorunun ayrıca incelenmesi ge-
reken teknik yönlerinin bulunduğu karşılığını vermişti. Yönetim tüzecileri-
nin bu tür tepkilerinin arkasında, belki yönetim incelemelerinin kendi 
tekellerinden çıkmakta olduğunu görmekten kaynaklanan saygınlık kaygı-
sına ilişkin bilinçaltı nedenlerin de etkisi vardı. 

SBF'nin 1950'li yıllardan başlayarak ABD üniversiteleriyle ilişki içine 
girmesi yalnızca Türkleri yönetimin tüze dışı yönlerine ağırlık veren bilim 
dallarıyla karşı karşıya getirmekle kalmamış, kimi Amerikalıların Kara Av-
rupa'sı ülkelerine özgü yönetsel yargı konusunda bir görüş kazanmalarına 
da olanak sağlamıştı. Yazarla arkadaşlarının Los Angeles'teki Güney Kali-
forniya  Üniversitesinde 1951-1953 yılları arasında yaptıkları incelemeler sı-
rasında Proje Yönetmeni olan kişi daha önce Kaliforniya'daki  bir kentte 
yönetici (city manager) olarak görev yapmış, ancak söylediğine göre kent 
kurulunun yersiz bir kararıyla görevden alınmıştı. Türkiye'de kendisine 
haksız, yasaya aykırı işlem yapıldığı kanısında olan bir yurttaşın, bu arada 
bir kamu görevlisinin Danıştay'da dava açarak o işlemi bozdurabileceğini, 
dahası yönetime karşı ödetme davası açabileceğini öğrendiğinde bunun çok 
yerinde bir uygulama olduğunu içtenlikle söylemekten kendini alamamıştı. 
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sınavı vererek hukuk diploması da alabilmeleri giderek güçleştiri-
liyordu. Fark sınavı için başvuran SBF çıkışlılar yalnız eskiden ol-
duğu gibi hiç okumadıkları konulardan değil, yeterince ayrıntılı bir 
biçimde okutulmadığı gerekçesiyle SBF'de okudukları tüze konu-
larından da sınava girmek durumunda bırakılıyorlardı. Kimi SBF 
öğretim üyelerince öne sürülen "burası Hukuk Fakültesi değildir; 
hukukçu olmak isteyenler başından orayı seçsinler" savını böy-
lece Hukuk Fakültesi de benimseyince, tüze konularının öğretim iz-
lencesindeki ağırlığını korumaya çalışanların önemli bir dayanakla-
rı da geçersiz kalmış oluyordu. Bunun üzerine daha sonraki izlence 
değişikliklerinde kimi tüze öğrenceleri tümüyle kaldırılıp kimine 
ayrılan sürelerde geniş ölçüde indirimler yapıldı. Bir bakıma bir 
uçtan bir başka uca sıçrama anlamı taşıyan bu değişiklik bugün yal-
nız tüzecilerin değil, tüzeci olmayan öğretim üyelerinin de yakın-
malarına yol açmaktadır. 

EKİNLERARASI İNSAN İLİŞKİLERİ 

Değişik ekinsel ortamlardan gelen kişilerin birlikte çalıştıkları 
yerlerde birtakım sürtüşmelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. De-
ğişik ülkelerden gelen uzmanlarla Türklerin bir arada görev yap-
tıkları TODAİE'de ortaya çıkan bu tür anlaşmazlıkların bir bakıma 
önemsiz sayılabilecek birkaç örneğine daha önce değinilmişti. NYU 
Grubu ile SBF arasındaki işbirliği projesinde, belki biraz da birin-
cinin Birleşmiş Milletler Örgütü gibi uluslararası bir kuruluşça des-
teklenmesine karşılık ikincisinin tek bir büyük ülkece desteklenmesi 
dolayısıyla bu tü r sürtüşmeler biraz daha yoğun bir biçimde ken-
dini göstermişti. 

Öğretime Katılma Konusunda İsteksizlik. Bu işbirliği ilişkisin-
de en önemli anlaşmazlık konusu NYU Grubu profesörlerinin  SBF'de 
öğretim görevi almaları yolundaki istekleri gönülsüz karşılamala-
rıydı. SBF'nin öğretim üyeleri ise bu tu tumu anlamakta güçlük çe-
kiyor, "bir profesör  ders okutmaz da ne yapar?" yollu tepkiler gös-
teriyorlardı. Bekledikleri, Amerikalıların, Avrupa geleneklerine uy-
gun olarak, onların —ülkemizde yeni olan, dolayısıyla yetişmiş öğ-
retim üyesi de pek bulunmayan— kendi alanlarındaki bir dersin 
sorumluluğunu üzerlerine alıp onu bilimsel güçlerini de ortaya ko-
yarak okutmalarıydı. Bu beklentiler karşısında NYU profesörlerin-
den yalnız bir ikisi —o da isteksiz olarak— Fakültede öğretim görevi 
alıyor, ancak gerçek görevlerinin bu değil, Fakülte için öğretim 
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üyeleri geliştirmek olduğunu söylüyorlardı. Biraz da yabancı bir 
dille yapılan iletişimin kaçınılmaz bir sonucu olarak Türk öğretim 
üyeleri bunu "öğretim üyelerini yetiştirmek" biçiminde algılıyor, ar-
kalarından sert tepkiler gösteriyor, "hangi yetkiyle?" diyorlardı.31 

Yabancıların Nitelik Sorunu. NYU projesinde görev alanların 
birçoğu dışardan sözleşmeyle işe alınmış kimselerdi. Aralarında ola-
ğanüstü nitelikte, ünlü öğretim üyeleri bulunmadığı gibi, değişik 
bir ekinsel ortamda görev yapacaklarda bulunması gereken geniş ba-
kış açısından da genellikle yoksun, bir bakıma taşralı, olaylara Bir-
leşik Amerika'nın kendine özgü koşullarının aynasından bakan3 2 kim-
selerdi. Yazar, bu işbirliğinin yürürlükte bulunduğu dönemde, 12 
Ekim 1955-5 Ekim 1956 arasında New York Üniversitesinde araştır-
malar, incelemeler yaparken, o üniversitede bu projenin üst düzeyde 
sorumluluğunu taşıyan kişilerin Ankara'ya gönderilen öğretim üye-
lerinden en azından bir bölümünün yeterlikleri, etkenlikleri konusun-
da olumlu izlenimler taşımadıklarına tanık olmuştu. Bunlardan Ster-
ling Spero ile üniversitenin öğretim üyeleri yemekhanesinde yemek 
yerken Ankara'dan yeni dönmüş bir NYU Grubu öğretim üyesi de bu-
lunuyor, genellikle projeyle ilgili konulardan söz ediliyordu. Bu öğ-
retim üyesinin SBF'deki başarımı konusunda da pek olumlu nitelik 
taşımayan birtakım bilgiler almış olduğu sezinlenen Spero, bu ki-
şinin o yemek masasında söylediklerinden de olumlu bir biçimde et-
kilenmemiş olmalı ki, kendisine yönelttiği bir sözünü duymazlıktan 
gelmiş, yazar bu bilinçli aşağılamayı sezmekte gecikmeyen bu iyi 
yürekli öğretim üyesinin yüzünün kızarışını üzüntüyle gözlemlemiş-

3 1 Yazarın güncesinin 31 Ekim 1958 Cuma günkü sayfasında  İdari İlim-
ler Enstitüsünde NYU Grubundaki Amerikalıların ders okutmaması sorunu 
üzerinde toplantı yapıldığından söz etmiş olması, konunun biçimsel toplan-
tılarda da ele alındığını göstermektedir. Daha önce 9 Mayıs 1958 Cuma günü 
14.30-16.30 saatleri arasında Amerikalıların da katılmasıyla gelecek yıl için 
öğrence dağıtımının topluca görüşülmüş olması SBF'nin onlardan öğretimde 
yararlanma amacını güden biçimsel bir girişimi olarak görünmektedir. 

3 2 NYU-SBF işbirliği döneminde "Is The World Our Campus?" adlı bir 
kitap hazırlamakta olduklarını söyleyen iki Amerikalı Fakülteye gelerek 
oradaki Amerikalılarla, Türklerle görüşmeler yapmış, Türklere de Ameri-
kalılara ilişkin düşünceleri konusunda sorular yöneltmişlerdi. Bu arada ya-
zar, Amerikalıların ülkelerinde alışık oldukları yaşam biçimleriyle değerlere 
aşırı bağlılıklarım gittikleri yabancı ülkelerde de olduğu gibi sürdürmek 
isteyen, "biraz taşralı" kişiler olduklarını söylemişti. Yazarın bu gözlemine 
—daha başkalarının yanı sıra— kitapta adı da anılarak yer verilmişti. 

Bkz.: Walter Adams, John Garraty, Is the World Our Campus? (East 
Lansing, Michigan, 1960). 



ti. Spero, söz konusu öğretim üyesi masadan ayrıldıktan sonra, "ken-
disini felsefe  öğrenimi de görmüş, sorunlara yukarılardan bakabile-
cek bir kişi olduğunu düşünerek seçip görevlendirmiştik" biçiminde 
bir yorumda bulunmuştu. 

ilişkilerde Saygı. Çok seyrek ortaya çıkmakla birlikte, en sert 
tepkiler, Fakültedeki bu konukların yukarıdan bakan tutumlar ta-
kınıp ev sahiplerine karşı yeterince sakıngan, saygılı davranmadık-
ları durumlarda görülürdü. Bir defasında,  yur t dışına yaptığı gezi-
lerden Türkiye'de para eden nesneler getirip satarak kendisine çı-
kar sağladığı konusunda söylentiler de dolaşan bir öğretim üyesi 
SBF Dekanının odasında pek de sezinçli sayılamıyacak sözler söy-
leyince, Dekan kendisine kapıyı göstermek zorunda kalmış, söz ko-
nusu dekan, aradan yıllar geçtikten sonra bunu yapmakla da çok iyi 
ettiğini belirtmekten kendini alamamıştı. 

Ortak Yayın. NYU-SBF işbirliği sırasında ortaya çıkan bir sür-
tüşme de yukarıda sözü edilen Türk Âmme idaresi Bibliyografyası 
ile ilgiliydi. Bu yayının başına konacak Giriş'in daktilo edilmiş met-
ninin altında yalnız Amerikalı eşyönetmenin adının bulunduğunu 
nasılsa gören Profesör  Tahsin Bekir Balta yazara orada kendi adının 
da bulunması gerektiğini, bir kızgınlık belirtisi de göstererek söyle-
miş, o da durumu Albert Sturm'e açmak durumunda kalmıştı. As-
lında bu projeyi önerip başarıya ulaşmasında büyük çaba gösteren 
Sturm, proje giderlerinin Amerikalılarca karşılandığını, dolayısıyla 
Giriş'in bu biçimde basılması gerektiğini söylemiş, daha sonra du-
rumu kendisine aktardığı Balta, Projenin Türk eşyönetmeni olarak 
onun adının kapakta olduğu gibi Giriş'in altında da bulunması ge-
rektiğini, o yapmazsa bu değişikliği kendisinin yapıp metni basımevi-
ne öyle yollayacağını kesin bir dille belirtmişti. Bu konuşmanın geç-
tiği gün akşam üzeri Sturm birkaç günlük bir gezi için Mısır'a gi-
decek, kitabın tüm formaları  daha önce basılmış olduğu için Giriş'le 
îdari İlimler Enstitüsü Müdürü Balta 'nm yazacağı Önsöz de gecik-
meden basımevine iletilecekti. Yazar, aslında kendisiyle çok uyumlu 
bir ilişki içinde olduğu Sturm'ü fazlaca  üzecek bir oldubittiye yol 
açmamak için o sabah bir yazı yazarak NYU Grubu'nun Başkanı 
olan Profesör  Joseph McLean'e sundu. İngilizce olarak kaleme alı-
nan bu yazıda özetle şöyle deniyordu : 

Bu sabah geziye çıkmak üzere bürodan ayrılmadan önce Profesör  Sturm'e 
Dr. Balta'nın Türk Âmme İdaresi Bibliyografyasına  ilişkin görüşlerini ilet-
tim. Profesör  Balta, Enstitü'nün Müdürü olarak, başka noktalar arasında 
Profesör  Sturm'ün Giriş'in altına yalnız kendi adım koymasına karşı çıkıp 



bu ortak çalışmayı destekleyen SBF'yi temsil eden eşyönetmen olarak benim 
adımın da konması gerektiğini belirtti. 

Profesör  Sturm, buna karşılık olarak, "bu proje NYU Grubunca destek-
lenmekte olduğundan Giriş'in kitaba böylece girmesi gerektiğini" söyledi. 
Durumdan hemen telefonla  haberdar ettiğim Profesör  Balta ise gerekli de-
ğişikliği kendisinin yapacağım kesin bir dille bildirdi. 

Bu konudaki kişisel görüşüme gelince: Giriş'in altında adımın bulun-
maması Türk eşyönetmenin etkisinin haksız olarak küçümsenmesi anlamını 
taşır. Profesör  Sturm'ün Türkçe bilmediği, Türk kamu yönetimiyle tanışıklı-
ğının bulunmadığı göz önünde tutulursa, bu yola gitmenin gerçek görün-
tüyü çarpıttığı kolaylıkla anlaşılır. Ben de Balta gibi, Profesör  Sturm'ün bu 
mantıki düzeltmeye karşı çıkması için bir neden göremiyorum. Balta'nm 
yazdığı önsözde Sturm'ün projeyi önerip başarılı bir sonuca ulaştırılmasını 
sağlayan kişi olduğu açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki Giriş'in kendisi de kitap 
gibi ortak bir çalışmanın ürünüdür. 

Bibliyografya  Önsöz'le Giriş dışında tümüyle basılmış olup kitabın akçal 
yılın sonundan önce baskıdan çıkabilmesi için bu akşam ya da yarın ba-
sımevine gitmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, bugün öğleden sonra evinde olan Sturm'le ilişki kurarak 
sonradan ortaya çıkabilecek olumsuz duyguları önlemek üzere gerekli gi-
rişimde bulunmanızı diliyorum. Bu zevkli deneyin böyle bir sonuca ulaş-
masından dolayı üzgünüm. 

Olayı b u b i ç imde N Y U G r u b u b a ş k a n ı n a y a n s ı t m a s ı n ı n G r u p ' t a -
ki s e k r e t e r l e r de iç inde o lmak üze re he rkes i m u t l u e t t iğ in i g ö r m e k 
y a z a r iç in şaş ı r t ıc ı oldu. As l ında çok çal ışkan, düzenl i , kişisel ilişki-
l e r inde de çok özenli o lan S t u r m ' ü n k imi d a v r a n ı ş l a r ı n ı n A m e r i k a -
l ı lar ü z e r i n d e de o lumsuz b i r e tk i yap t ığ ı aç ıkça an laş ı l ıyordu . B u n -
l a r d a n bir i , S t u r m ' ü n A n k a r a ' d a N e w York T i m e s gazetes i m u h a b i -
r i y l e söz k o n u s u Bib l iyografya  ça l ı şma la r ıy l a ilgili o l a rak yap t ı ğ ı bir 
g ö r ü ş m e d e n sonra b u g a z e t e n i n 3 M a y ı s 1957 g ü n k ü say ı s ında N Y U 
G r u b u n u n başı , en ye tk i l i k i ş i s iymiş gibi s u n u l d u ğ u b i r yaz ın ın ya -
y ı m l a n m ı ş o lmasıydı . G r u p B a ş k a n ı Mr. McLean , y a z a r ı n k a l e m e al-
dığı yaz ıy ı o k u d u k t a n sonra , Gi r i ş ' in a l t ı nda ad ın ın b u l u n m a s ı şöyle 
du r sun , S t u r m ' ü n T ü r k ç e y i de T ü r k k a m u y ö n e t i m i n i de b i lmemes i 
dolayıs ıy la k i t ab ın k a p a ğ ı n d a da Gir i ş ' t e de ad ın ın baş t a y e r a lması 
ge rek t iğ i kan ı s ında o l d u ğ u n u söyledi . D a h a son ra Mr. M c L e a n ' d e n 
y a z a r a aşağ ıdak i 25 Ş u b a t 1959 g ü n l ü y a n ı t geldi : 

20 Şubat günlü yazınızın bu yanıtı, söz konusu yazıyı geçen Cuma günü 
enine boyuna tartıştığımız, ben de Profesör  Balta'nm Giriş'in altında her iki 
eşyönetmenin adının da bulunması gerektiği yolundaki önerisine tümüyle ka-
tıldığımı belirttiğim için uygulama yönünden bir bakıma etkisiz olup duruma 
bir yenilik getirecek nitelikte değildir. Buna Profesör  Sturm'ün ciddi bir iti-
razı olmayacağından eminim. 



Profesör  McLean, bu yazısına, yine o gün Albert Sturm'e yaz-
dığı şu kısa yazının bir örneğini de eklemişti: 

Sevgili Al: 

Cemal'le aramızdaki yazışmaların birer örneği ilişiktir. Sizin yanlış an-
laşıldığınızdan, Giriş'in altında ortak imzalayıcı olarak Cemal'in adının da 
sizinkiyle birlikte görünmesi konusunda gerçek bir itirazınız olmadığından 
eminim. 

içten duygularla 
Joseph E. McLean 
Grup Başkanı 

Giriş, basımevine her iki eşyönetmenin de adını taşıyarak gidip 
öyle basıldı. Yazar, yeni doçent olmuş bir kişi olarak adının kapakta 
—ne denli haklı bir gerekçeye dayandırılmak istenirse istensin— ken-
disinden yaşça, kıdemce çok daha ilerde bir profesörün  adından önce 
konmasını aklının ucundan bile geçirmedi. Sturm'le olan yakınlığı 
bundan sonra da sürdü.33 

O günlerde yazarın, bir vesileyle bu olaydan söz ettiği Halil İnal-
cık, kendi başından geçmiş buna benzer bir olayı —Avrupalı bir ya-
zarla ortaklaşa oluşturdukları bir kitabın kapağında kimin adının da-
ha önce yer alacağı sorununu— anlatmış, böylece bu tür olayların 
belki de evrensel bir nitelik taşıdığı ortaya çıkmıştı. 

Yukarıda değinilen sorunlar, söz konusu ilişkilere genellikle ege-
men olan olumlu havaya gölge düşürmemelidir. Türklerle Amerika-
lılar arasında genel olarak uygar, uyumlu ilişkiler sürdürülmüş, An-
kara'da kurulan dostluklar, birçok kez Birleşik Amerika'da bir ara-
ya gelinerek yaşatılmış, bu kişilerden yıllar sonra Türkiye'ye yolu 
düşenler gerçek birer dost gibi karşılanmışlardır. 

SBF-NYU İŞBİRLİĞİNİN SONA ERİŞİ 

SBF-NYU işbirliği anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı konusu 
1958 yılı sonlarında tartışma konusu olmaya başladı. Yazarın günce-

3 3 Yazar, bu olaydan yirmi bir yıl sonra Mr. Joseph McLean'den aldığı 
19 Ağustos 1980 günlü bir mektuptan eski NYU Grubu başkanının uzun yıl-
lar ölümcül bir sayrılıkla savaşarak ölümün eşiğinden dönmüş olduğunu öğ-
renmiş, Mr. McLean bu mektubunda söz konusu olaya da değinip kitabın 
Giriş'inin altına yazarın adının da konmasını güvenceye almak için Ameri-
kan Misyonu (USOM) Başkanı General William Riley'ye bile konuyu açmış 
olduğundan söz etmişti. 



sindeki bilgilere göre 25 Kasım 1958 günü NYU Projesinin uzatılıp 
uzatılmayacağı konusu Sadun Aren, Seha Meray'la kendisinden olu-
şan bir yarkurulda görüşülmüş, 26 Kasım 1958 günü de yarkurulun 
yazanağı kaleme alınmıştır. Yazar, bu yazanakta nasıl bir görüş bil-
dirildiğini anımsamamakla birlikte, proje uzatılmamış, NYU Gru-
bunun son üyeleri de 1959 yılı ortalarında ülkelerine dönmek üzere 
Ankara'dan ayrılmışlardır. 

İLK KAMU YÖNETİMİ KÜRSÜSÜ 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ilk kez bir 
Kamu Yönetimi Kürsüsü kurulması girişimleri, belirlemelerimize 
göre, 1953 yılı sonlarında başlamış, Fakülte Profesörler  Kurulunun 
9 Aralık 1953 günü yaptığı toplantıda alınan bir kararla kürsünün 
kurulmasına ilişkin gerekçenin hazırlanmasıyla İdare Hukuku Profe-
sörü Tahsin Bekir Balta görevlendirilmişti.34 

Kürsünün eylemli olarak kurulması 1957 yılında gerçekleşti. Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Profesörler  Kurulunun 11 Kasım 1955 günkü 
toplantısında alman 112 sayılı kararda, "1954-1955 ders yılından iti-
baren yürürlüğe giren Fakülte Lisans Öğretim ve İmtihan Talimat-
namesiyle kabul edilen yeni derslerin, her türlü araştırma ve ince-
leme yapmak suretiyle daha geniş bir şekilde tedrisi için, Âmme 
İdaresi, Sosyoloji ve Sosyal Siyaset ve Hukuk kürsülerinin ihdası-
na ve keyfiyetin  Senato'ya arzına ittifakla  karar verildi" denmek-
teydi. Bu karar Fakülte Dekanlığının 24 Kasım 1955 günlü yazısıyla 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne sunulmuş, Üniversite Senatosu da 
19/11/1957 günü yaptığı 304 sayılı toplantıda aldığı aşağıdaki 1494 
sayılı kararla bu öneriyi benimsemiştir: "Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinde Â m m e İdaresi, Sosyoloji ve Sosyal Siyaset ve Hukuk' kürsü-
leri ihdası hakkındaki ilgili Dekanlığın 24/11/1955 tarih ve 3229 sa-
yılı yazısına bağlı Profesörler  Kurulu kararıyla yapılan teklif,  'Sos-
yal Siyaset ve Hukuk' kürsüsü isminin 'Sosyal Siyaset ve İş Huku-
ku' kürsüsü olarak tadili suretiyle kabul edildi." 

Kürsünün, kurulduğu dönemde de beğenilmeyerek konan adı di-
3 4 Ayrıca bir toplumbilim kürsüsü kurulmasını da öngören bu kararın 

(toplantı sayısı 78, karar sayısı 8) metni şudur: "Fakültemizde açılacak bir 
sosyoloji kürsüsü için Senato'ya teklifte  bulunulmak üzere, Dekan Profesör 
Yavuz Abadan, Doçent Aydın Yalçın ve Doçent Seha Meray'm müştereken 
bir gerekçe hazırlamalarına ve Âmme İdaresi kürsüsü için Prof.  Dr. Tahsin 
Bekir Balta'nın bir esbabı mucibe hazırlamasına karar verildi." 



limizdeki hızlı özleşme karşısında giderek büsbütün yadırgatıcı ol-
maya başlamış, Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler  Kurulu bu adı 
12 Nisan 1967 günü yaptığı 409 sayılı toplantıda yazarın önerisi üze-
rine aldığı kararla "Kamu Yönetimi Kürsüsü" olarak değiştirmiş, bu 
karar Ankara Üniversitesi Senatosunun 27/6/1967 günü yaptığı 544 
sayılı toplantıda alınan 359 sayılı kararla onaylanmıştır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde kamu yönetimiyle ilgili ilk öğren-
celer, daha önceki açıklamalardan da anlaşılmış olacağı gibi, Kamu 
Yönetimi Kürsüsünün kurulmasından çok önce, yönetmeliklerde de 
yer almadan başlamıştır. Bu Fakültedeki kamu yönetimi öğrenceleri 
ilk kez 9 Mart 1955 günlü, 8950 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve 
İmtihan Talimatnamesi"nde yer almıştır.35 Bu öğrencelerden biri, o 
dönemde bölümlere ayrılma üçüncü yılda başladığı için ikinci yılda 
bütün öğrencilerin zorunlu olarak izledikleri haftada  iki saatlik "Âm-
me İdaresi" öğrencesiydi. Bunun dışında —yine zorunlu olmak üze-
re— İdari Şube 4. sınıfta  haftada  iki saatlik bir "Âmme İdaresi" öğ-
rencesiyle haftada  bir saatlik bir "İdari Ameliyeler Tahlili" öğren-
cesine de yer verilmiş bulunuyor, bu sınıftaki  "Âmme İdaresi" öğ-
rencesinde personel yönetimi sorunları üzerinde duruluyordu. 

Bundan sonra 26 Mayıs 1967 günlü, 12606 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde ikinci sınıfta 
okutulan "Amme İdaresi" öğrencesinin adı —yazarın önerisi üzerine— 
"Yönetim Bilimi" olarak değiştirilip daha önce olduğu gibi haftada 
iki saatlik zorunlu bir öğrence olarak okutulması öngörülmüştür. 
Bu yönetmelikle İdari Şubenin adı Siyaset ve İdare Bilimleri Bölü-
mü olarak değiştirilip bu bölümün dördüncü sınıfında  haftada  iki 
saatlik zorunlu bir "Yönetim Bilimi" öğrencesi ile iki saatlik seçim-
lik bir Örgüt ve Yöntem öğrencesine yer verilmiştir. Ayrıca o yıl 
yeni kurulan İşletmecilik Bölümü 3. sınıfına  haftada  iki saatlik se-
çimlik bir Personel İdaresi öğrencesi ile bu bölümün dördüncü sını-
fına  yine haftada  iki saatlik seçimlik bir Örgüt ve Yöntem öğrencesi 
konmuştur. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler  Kurulunun 1967 yılı Nisa-
nında kürsülerle ilgili olarak aldığı karara göre Kamu Yönetimi kür-

3 5 Bu, daha önce bağımsız bir yüksek okul olan Siyasal Bilgiler Okulu 
1950 yılında Ankara Üniversitesine katıldıktan sonra yeni düzene göre ha-
zırlanan ilk yönetmeliktir. 



süsüne bağlı öğrenceler şunlardı: (1) Yönetim Bilimi (ikinci sınıfta 
haftada  iki saat, zorunlu), (2) Personel İdaresi (yeni kurulan İşlet-
mecilik Bölümü'nün üçüncü sınıfında  haftada  iki saat, seçimlik), (3) 
Yönetim Bilimi (Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümü 4. sınıfta  haftada 
iki saat, zorunlu), (4) Örgüt ve Yöntem (Siyaset ve İdare Bilimleri 
Bölümü ile İşletmecilik Bölümü 4. sımf  için seçimlik, haftada  iki 
saat). 

Yaklaşık on yıl öncesinden başlayarak Fakültede çeşitli komis-
yonların yaptığı çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkan 1967 yö-
netmeliğiyle 1955 yönetmeliğinin tüze öğrencelerine verdiği ağırlığın 
başka alanlara kaydırılmasına çalışılmış, yönetkibilim, geçimbilim, 
yönetim alanlarındaki yeni gelişmelere yer verilmek istenmiştir. 

Eski yönetmelikle yenisinin çeşitli alanlar için öngördüğü öğren-
ce saatlerini gerek sayı gerek oran olarak gösteren aşağıdaki çizelge 
bu konuda bir görüş kazandırmaya yetecektir.36 

1 
Eski Yönetmelik 

Yeni Yönetmelik 
Eski Yönetmelik Zorunlu 

Öğrence 
Seçimlik 
Öğrence 

Haftalık 
toplam 
öğrence 

saati 

% 

Haftalık 
toplam 
öğrence 

saati 

% 

Haftalık 
toplam 
öğrence 

saati 

% 

Hukuk Konuları 46 28.2 33 20.5 10 9.7 
İktisat Konuları 44 27.0 50 31.1 30 28.8 
Siyaset Bilimi Konuları 34 20.9 36 22.4 32 30.8 
işletmecilik Konuları | 11 6.7 20 12.4 12 11.5 
Yönetim Konuları ı 8 5.0 6 3.7 12 11.5 
Yönetim Konuları (*) | (29) (17.8) 

12.2 
(20) (12.4) (16) (15.3) 

Çeşitli | 20 
(17.8) 
12.2 16 9.9 8 7.7 

Toplam i 163 100.00 161 100.00 104 100.00 

(*) Bu sütunda, yönetimle ilgili konulara, bu alanla ilgisi olup da başka 
alanlar içinde yer alan İdare Hukuku, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, 
Maliye, İdari Ceza Hukuku, Yöneticiler için Muhasebe, Devlet Muhase-
besi öğrenceleri katılmıştır. 

3 6 "Siyasal Bilgiler Fakültesinin Yeni Ders Programı," Amme İdaresi Bül-
teni (Sayı 9, Ekim 1966), s. 15. 



Yukarıda da görüldüğü gibi, zorunlu tüze öğrencelerinin hafta-
lık saat sayısında %7.7 oranında bir azaltma yapılmış, buna karşılık 
geçimbilimle yönetkibilim, özellikle de işletme alanındaki öğrencele-
rin saat sayısında yükselmeler olmuştur. 

Dar anlamda yönetim bilimi konularının daha önce 8 saat (%5) 
olan haftalık  zorunlu öğrence saati sayısı 6'ya (%3.7) indirilmiş, bu-
na karşılık 12 saatlik (%11.5) seçimlik öğrenceye yer verilmiştir. Öte 
yandan yönetimle doğrudan doğruya ilgili olan İdare Hukuku, Büt-
çe, Mahalli İdareler Maliyesi, Maliye, İdari Ceza Hukuku, Yöneticiler 
İçin Muhasebe gibi öğrenceler de birlikte düşünüldüğünde yönetimle 
ilgili konuların haftalık  üğrence saati toplamı eski yönetmeliğe göre 
29 (%17.8) iken yeni yönetmelikte yer alan zorunlu öğrencelerin 
haftalık  saat toplamı 20 (%12.4), seçimliklerinki 16 (%15.3) olmuştur. 

8 Temmuz 1974 günlü, 14939 sayılı Resmi Gazetede yayımlana-
rak 1974-75 öğretim yılında yürürlüğe giren yönetmelikle ikinci sı-
nıftaki  haftada  iki saatlik zorunlu Yönetim Bilimi öğrencesi olduğu 
gibi korunmuş, Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümündeki iki saatlik 
zorunlu Yönetim Bilimi öğrencesi de korunurken haftada  iki saatlik 
Örgüt ve Yöntem öğrencesi seçimlik yapılmış, daha önce İşletmecilik 
Bölümü üçüncü sınıfında  okutulmakta olan Örgüt ve Yöntem öğ-
rencesi dördüncü sınıfa  alınmıştır. 

14 Nisan 1977 günlü, 15909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girip 1976-77 öğretim yılında uygulanmaya başlayan yö-
netmelikte ikinci sınıftaki  zorunlu Yönetim Bilimi dersinin haftalık 
saat sayısı ikiden üçe çıkarılmış, İşletme Bölümü üçüncü sınıftaki 
haftada  iki saatlik seçimlik Personel İdaresi öğrencesi haftada  üç 
saatlik zorunlu bir öğrenceye dönüştürülmüş, İşletme Bölümü dör-
düncü sınıftaki  haftada  iki saatlik seçimlik Örgüt ve Yöntem öğren-
cesi kaldırılmıştır. Bu yönetmelikle Siyaset ve İdare Bilimleri Bö-
lümü üçüncü sınıfa  haftada  üç saatlik zorunlu bir Yönetim Bilimi 
2 öğrencesi konmuş, Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümü dördüncü sı-
nıftaki  eski öğrencenin adı Yönetim Bilimi 3 olarak değiştirilip haf-
talık öğrence sayısı üçe çıkarılmış, yine haftada  üç saatlik zorunlu 
bir Kamusal İlişkiler öğrencesi konmuş, eski yönetmelikteki seçim-
lik Örgüt ve Yöntem öğrencesi kaldırılmıştır. 

12 Eylül 1980'de Ordu'nun ülke yönetimine elkoymasını izleyen 
dönemde getirilen yüksek öğretim düzeninde Yüksek Öğretim Ku-
rulu YÖK'ün özeksel olarak belirleyip 1982-83 öğretim yılında yürür-



lüğe koyduğu izlenceye göre Siyasal Bilgiler Fakültesinde yöneti-
min tüze dışı yönleriyle ilgili olarak okutulmakta olan öğrenceler şun-
lardır: Üçüncü yarıyılda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile 
Maliye Bölümlerinde haftada  üç saatlik Yönetim Bilimi I öğrencesi 
ile İşletme Bölümünde yine üçüncü yarıyılda okutulan Yönetim Bi-
limi öğrencesi. Kamu Yönetimi Bölümünde dördüncü yarıyılda oku-
tulan haftada  dört saatlik bir Yönetim Bilimi II öğrencesi. İşletme 
Bölümünün dördüncü yarıyılında haftada  üçü kuramsal, biri uygu-
lamalı olmak üzere dört saatlik bir "Örgüt Kuramı" öğrencesi. Ka-
mu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümlerinde beşinci yarıyılda okutulan haftada  dörder saatlik birer 
Personel Yönetimi öğrencesi. Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde altıncı yarıyılda okutu-
lan haftada  üç saatlik birer Kamu Personeli Yönetimi öğrencesi. 

Bunların dışında İktisat Bölümü ile İşletme Bölümünde sekizin-
ci yarıyılda biri kuramsal ikisi uygulamalı olmak üzere haftada  üç 
saatlik bir Bilgisayar Kullanımı öğrencesi okutulmaktadır. Çağdaş 
yönetimin de güçlü bir yardımcısı olan bilgisayar kullanımı alanın-
daki ilk öğrenceler Siyasal Bilgiler Fakültesinde bundan çok daha 
önce okutulmaya başlamıştı. 1970-71 öğretim yılında Fakültenin İk-
tisat ve Maliye Şubesi ile İşletmecilik Şubesinin dördüncü sınıfla-
rında "Computer" yadırgatıcı adı altında —yönetmeliklerde yer al-
maksızın— okutulan haftada  iki saatlik seçimlik öğrencenin daha 
değişik bir biçimde okutulması amacıyla yazardan bir hazırlık ça-
lışması yapması istenmiş, o da sunduğu yazanakta3 7 dersin amacı ile 
içeriğini ayrıntılı bir biçimde belirleyerek "Bilgisayım" adı altında 
okutulmasını önermişti. Bu öneri Fakülte Kurulunun 13 Eylül 1971 
günkü toplantısında benimsenmiş, ancak öğrencenin —yazarın dü-
şündüğünün tersine— Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümü öğrencile-
rine de okutulması yoluna gidilmeyip yalnız İşletme Bölümü üçüncü 
sınıfta  haftada  iki saat okutulması kararlaştırılmıştı. Öğrence, 1974-75 
öğretim yılma değin "Bilgisayım" adıyla, onu izleyen öğretim yılında 

3 7 Bu yazanak, bir yüksek öğretim kurumunda yeni bir konunun okutul-
ması söz konusu olduğunda sorunun ne gibi yönleri üzerinde durulması ge-
rektiğini göstermesi bakımından ilgi çekici olabileceği düşünülerek Ek 4'te 
verilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen gelişmeler bu yayının kapsadığı dönemden sonra 
gelmekle birlikte, dar anlamda yönetim konularına ilişkin değişiklikleri gü-
nümüze dek getirmekte yarar göriilmüştür. 
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"Bilgiişlem," 1977-78 ile 1981-82 yılları arasında "Bilgisayar" adıyla 
okutulmuştu. 1977 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte İşletme Bö-
lümü üçüncü sınıfta  haftada  dört saatlik seçimlik bir "Bilgisayar" 
öğrencesi okutulması öngörülmüştü. 

Bu inceleme sırasında yaptığımız şaşırtıcı bir belirlemeye göre, 
yukarıda sözü edilen İktisat Bölümü ile İşletme Bölümündeki —gerek 
içerik gerek amaç bakımından yazarın önerdiğinden ayrı olmaması 
gereken— öğrence, 1973-74 yılında, yine o bölümlerde dersi veren-
lerin kişisel yeğlemelerine uygun olarak "Bilgisayar Programlaması," 
1975-76 ile 1976-77 yıllarında "Bilgiişlem" adıyla okutulmuştur. 

YÖK'ün belirlediği izlence uyarınca 1982-83 yılından başlayarak 
Fakültenin İktisat ile İşletme Bölümlerinin, 1985-86 öğretim yılından 
bu yana da Fakülte Kurulu kararıyla Maliye Bölümünün sekizinci 
yarıyılında haftada  üç saatlik, zorunlu, daha çok "programlama" ağır-
lıklı bir "Bilgisayar Kullanımı" öğrencesi okutulmaktadır. 

ÖZET 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetimin tüze dışı yönleri üze-
rinde duran ilk kamu yönetimi ya da yönetim bilimi öğrenceleri, 
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü'nün 1953 yılında Fa-
kültenin önderliğinde, kendi yapısı içinde kurulmasından 4-5 ay önce 
başlamış, kamu yönetiminin genel ilkeleri üzerinde duran bu öğren-
celer o dönemde Enstitü'de görev alan yabancı bilim adamlarınca 
okutulmuştur. SBF'nin New York Üniversitesiyle işbirliği ilişkisi 
içinde bulunduğu 1955-1959 yılları arasında bu genel nitelikteki öğ-
rencelere görevli yönetimi, örgüt-yöntem gibi yönetimin daha uz-
manlığa kaçan konularım işleyen öğrenceler de eklenmiş, bunların 
bir bölümü NYU Grubu'ndaki bilim adamlarınca, bir bölümü Fakül-
tenin kendi öğretim üyelerince okutulmuştur. Fakültenin gerek öğ-
retim gerek araştırma çalışmalarında belirgin bir devingenliğe yol 
açan NYU-SBF işbirliği genel olarak bilimsel çalışmalara bir diriklik 
getirmiş, bir yandan Fakültenin iç öğretim izlencelerini geliştirici 
çalışmalar yapılırken, yönetimde çalışanlara da açılan eğitsel nite-
likte etkinliklerde bulunulmuş, Fakülteden Birleşik Amerika'ya kü-
çümsenemiyecek sayıda genç bilim adamı gönderilerek kuruma güç-
lü bir öğretim üyesi topluluğu kazandırılmasına katkıda bulunul-
muştur. 



Bu işbirliği döneminde başlatılan girişimlerden bir bölümü so-
nuçlandırılmış, bir bölümü ise yarım kalmıştır, işbirliğinden gerek-
tiği gibi yararlanılamamış olmasında her iki yanın da sorumluluğu 
bulunmakla birlikte, bunda gereken titiz yararlanma çabasını göste-
remiyen Fakülte üst düzey yönetiminin belki de daha büyük bir so-
rumluluk payı olmuştur. 



4. 
Bölüm 

TODAÎE'NİN EĞİTİM İZLENCELERİ 

Birinci Bölüm'de Türkiye'de çağdaş kamu yönetimi öğretiminin 
gelişmesine yol açan ilk girişimlerden, İkinci Bölüm'de Türkiye ve 
Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün kuruluş dönemine ilişkin göz-
lemlerden, Üçüncü Bölüm'de bir bakıma bütün bu gelişmelere ön-
derlik eden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yö-
netimin tüze dışı yönlerine ağırlık veren kamu yönetimi öğretiminin 
gelişmesinden söz edildi. Bu bölümde ise öğretim izlencelerinde yö-
netim konularında uygulamaya daha büyük bir ağırlık vererek, gö-
rece daha ayrıntılı bir biçimde duran bir görev-içi yönetici yetiştirme 
kuruluşu olarak TODAÎE'nin kurulduğu 1953 yılından başlayarak 
1950'lerin sonlarına, bir başka deyişle 1959 yılında yürürlüğe giren 
kuruluş yasasının eylemli olarak uygulanmaya başladığı döneme de-
ğin uyguladığı öğretim-eğitim izlencelerinin1 bir değerlendirmesi ya-
pılacaktır. 

Bölüm'de önce Birleşmiş Milletler Örgütüyle Türk hükümeti 
arasında 8 Mayıs 1952 günü New York'ta imzalanan 1 sayılı Teknik 
Yardım Ek Anlaşması uyarınca Enstitü 'nün kuruluş hazırlıklarını 
yapmakla görevlendirilen Etüt Grubu'nun önerilerinden söz edile-
cek, daha sonra TODAİE'deki yöneticilik öğretimi değişik özellikler 

1 Bu incelemede kamu yönetimi "öğretim"i ile "eğitim"inin birbiri yeri-
ne geçecek biçimde, eşanlamlı gibi kullanılmakta olduğu özellikle bu alanda 
uzmanlaşan okuyucuların gözünden kaçmayacaktır. Kamu yönetimi alanında 
bu iki sözcüğün birbirinden ayrı anlamlarda kullanıldığı, "öğretim"in kişinin 
bakış açısını, çevrenini genişletmek amacı güden bir eylem olmasına karşı-
lık, "eğitim"in bilgiyi, beceriyi dar bir alanda derinleştirmek, kişiyi işinde 
daha etkili, becerili kılmak amacını güttüğü bilinmektedir. Bizim burada iki 
sözcüğü eşanlamlı olarak kullanmamızın nedeni, yöneticilik alanında bakış 
çevrenini genişleten öğretimin kişiyi yöneticilik görevine daha iyi hazırla-
makta olmasıdır. 
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taşıyan beş ayrı dönem, içinde, o sırada Enstitü 'nün Öğretim-Yetiş-
tirme Şubesi Müdürü olan yazarın geliştirdiği yeni bir öğretim yö-
neltisiyle birlikte sunulup daha sonraki yıllarda da uygulanan 1959-60 
öğretim yılı izlencesine değin olan öğretim izlenceleri inceleme ko-
nusu yapılacaktır. 

ETÜT GRUBU ÖNERİLERİ 

Eğitim Düzeni 

Etüt Grubu yazanağında Enstitü'den her sınıf  genç memurları 
yetiştiren, öncelikle uygulamalı, mesleki, teknik bir eğitim amacı 
güden bir eğitim kuruluşu olarak söz edilmekte, bu öğretimin "ka-
mu yönetimine belirli bir düzeyin üstünde, yeni alman genç me-
murlar" için sağlanacağı belirtilmektedir. Söz konusu yazanakta, 
Etüt Grubu'nu oluşturan uzmanların bu konuda aşağıdaki dileği dile 
getirilmektedir: "Çeşitli kurumlarla kuruluşlar 30 lira maaşlı barem 
derecesi ya da daha üstün derece ile yeni katılan ya da bu dereceye 
geçmesi söz konusu olan yüksek öğrenim görmüş memurlardan bir 
bölümünü her yıl Enstitü 'nün Öğretim Bölümüne göndermelidirler. 
Kuruluşlar, yüksek öğrenimli olmamakla birlikte, nitelikleriyle, ça-
lışmalarıyla olağanüstü bir ilerleme yeteneği gösteren genç memur-
larını da Enstitü'ye göndermelidirler. İki yıllık bir süre için gönde-
rilmesi gereken bu görevliler, bu dönemin sonunda bir sınav geçir-
meli, bu sınavın sonucuna göre, devlet, bunların memuriyetlerini 
onaylamaktan ya da üst dereceye yükseltmekten kaçmabilmelidir. 

Etüt Grubu, ayrıca bu gençlerin yabancı ülkelerde eğitim gören 
ya da öğrenim yapan memurlara tanınan olanaklardan yararlanma-
larını önermektedir. 

Bu memur öğrencilerin dışında, yüksek öğrenim görmüş olup da 
kamu yönetimi alanında eğiticilik görevi almak üzere ya da başka 
bir amaçla bilgilerini derinleştirmek isteyenler, Orta Doğu'nun çe-
şitli ülkelerinden gelecek gençler de öğrenci olabileceklerdir. Bu öğ-
rencilerin İngilizce ile Fransızcayı ya da bu dillerden birini, en azın-
dan yaşayan kültür dillerinden bir ya da ikisini, yeterli bir ölçüde 
bilmeleri gerekir. Bilim Kurulu, yine de öğrencilerin Enstitü'ye alı-
nırken ayrıca bir giriş sınavında başarı göstermelerini isteyebilir. 

Enstitü'de öğretim, biri uygulamalı çalışmaya, öbürü öğrenime 
ayrılmak üzere iki yıldır. Uygulamalı çalışmalar çeşitli kuruluşlarla 



işbirliği edilip öğrencilerin eğitim gereksinmeleri göz önünde tutu-
larak Genel Müdür'ce düzenlenir. Uygulamalı çalışmanın amacı, öğ-
rencilere edindikleri kuramsal bilgilerin yerindeliğini deneme, yö-
netsel-toplumsal gerçekleri kavrama olanaklarını vermektir. Öğre-
nim ise, öğrencilere kamu yönetimi alanında en yeni bilgilerle, uy-
gulama yöntemleriyle tanışıklık kazandıracak nitelikte olmalıdır. Bu-
nun sonucu olarak Enstitü, üniversitelerde olduğu gibi belirli bir 
konular bütününü eksiksiz olarak okutmak amacını gütmemeli, iz-
lenceleri büyük bir esneklik taşımalıdır. Bu yüzden uzmanlar, aşa-
ğıdaki öğretim konularını daha çok genel bir yön belirlemek ama-
cıyla önermişlerdir. Bir başka deyişle, aşağıda sıralanan konuların 
tümü derinlemesine ele alınmayacak, aralarında gerek Enstitü'ce ge-
rek öğrencilerce bir seçme yapmak gerekecektir. Öğretim izlencesini 
her yıl yararlı gördüğü biçimde belirleme yetkisi Bilim Kurulunda 
olacaktır. 

Öğretim üç ana bölümden oluşacaktır: (a) Genel nitelikteki zo-
runlu konular, (b) kamu yönetiminin çeşitli kesimlerine ilişkin zo-
runlu özel konular, (c) seçmeli özel konular. 

(a) Genel Öğretim: Karşılaştırmalı Medeni Hukuk (Kişiler, 
Borçlar) - Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku - Karşılaştırmalı Deniz Hu-
kuku - Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku - Devletler Hukuku (çeşitli 
dizgeler, kurallar, uygulamalar) - Karşılaştırmalı Devletler Özel Hu-
kuku - Karşılaştırmalı Sosyal Hukuk - Karşılaştırmalı Geçimsel (Eko-
nomik) Hukuk - Çağdaş Geçimsel Yönelti (Ekonomi Politikası) (çe-
şitli düzenlerin karşılaştırılması) - Karşılaştırmalı bireysel özgürlük 
anlayışı (kolluk, adalet, infaz  dizgeleri). 

(b) Türkiye ile Orta Doğuya İlişkin Öğretim: Türkiye ile Orta 
Doğu Kurumları Tarihi - Türkiye ile Orta Doğunun Geçimsel, İnsan-
cıl Coğrafyası. 

(c) Birleşmiş Milletlere İlişkin Öğretim: Birleşmiş Milletler ör-
gütü ile uzmanlık kuruluşları - Uluslararası Teknik Yardım - Ulus-
lararası memur. 

(d) Akçal Sorunlara İlişkin Öğretim: Devlet geçingesi (bütçe) -
Teknik nitelikli bir kuruluşun (örneğin PTT) ayrıntılı, uygulamalı 
bir biçimde incelenmesi - Bir geçimsel kamu kuruluşu ya da devlet 
denetimindeki geçimsel kuruluş geçingesinin incelenmesi - Bir özel 
girişimin geçingesinin incelenmesi (dengelemin oluşturulması, yoru-



mu) - Bir yabancı devletin, olabilirse bir Halk Cumhuriyeti geçin-
gesinin incelenmesi - Çağdaş sayışmanlık (ilkeler, uygulamalar). 

(e) Geçimsel, Toplumsal Öğretim: İşletme geçingeleri ile ulu-
sal geçim (ekonomi) - Çoğa (nüfus)  sorunları - Kamu sağlığı - Çevre 
(işçi, köylü sorunları) - Genel öğretim - Meslek kuruluşları (sendika-
lar ib) - Yurtlandırma sorunları: Yerinden edilmiş kimseler. 

(f)  Görevli Sorunlarıyla İlgili Öğretim: Görevli yönetimi (ka-
musal, özel) - Takım çalışması (ilkeler, yöntemler) - Değişik ülkeler-
deki kamu görevlisi düzenlerinin incelenmesi - Memurların kişisel so-
rumluluğu - Verim sorunu - Büyük memurlar (ülkelerine kamu göre-
vi alanında ün kazandırmış kişiler üzerinde konuşmalar) - Yönetime 
karşı başvuru yolları - Görevli seçiminde kullanılan testler - Kamusal 
ilişkiler - Görevli işlerinin örgütlenmesi (karşılaştırmalı inceleme). 

(g) Genel Yönetsel Sorunlar Üzerinde Öğretim: Gereç alımı, 
dağıtımı ile kullanımının denetlenmesi - Bayındırlık taahhüt işleri 
(şartname düzenlenmesi, teklifle  ihale üzerinde yönetimle üstenci 
açısından inceleme). 

(h) Örgüt-Yöntem Sorunlarına İlişkin Öğretim: Dosya düzen-
lenmesi, yazılımlar - Mekanik yazı araçları (uygulamalı çalışma) -
Yazı, yazanak düzenleme, resmi belgeler hazırlama, yönetsel biçem 
(üslup) - Büro: Örgüt-Yöntem - Sayımlama yapmak, kullanmak - Gö-
rev, sorumluluk dağıtımı - Yetki, imza yetkisi vermek - Metinlerin 
çoğaltılmasında çağdaş yöntemler - Topluluk önünde konuşma sanatı 
(ilkeler, yöntemler, uygulama) - Tasarlama. 

(i) Yerel Yönetime İlişkin Öğretim: Yerel topluluklar: Yöne-
tim, geçinge - Yerel yönetim görevlileri - Devletle, kamuyla ilişkileri. 

(j) Siyasi Tarihle İlgili Öğretim: Bir büyük ülkenin dış yönel-
tisi - Bir Orta Doğu ülkesinin dış yöneltisi - Anlaşmalar tarihi. 

(k) Yabancı Diller Öğretimi. 

Etüt Grubu'nu oluşturan uzmanlar, yukarıda sıralanan konula-
rın salt bir görüş kazandırma amacına yönelik olduğunu, Enstitü 
Bilim Kurulu 'nun gerekli göreceği her türlü değişikliği yapabileceğini 
burada bir kez daha vurgulamak gereğini duymuşlardır. Uzmanlar, 
ayrıca, Enstitü'deki öğretimin kuramsaldan çok uygulamaya dönük 
olması, dolayısıyla geleneksel düzanlatım yöntemine seminer çalış-
maları, bilimsel toplantılar, uygulamalı çalışma ile deneyim gibi yön-



temlerden çok daha az yer verilmesi, bu yüzden öğretimin geniş öl-
çüde karşılaştırmalı olması gereğini de vurgulamışlardır. 

Daha değişik bir konuya da değinen uzmanlar, geçmiş uygar-
lıkların Türkiye ile Orta Doğu ülkelerindeki kalıntıları konusunda 
Enstitü öğrencilerinin olabildiği ölçüde bilgilendirilmelerini sağlaya-
cak öğrenceler okutulması, böylece bu anıtlarla sanat yapıtları varlı-
ğının kamu yönetiminin denetimiyle koruması altına alınmasını sağ-
layacak kamu görevlileri sayısının olabildiğince artırılmasının önemli 
bir sorun olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

Etüt Grubu, ayrıca, öğrencilerin iki yıllık öğrenim sonunda bir 
sınavdan geçirilmelerini, bu konuya ilişkin düzenlemelerin Bilim Ku-
rulu'nca yapılmasını, sınav sonuçlarının mesleğin başlangıcında bulu-
nan gençlerin memurluklarının onaylanması, öbürlerinin yükseltil-
mesi, ya da tüm öğrencilere uygun görülecek birtakım mesleki ya-
rarlar sağlamak gibi amaçlar için kullanılabileceğini, başarılı öğren-
cilere bir kamu yönetimi "diploma"sı verilmesini öngörmüş, bu dip-
lomaya Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakültelerinin doktora için 
aranan koşullardan bir bölümü için denklik tanımaları dileğinde bu-
lunmuşlardır. 

Geliştirme Eğitimi 

Etüt Grubu yazanağına göre, Enstitü, olanakları ölçüsünde, yu-
karıda sözü edilen olağan eğitim izlencesinin dışında, niteliğiyle sü-
resi katılacakların nitelikleriyle gereksinmelerine göre değişecek özel 
ya da ileri düzeyde eğitim izlenceleri düzenliyebilecektir. 

Bu arada özellikle, (a) doktorlar, mühendisler gibi yönetsel ni-
telikte uğraşsal (mesleki) görevleri bulunan, ancak yönetim bilimi 
alanında daha önce öğrenim görmemiş olan genç uğraş adamları için, 
(b) özel ya da kamusal nitelikte geçimsel ya da tecimsel girişimlerde 
görev alacak gençler için, (c) bilgilerini geliştirmek isteyen ya da 
yükselmeleri bir sınavdan geçmiş olmalarına bağlı bulunan kamusal 
ya da özel kesim kuruluşları görevlileri için geliştirme izlenceleri dü-
zenlenebilecektir. 

Enstitü, ayrıca, kamu yönetimi alanında öğretim görevi alacaklar, 
bu arada çeşitli kuruluşlarda görevlilerin eğitiminden sorumlu ola-
cak kişiler için eğitim izlenceleri düzenleyebilecektir. 

Yazanakta, son olarak, Enstitü 'nün üst düzey yöneticileriyle uz-
manlar için, incelemeler yapılıp bildiriler sunulmasına, görüş alışve-



rişlerine olanak sağlayacak toplantılar düzenlenmesi de öngörül-
müştür. 

Enstitü Dışı Öğretim 

Etüt Grubu yazanağında yalnız Enstitü içinde uygulanacak eği-
timle ilgili önerilere yer verilmekle kalınmamış, Enstitü dışı yöne-
tim eğitimiyle ilgili önerilere de yer verilmişti. Uzmanlara göre, Ens-
titü, öbür öğretim kuruluşlarıyla, yönetim bilimini yayıp kamu yö-
netimi alanında adam yetiştirmekle uğraşan her türlü kuruluşla iliş-
ki içinde olacak, onların çalışmalarıyla araştırmalarını izleyecek, ken-
dilerine görüş bildirip yardımcı olacaktı. Bu arada Enstitü, okul ya 
da kursları bulunan kuruluşlarla küçük memur ya da yazı işleri gö-
revlileri yetiştiren kurumlara önerilerde bulunacak, —gerekiyor, ola-
nakları da elverişli bulunuyorsa— eğiticiler sağlayacaktı. 

Bunun dışında Enstitü, kamu yönetimi alanındaki uzmanlara 
(technicians) yönetim alanında genel nitelikte bilgiler vermek, ka-
mu kesimiyle özel kesim görevlilerini ya da bu kesimlerde görev 
almak isteyen gençleri yetiştirmek üzere çeşitli kuruluşlarla öğretim 
kurumlarınca girişimlerde bulunulmasını özendirip bunları destek-
liyecekti. 

Etüt Grubu, kurulacak Enstitü'yü destekleyici nitelikte olmak 
üzere, (a) her bakanlık ya da bağımsız kuruluşta bir eğitim birimi-
nin kurulmasını, (b) her ilde valinin başkanlığında kamu görevine 
girişi özendirip yönetimi geliştirmekle görevli olmak üzere sürekli 
bir yerel komisyon kurulmasını önermiş, özellikle bu "il komisyon-
ları"nın yönetimi yurttaşa yaklaştırmak, kamu görevine girme ola-
nağını yurdun her yerine yaymak, yerel kamu görevlilerinin nite-
liğini yükseltmek bakımından çok yararlı olacağı görüşünü özellikle 
vurgulamıştır. Uzmanlar, il komisyonlarının o yöredeki tarım, sanayi, 
tecim, serbest meslekler alanlarından birkaç kişiyle birkaç kamu 
görevlisinden, lise ya da daha alt düzeydeki okul öğretmenleriyle ki-
mi belediyelerin birkaç yansıtmanından (temsilci) oluşmasını öner-
mişlerdir.2 

Burada, Etüt Grubu'nun eğitime ilişkin önerileriyle ilgili üç 
özelliğe dikkati çekmekte yarar vardır: 

2 Bu konudaki daha ayrıntılı öneriler için Ek 2'deki Etüt Grubu yazana-
ğına bakınız. 



1. Enstitü için önerilen öğretimin içeriği, yöneticilik eğitiminde 
tüzel yaklaşıma da bir ölçüde uygun düşen geleneksel Kara Avru-
pası yaklaşımıyla Amerikan ya da Anglo-Sakson yaklaşımının bir çe-
şit bağdaştırılması niteliğini taşımaktadır. Kapsamı çok geniş olarak 
belirlenen öğretim konuları, gereksinmeleri karşılayabilecek herhan-
gi bir seçmeye genellikle elverişli görünmektedir. 

2. Etüt Gruibu, genç memurlar için asaletin onanmasını bu eği-
timdeki başarıya bağlamakta, eğitim süresini bir çeşit adaylık döne-
mi olarak değerlendirmeyi öngörmektedir. Bu öneri, Enstitü 'nün ku-
rulmasından sonra uygulamaya hiç yansımamıştır. 

3. Etüt Grubu önerileri, Enstitü'ye eğitim için gönderilmeyi ilke 
olarak kurumların değerlemesine bırakmaktadır. Oysa uygulamada 
kurumlarınca gönderilenlerin yanında öğrencilerin kendi girişimiyle 
Enstitü giriş sınavlarına katılmak üzere başvurmasına olanak sağlan-
mış, bu tür adayların sınavda başarılı olmaları durumunda kurum-
larının izin vermek istememeleri yönetsel yargıya da yansıyan bir-
takım anlaşmazlıklara yol açmıştır. Etüt Grubu önerisinin yönetimin 
yeğlemelerine daha uygun düştüğü açıktır.3 

TODAİE'DE ÖĞRETİM 

Şimdi de 1953 yılının Mart-Mayıs arasındaki "deneme dönemi"n-
den başlayarak, 1959-60 öğretim yılma dek Enstitü'de eylemli olarak 
uygulanan eğitim izlencelerinin içeriği üzerinde durulup bunların 
bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

1. Dönem: Deneme Dönemi 

TODAİE'nin uyguladığı eğitim izlencelerinin ilki, 1953 yılının 
ilkyazında gerçekleştirilen "deneme dönemi" (İngilizce deyişle "trial-
run period") eğitimidir. Bu dönemde yalnız dört öğrence okutulmuş, 
eğitim sorumluluğunu tümüyle Birleşmiş Milletler uzmanları yük-
lenmişlerdir. Bu dönemde öğretim yarım gün üzerinden yapılmış, 
yarım gün uygulaması dördüncü dönem olarak nitelendireceğimiz 
1958-59 öğretim yılma dek sürmüştür. Bu "deneme dönemi"nde oku-

3 Bu konuda daha sonraki yıllarda ortaya çıkan ilginç gelişmeler için şu 
yayınımıza bakınız: Bir Yönetim Deneyi- İdari Danışma Merkezi, Kırtasiye-
cilikle Savaş (Ankara Üniversitesi Basm-Yayın Yüksekokulu Yayınları: 7, 
1986), s. 163-164. 



tulan konular, süreleri, okutan öğretim üyeleri ile öğrenci sayıları 
aşağıda gösterilmiştir: 

Principles of  Public Administration (Âmme İdaresi Prensipleri) (Gunnar 
Heckscher) (20 saat) (155 öğrenci) 

Personnel Management (Personel İdaresi) (Leslie J. Rodger) (24 saat) 
(113 öğrenci) 

Organization and Management (Teşkilat ve İdare) (Cari J. Lochnan) (24 
saat) (104 öğrenci) 

Public Accounting (Devlet Muhasebesi) (Jan H. Textor) (26 saat) (86 
öğrenci) 

Adının da gösterdiği gibi, deneme niteliğinde olan bu dönemde 
uygulamalı çalışma yapılmamıştır. 

Bu öğrencelerin yönetimin çok önemli yönlerine eğilen ilk üçü, 
Türkiye'de o güne değin okutulmadıkları, içerikleriyle yaklaşımları 
açısından yeni oldukları için büyük ilgiyle karşılanmış, öğrencilere 
de yararlı olmuşlardı. Ancak, Enstitü'de yalnız bu konuların okutul-
ması, kamu yönetimi alanının "ilkeler, personel, O&M" konularından 
oluştuğu yolunda aşırı ölçüde yalınçlaştırıcı bir izlenimin doğup yer-
leşmesine yol açması yüzünden bir bakıma sakıncalı olmuştur. 

2. Dönem: 1953-54,1954-55 

TODAİE'de 1953-54, 1954-55 öğretim yıllarında uygulanan eğitim 
izlenceleri ikinci dönemi oluşturur. Bu iki öğretim yılında, Enstitü'-
nün kurulmasıyla ilgili ilk çalışmaları yapan Etüt Grubu'nun 1952 yı-
lında sunduğu yazanakta yer alan önerilerin uygulama alanına kon-
ması için ayrı ayrı zorunlu-seçmeli öğrenceler belirlenmiştir. İlk yıl 
öğrencelik (dersane) öğretimine ayrılmış, ikinci yıl içinde öğrenciler 
küme çalışmaları yapmışlardır. Birinci yıl çalışmalarını bitirenlere 
"sertifika,"  ikinci yıl çalışmalarını başarıyla sonuçlandıranlara "dip-
loma" verilmiştir. Öğretim Birleşmiş Milletler uzmanlarıyla Türk 
uzmanlarınca birlikte yürütülmüş, bu karma öğretim uygulaması da-
ha sonraki yıllarda da sürmüştür. 

Bu dönemde şu dört uzmanlık kümesi oluşturulmuştur: 

1. Merkezi İdare Uzmanlık Kümesi (İhtisas Grubu) 
2. Mahalli İdareler Uzmanlık Kümesi 
3. İktisat Uzmanlık Kümesi 
4. Âmme Maliyesi Uzmanlık Kümesi 



Bunlardan her biri için öngörülen zorunlu derslerle seçmeli ders-
lerin o dönemdeki adları aşağıda gösterilmiştir. 

Merkezi İdare İhtisas Grubu 

Zorunlu Dersler (11 tane) 

Esas Teşkilat Meselelerinin Mukayeseli Tetkiki 
Mukayeseli İdare 
Türkiye ve Orta Doğu Memleketleri Tarihi 
Âmme İdaresi Prensipleri 
Sosyal Antropoloji 
İstatistik 
Teşkilat ve İdare Meseleleri I 
Teşkilat ve İdare Meseleleri II 
Personel İdaresi I 
Araştırma Usulleri 
Umumi Seminer 

Seçmeli Dersler (2-4 tane) 
Mukayeseh Maliye 
Türkiye ve Orta Doğu Bölgesindeki Tarihi Eserler 
Bütçe I 
Bütçe II 
Âmme Muhasebesi I 
Vergileme ve Gelir 
Maliyet Muhasebesi % 
İktisat 
İktisadi Planlama 
İktisadi Coğrafya 
Personel İdaresi II 
Mahalli İdare 
Sosyal Hizmetler 
Milletlerarası Münasebetler 
Milletlerarası Teşekküller 

Mahalli İdare İhtisas Grubu 
Zorunlu Dersler (10 tane) 
Mukayeseli İdare 
Âmme İdaresi Prensipleri 
Sosyal Antropoloji 
Bütçe I 
İstatistik 
Teşkilat ve İdare Meseleler1 

Personel İdaresi I 
Mahalli İdare 
Şehir ve Köy Planlaması 
Köy Sosyolojisi 



Seçmeli Dersler (3-5 tane) 

Esas Teşkilat Meselelerinin Mukayeseli Tetkiki 
Türkiye ve Orta Doğu Memleketleri Tarihi 
Türkiye ve Orta Doğu Bölgesindeki Tarihi Eserler 
Bütçe II 
Âmme Muhasebesi 
Vergileme ve Gelir 
iktisat 
Teşkilat ve İdare Meseleleri II 
Personel idaresi II 
Sosyal Hizmetler 
Araştırma Usulleri 
Umumi Seminer 

İktisat İhtisas Grubu 
Zorunlu Dersler (11 tane) 
Mukayeseli Âmme Maliyesi 
Türkiye ve Orta Doğu Memleketleri Tarihi 
Âmme İdaresi Prensipleri 
Bütçe I 
Bütçe II 
Âmme Muhasebesi I 
İktisat 
İktisadi Planlama 
İstatistik 
Araştırma Usulleri 
Umumi Seminer 

Seçmeli Dersler (2-4 tane) 
Esas Teşkilat Meselelerinin Mukayeseli Tetkiki 
Mukayeseli İdare 
Sosyal Antropoloji 
Âmme Muhasebesi II 
Vergileme ve Gelir 
Maliyet Muhasebesi 
İktisadi Coğrafya 
Teşkilat ve İdare Meseleleri I 
Teşkilat ve İdare Meseleleri II 
Şehir ve Köy Planlaması 
Köy Sosyolojisi 
Sosyal Hizmetler 
Milletlerarası Münasebetler 
Milletlerarası Teşekküller 

Âmme Maliyesi İhtisas Grubu 
Zorunlu Dersler (11 tane) 
Mukayeseli Maliye 



Âmme İdaresi Prensipleri 
Bütçe I • 
Bütçe II 
Vergileme ve Gelir 
Maliyet Muhasebesi 
iktisat 
istatistik 
Teşkilat ve İdare Meseleleri I 

Seçmeli Dersler (2-4 tane) 

Esas Teşkilat Meselelerinin Mukayeseli Tetkiki 
Mukayeseli idare 
iktisadi Planlama 
iktisadi Coğrafya 
Teşkilat ve idare Meseleleri II 
Personel İdaresi 
Maiıalli idare 
Şehir ve Köy Planlaması 
Sosyal Hizmetler 
Araştırma Usulleri 
Umumi Seminer 

Kâğıt üzerinde öngörülen öğretim izlencesi bu olmakla birlikte, 
dönemin 1 Aralık 1953 - 12 Temmuz 1954 günleri arasında uygulanan 
ilk öğretim yılında eylemli olarak aşağıdaki konular okutulmuştur: 

Esas Teşkilat Meselelerinin Mukayeseli Tetkiki (12 saat) (Prof.  Dr. Ya-
vuz Abadan) 

Türkiye ve Orta Doğu Memleketleri Tarihi (12 saat) (Doçent Mustafa 
Akdağ) 

Mali idare (Gıyas Akdeniz) 
Türkiye ve Orta Doğuda Tarihi Eserler (12 saat) (Prof.  E. Akurgal) 
Milletlerarası Teşekküller (12 saat) (Prof.  Zeki Mesut Alsan) 
idare Hukuku (12 + 12 saat) (Prof.  Dr. Tahsin Bekir Balta) 
İktisadi Planlama (12 saat) (Fuat Çobanoğlu) 
Âmme idaresi (48+48 saat) (Prof.  Marshall E. Dimock) 
Köy ve Şehir Planlaması (24 saat) (Prof.  Ernst Egli) 
Milletlerarası Münasebetler (12 saat) (Prof.  Ahmet Şükrü Esmer) 
Sosyal Hizmetler (36 saat) (Muslih Fer) 
İktisat (12 saat) (Prof.  Bedri Gürsoy) 
Araştırma Metotları (24 saat) (Prof.  A.H. Hanson) 
Teşkilat ve idare (48+36 saat) (Prof.  Lashley G. Harvey) 
İstatistik (24 + 12 saat) (Şefik  İnan) 
Türkiye ve Orta Doğu Memleketleri Tarihi (12 saat) (Prof.  Dr. Enver 

Ziya Karal) 
Personel idaresi (48+36 saat) (Prof.  JosephB. Kingsbury) 
Milletlerarası Teşekküller (12 saat) (Doç. Seha L. Meray) 



Sosyal Antropoloji (12 saat) (T.J. Matthews) 
Mali İdare (Abram May) 
Mahalli İdareler (12 saat) (Hayri Orhun) 
Vergileme ve Gelir (12 saat) (Hayati Savran) 
iktisadi Coğrafya  (12 saat) (Prof.  Dr. Hamit Sadi Selen) 
Mukayeseli Maliye (24 + 12 saat) (Prof.  Fadıl Hakkı Sur) 

Yukarıda sıralanan konuların bir bölümü bir, bir bölümü iki ya-
rıyıl okutulmuş, bu öğretim yılında da uygulamalı çalışma yapılma-
mıştır. 

15 Kasım 1954 - 7 Haziran 1955 dönemini kapsayan 1954-55 öğre-
tim yılında bir önceki yılın ana izlencesi olduğu gibi sürmüş, ancak 
eylemli olarak —yine kimi bir kimi iki yarıyıl üzerinden— aşağıdaki 
konular okutulmuştur: 

Âmme İdaresi (24+24 saat) (Lynton Caldwell) 
Personel İdaresiyle İlgili Meseleler (24+24 saat) (L. Talloen) 
Teşkilat ve Metot (24 + 24 saat) (E. Olsson) 
Mali İdare (24 + 24 saat) (Hikmet Sağcı) 
Bütçe ve Devlet Muhasebesi (Hikmet Sağcı) 
Muhasebe ve Maliyet Prensipleri (Hikmet Sağcı) 
Mahalli İdareler Maliyesi (Hikmet Sağcı) 
Sosyal Hizmetler (12 + 24 saat) (Muslih Fer) x 

Şehircilik (24 + 24 saat) (E. Egli) 
İdarede Beşeri Münasebetler (24 saat) (Cemal Mıhçıoğlu) 
İktisadi Planlama (12+12 saat) (Fuat Çobanoğlu) 
İstatistik (12+24 saat) (Şefik  İnan) 
Milletlerarası Hayat (Zeki Mesut Alsan) 
Milletlerarası Teşekküller (24 saat) (Seçmeli) (S. Meray) 

Bu yıl öğretim dönemi içinde uygulamalı çalışmalar yapılmış, 
öğretim, konferanslar,  uygulama sorunları üzerinde öğretim üyele-
rinin gözetimi altında incelemeler yapılarak yürütülmüştür. 

Gerek öğrence sayısının çokluğu, gerek uzmanlık kümelerinin çe-
şitliliği, bir yandan öğretim üyesi bulunması, öte yandan öğretim iz-
lencesinin uygulanması bakımından birtakım güçlüklere yol açmış, 
bu güçlükler, öğretim izlencesinin yeniden incelenip yalmçlaştınlma-
smı gerektirmiştir. 

3. Dönem: 1955-56,1956-57,1957-58 

Bunun sonucu olarak 1955-56 öğretim yılından başlayarak içerik 
bakımından öncekilerden oldukça değişik bir izlence uygulanmıştır. 
İki yıllık öğretim izlencesi bir yıla indirilmiş, uzmanlık öğretimine 



son verilerek bütün öğrenciler için zorunlu, birörnek bir eğitim iz-
lencesi benimsenmiştir. 

Öğretim izlencesi üç ana bölüme ayrılmıştır: (I) Hazırlık Dev-
resi, (II) Asıl Öğretim Programı, (III) Uygulamalı Çalışmalar. 

Yaklaşık altmış dolayında öğrence saati tutan hazırlık aşamasın-
da öğrencilere Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinin yereysel (coğrafi), 
toplumsal, tüzel, geçimsel, yönetkil, yönetsel durumu konusunda ge-
nel bilgiler verilmiştir. 

3-24 Ekim 1955 günleri arasındaki hazırlık devresinde şu konular 
okutulmuştur: 

Türkiye'nin ve Orta Doğu Memleketlerinin Coğrafi  Durumu (İktisadi, 
sosyal, etnik ve münakale bakımından) (4,5 saat) (Prof.  Dr. Hamit 
Sadi Selen) 

İktisat ve Maliye Alanında Temel Bilgiler (18 saat) (Doç. Sadun Aren) 
Türkiye'nin ,ve Orta Doğu Memleketlerinin İdari Bünyesine Giriş (Prof. 

Ahmet Şükrü Esmer) 
Modern Devlet İdaresine, Türkiye'nin ve Orta Doğu Memleketlerinin 

İdari Bünyesine Giriş (16,5 saat) (Prof.  Dr. Tahsin Bekir Balta) 
Türkiye'nin ve Orta Doğu Memleketlerinin Hukuki Bünyesine Giriş (7,5 

saat) (Prof.  Dr. Kemal Fikret Arık) 

Bu devre sonunda yapılan sınavlarda asıl öğretim izlencesini iz-
leyemiyecek bir düzeyde oldukları açıkça anlaşılanlar elenerek ikinci 
devreye geçilmiştir. 1 Kasım 1955 - 15 Mart 1956 günleri arasında 4,5 
ay süren asıl öğretim programında —haftada  üç saat üzerinden— 
aşağıdaki konular okutulmuştur: 

Âmme İdaresi Prensipleri (Prof.  Norman C. Angus) 
Teşkilat ve İdare Metotları (Mr. L. Barber) 
Personel İdaresi (Mr. F.G. Evans-Vaughan) 
Mali İdare (Hikmet Sağcı - M. Henri Peron) 
Modern İdarede Hukukun Rolü (Prof.  Dr. Turhan Feyzioğlu) 

Bunu izleyen 2 Nisan -12 Haziran 1956 arasındaki iki ay on gün 
süreli üçüncü devrede, İngiltere'de Henley'deki "Administrative Staff 
College" örnek alınıp öğrenciler küçük kümelere ayrılarak uygula-
malı (pratik) çalışmalar yapılmıştır. Konu olarak Türkiye'de kurul-
ması kararlaştırıldığı varsayılan bir Atom Enerjisi Örgütünün çeşitli 
sorunları ele alınmış, küme çalışmalarının yam sıra yarkurul çalışma-
ları düzenlenmiş, araştırma yöntemleri üzerinde bütün öğrenciler 
önünde konuşmalar yapılmıştır. 



1956-57 ö ğ r e t i m iz lences in in haz ı r l ık d ö n e m i n d e b i r önceki y ı la 
göre b i r iki ufak  değiş ikl ik yap ı lmış , asıl ö ğ r e t i m izlencesi o lduğu 
gibi u y g u l a n m ı ş , u y g u l a m a ça l ı şma la r ı i se 8 N i s a n - 1 4 H a z i r a n a ra -
s ında P e t r o l Ofisi,  S ü m e r b a n k , İşçi S igo r t a l a r ı K u r u m u , Sağ l ık ve 
Sosya l Y a r d ı m Bakan l ığ ı , Ka rayo l l a r ı , O r m a n G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü gibi 
k u r u l u ş l a r d a O&M, pe r sone l yöne t imi , m a l i y ö n e t i m k o n u l a r ı n d a in-
ce lemele r y a p ı l a r a k y ü r ü t ü l m ü ş t ü r . B u ö ğ r e t i m y ı l ında aşağ ıdaki iz-
lence u y g u l a n m ı ş t ı r : 

Hazırlık Devresi (1-26 Ekim 1956) 

Türkiye'nin ve Orta Doğu Memleketlerinin Coğrafi  Durumu (İktisadi, 
sosyal, etnik ve münakele bakımından) (4,5 saat) (Prof.  Dr. Hamit 
Sadi Selen) 

İktisat ve Maliye Alanında Temel Bilgiler (15 saat) (Doç. Sadun Aren) 
Modern Devlet İdaresine, Türk Anayasasına ve İdari Bünyesine Giriş 

(13,5 saat) (Prof.  Dr. Turhan Feyzioğlu - Dr. Necat Erder) 
Orta Doğu Memleketlerinin Siyasi Bünyesine Giriş (10,5 saat) (Dr. Fa-

hir Armaoğlu) 
Türkiye'nin ve Orta Doğu Memleketlerinin Hukuki Bünyesine Giriş (9 

saat) (Prof.  Dr. Kemal Fikret Arık) 
Türkiye'de Köy Toplulukları: Bazı Sosyal ve İdari Problemler (4,5 saat) 

(Doç. Dr. İbrahim Yasa) 

Asıl Öğretim Programı (5 Kasım 1956 - 22 Mart 1957) 

Âmme İdaresi Prensipleri (Prof.  Norman C. Angus) 
Personel İdaresi (Dr. Cemal Mıhçıoğlu) 
Teşkilat ve İdare Metotları (Mr. L.L. Barber) 
Modern İdarede Hukukun Rolü (Prof.  Dr. Turhan Feyzioğlu) 
Mali İdare (Doç. Dr. Akif  Erginay - Hikmet Sağcı) 

1957-58 yıl ı ö ğ r e t i m iz lencesi de aşağı y u k a r ı b u n a b e n z e r b i r içe-
r ikle , b e n z e r y ö n t e m l e r l e u y g u l a n m ı ş t ı r : 

Hazırlık Devresi (1-26 Ekim 1957) 

Türk Anayasa Sistemi ve Devletin Umumi Bünyesi (3 saat) (Dr. Necat 
Erder) 

Türkiye'de Siyasi Hayat: Siyasi Partiler, Basın vs. (3 saat) (Doç. Dr. 
Arif  Payaslıoğlu) 

Türk Maliyesi ve Meseleleri (9 saat) (Hikmet Sağcı) 
Araştırma ve Tetkik Metotları (9 saat) (M. Chailloux-Dantel) 
Türkiye'nin İktisadi Bünyesi ve Meseleleri (12 saat) (Doç. Sadun Aren) 
İcra Organı: Umumi Bünyesi, Vekâletler vs. (9 saat) (Dr. Şeref  Gözü-

büyük) 
Milletlerarası Politikadâ Türkiye'nin Durumu (6 saat) (Doç. Dr. Fahir 

Armaoğlu) 
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Asıl Öğretim Programı (1 Kasım 1957-21 Şubat 1958) 

Âmme İdaresi (M. Chailloux-Dantel) 
Personel İdaresi (Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu) 
Teşkilat ve İdare Metotları (Mr. Travers-Ellison) 
Mali İdare (Hikmet Sağcı - Prof.  Dr. Akif  Erginay) 
Modern İdarede Hukukun Rolü (Prof.  Dr. Tahsin Bekir Balta) 

Pratik Çalışmalar (10 Mart -16 Haziran 1958) 

Pratik Çalışma Sahaları : Personel idaresi 
Teşkilat ve Metotlar 
Mali idare 

incelenen Müesseseler (Maliye Vekâleti - Dahiliye Vekâleti - Et ve Ba-
lık Kurumu - Devlet Su işleri Umum Müdür-
lüğü - Iş ve İşçi Bulma Kurumu) 
(Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü - Iş ve 
işçi Bulma Kurumu - Zirai Donatım Kurumu -
Et ve Balık Kurumu) 
(Nafia  Vekâleti - Maliye Vekâleti - Sayıştay -
Devlet Su işleri. Umum Müdürlüğü) 

4. Dönem: 1958-59 

Bu öğretim yılı içinde öğrencilerin öğretime tümgün üzerinden 
katılmaları sağlanmıştır. Yine bir yıl süren öğretim izlencesinde yer 
alan öğrenceler şu dört ana küme içinde toplanmıştır: 

(a) Türk kamu yönetiminin tüzel, toplumsal, geçimsel temelle-
riyle ilgili öğrenceler. 

(b) Kamu yönetiminin başlıca işlevlerini ele alan konular. 

(c) Kamu yönetiminin çağdaş uygulama yöntemleriyle (teknik-
ler) ilgili öğrenceler. 

(d) Yabancı dil öğrenceleri. 

Birinci ana kümede yer alan genel konular 1958-59 öğretim yı-
lından önce gelen son üç öğretim yılında yapıldığı gibi, ayrı bir ha-
zırlık dönemi içinde okutulmamış, öbür konular arasına serpiştirilerek 
öğretim yılının sonuna dek sürdürülmüştür. Böylece ayrı bir hazır-
lık dönemi düşüncesinden eylemli olarak vazgeçilmiştir. Uygulamalı 
çalışmalar ise aşağı yukarı eski biçimiyle sürdürülmüştür. 

Bu dönemin iki başka özelliği, bir yandan bütün öğrencilerin 
yüksek öğrenim görmüş olmaları dolayısıyla eski yıllara göre düzey-



ce be l i rg in b i r b i ç i m d e ü s t ü n o lmala r ı , ö t e y a n d a n ö ğ r e t i m iz lences ine 
i lk kez y a b a n c ı dil öğ rence l e r in in k o n m u ş o lmas ıd ı r . 

E n s t i t ü ' d e 1958-59 ö ğ r e t i m y ı l ı nda aşağ ıdak i k o n u l a r o k u t u l m u ş -
tu r : 

Türkiye ve Orta Doğunun Hukuki Bünyesine Giriş (Prof.  Dr. Kemal 
Fikret Arık) (45-45 saat)4 

Teşkilat ve İdare Metotları (Mr. Travers-Ellison) (45-45 saat) 
Personel İdaresi (Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu) (45-45 saat) 
Modern İdarede Hukukun Rolü (Prof.  Dr. Tahsin Bekir Balta) (45-45 

saat) 
Mali İdare (Hikmet Sağcı) (36-36 saat) 
Türkiye'nin Halihazır Ekonomik Durumu (Prof.  Dr. Akif  Erginay) (36-36 
saat) 
Âmme Mallarının İdaresi (Necmettin Şakar) (24-24 saat) 
Sosyal Hizmetler (Muslih Fer) (24-24 saat) 
İstatistik ve Metodoloji (Şefik  İnan) (36-36 saat) 
Mahalli İdareler (Şerif  Ergen) (24-24 saat) 
Türkiye'deki İdari Bölgeler ve Meseleleri (Aydın Germen) (Prof.  Bal-

ta'nın sorumluluğu altında) (24-6 saat) 
Kanunların İdari Makamlar Tarafından  Tatbiki ile İlgili Meseleler (Prof. 

Burhan Köni) (15-0 saat) 
Modern Türkiye'nin Bazı Temel Meseleleri (Öğretim, Sağlık, Mesken) 

(Doç. Dr. İbrahim Yasa) (Fuat Baymur "3," Fehmi Yavuz "6") (24-24 
saat) 

Ekonomik İdare ve Planlama Usulleri (M. Chailloux-Dantel'in hastalığı 
dolayısıyla Doç. Dr. Reşat Aktan'ca okutulmuştur) (D. Aris "2," İ. 
Kuntbay "6") (36-36 saat) 

Yabancı Dil (İng.: Mr. J.W.W. Dunster, Fr.: Madame Gökaltay, Alm.: 
Frau Kristinus) 

B u ö ğ r e t i m y ı l ı nda y a p t ı r ı l a n u y g u l a m a l ı ça l ı şma la ra i l işkin iz-
lenceyi , ö n e m i E n s t i t ü ' n ü n k u r u l u ş u n d a n b a ş l a y a r a k v u r g u l a n a n "öğ-
r e t i m i n u y g u l a m a y a d ö n ü k l ü ğ ü " k o n u s u n d a d a h a açık b i r gö rüş ka-
z a n d ı r m a k a m a c ı y l a E k 5 ' te v e r m e k t e y a r a r g ö r ü l m ü ş t ü r . 

5. Dönem: Yeni Bir Yönelt i -1959-60 

Yazar , E n s t i t ü ' n ü n o d ö n e m d e k i Ö ğ r e t i m - Y e t i ş t i r m e Şubes i Mü-
d ü r ü o la rak y u k a r ı d a a n a çizgi ler iyle i nce l enen ö ğ r e t i m iz lenceler i -

* Rakamların ilki okutulması kararlaştırılan, ikincisi eylemli olarak oku-
tulan öğrence saati sayısını gösterir. 



nin toplu bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, aşağıdaki düşünce-
lere varmıştı: 

1. Enstitü 'nün öğretim-eğitim izlenceleri, bu izlencelere katı-
lacak öğrencilerin yetişme biçimleri ile edintileri göz önünde bulun-
durularak oluşturulmalıdır. 

2. İzlencelerde, öğrencilere okutulması "yararlı" olabilecek ko-
nulardan çok, "gerekli, zorunlu" konular yer almalı, izlencenin bir 
ana düşünce çevresinde dengeli bir bütün oluşturmasına çalışılma-
lıdır. 

3. Öğretim izlencesi etkin öğretim yöntemlerinin kullanılması-
na, bu arada özellikle öğrencilerin ilgili alanlardaki yayınları oku-
malarına olanak sağlayacak bir biçimde düzenlenmelidir. 

4. İzlenceler daha çok uygulamaya yönelik bir nitelik taşımalı, 
az çok kuramsal olan konularda bile yönetim uygulayıcılarının ola-
bildiğince geniş bir biçimde katılması sağlanmalıdır. 

Daha önceki yıllarda yüksek öğrenimlilerin yanı sıra orta öğre-
nim görmüşlerin de Enstitü'ye öğrenci olarak alınabilmelerine karşı-
lık, bu yıl, yazarın önerisi üzerine bundan böyle "yakın bir gelecekte 
üst yönetim düzeylerine geçmeye aday [yüksek öğrenimli] orta dü-
zey yöneticilerinin alınıp bu uygulamanın birkaç yıl sürdürülmesi 
uygun görülmüştür. O güne değin Enstitü'de öğrenim görenlerin ço-
ğunluğunu oluşturan alt düzey memurlarının yetiştirilmesindeki ya-
rar apaçık olmakla birlikte, bu görevlilerin öğrendiklerini Enstitü'den 
ayrıldıktan sonra etkili bir biçimde uygulama alanına koyamıyacak-
ları düşünülerek orta düzeydeki umut verici yöneticileri yetiştirme-
nin kısa sürede olumlu sonuç almak bakımından daha verimli olacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Bu duruma göre Enstitü'ye alınacak öğrenciler, öğrenim durum-
ları bakımından şu iki kümeden oluşacaklardı: 

(a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle Yüksek İkti-
sat ve Ticaret Okullarını bitirenler. 

(b) Teknik Üniversiteyi, Tıp Fakültelerini, Harp Okulunu, çeşit-
li öğretmen okulları ile öğretmen yetiştiren öbür kurumları bitirenler. 

Birinci kümeye girecek öğrenciler büyük bir olasılıkla çoğunluğu 
oluşturacak, bunlar, tüzel, geçimsel, yönetkil, yönetsel bilimler ala-
nında Enstitü'deki öğretimi izleyebilmelerine olanak sağlayacak ye-



terli bir yetişkinlikte olacaklardı. Azınlıkta kalacakları düşünülen 
ikinci kümedeki öğrencilerin söz konusu alanlardaki yetişkinlik ek-
sikliklerini gidermek amacıyla —yalnız bu küme için zorunlu olmak 
üzere— ileride sözü edilen izlencede gösterilen iki dersin eklenmesi 
önerilmekteydi. 

Öğretim izlencesinin bir önceki 1958-59 öğretim yılında olduğu 
gibi bir yıl sürmesi, 1955-56, 1956-57, 1957-58 öğretim yıllarında olduğu 
gibi üç evreden oluşması öngörülüyordu: 

1. Hazırlık Evresi- Bu evrede öğrencilere Türkiye'nin yereysel, 
toplumsal, tüzel, geçimsel, yönetkil, yönetsel sorunları üzerinde öğ-
renceler sunulmalıdır. İkinci kümedeki öğrencilerin söz konusu alan-
lardaki bilgi eksikliğini geniş ölçüde giderecek olan bu öğrenceler 
bütün öğrenciler için gereklidir. 

2. Asıl Öğretim İzlencesi- Bu öğrencelerin çok sayıda olmaması, 
dar anlamda yönetim alanıyla olabildiğince yakından ilgili bulun-
ması gerekir. 

3. Uygulamalı Çalışmalar- Bu çalışmaların daha verimli olması 
için uygulanagelen yöntemlerde gerekli değişikliklerle düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

İlk kez 1958-59 öğretim yılı izlencesinde yer alan yabancı dil öğ-
retimine gelince: Yabancı dil bilgisinin yararları bilinmekle birlikte, 
görece kısa süreli olan Enstitü izlencelerinde yabancı dil öğrencele-
rine yer vermenin yerinde olmayacağı düşünülmüştü. Büyük bir ola-
sılıkla öğrenciler arasında dil bilgisi bakımından önemli ayrımlar bu-
lunacak, bu düzey ayrımı öğrencelerin yararlılık düzeyini geniş öl-
çüde düşürecekti. Yabancı dil öğretimi en azından şimdilik Enstitü 
öğretim izlencesinden çıkarılıp isteyen öğrencilerin çalışma saatleri 
dışında Ankara'da yabancı dil öğretimi yapan çeşitli kültür merkez-
leriyle bağlantı kurmalarını sağlamak en doğru yoldu. Geçen öğretim 
yılı içinde birçok öğrencilerin bu konuda dile getirdikleri yakınmalar 
da bu düşünceye güç kazandırıyordu. 

Aşağıdaki nedenlerle ayrıca öğretim saati sayısında geçen yıla gö-
re azaltma yapılması öneriliyordu: 

1. Öğrencilerin gündüzleri kitaplıkta çeşitli kaynaklan okuma-
larına olanak sağlamak gerekir. 

2. Öğrenciler bütün gün öğretime katılmakla birlikte, geçen yıl 
birçokları Enstitü'ye görevleriyle ilgili işleri de yürütmek koşuluyla 



gönderilmişlerdi. Birçok öğrenciler işyerlerinde geceleri çalışmak du-
rumunda kalmış, bu ise incelenen konulara yeterince süre ayırma-
larına engel olmuştu. Bu durumun gelecek yıl Enstitü'ye alınması 
düşünülen orta düzey yöneticileri için daha çok söz konusu olacağı 
açıktı. 

3. Çeşitli öğrenceler arasındaki çakışmalar giderilerek, gerçek-
ten gerekli olduğu kuşkulu kimi konular çıkarılıp konuya ancak ge-
rektiği ölçüde süre ayrılması yoluna gidilerek amaca geçen yıla göre 
daha az süre kullanılarak varılabilir. 

Bu nedenlerle geçen yıl 548 saat olarak belirlenip öğrencilerin 
yerinde yakınmalarına yol açan öğrence saatlerinin 395'e indirilmesi 
önerilmiştir. Yalnız ikinci kümeye giren öğrencilere okutulması öne-
rilen iki öğrence ayrıca 60 saat dolayında tutmakta, böylece bu öğ-
rencilerin öğrenim yükü 455 saati bulmaktadır. 

Bu durum karşısında 1959-60 öğretim yılı aşağıdaki biçimde öne-
rilmiştir: 

Hazırlık Dönemi (75 saat) 
Türkiye'nin Coğrafi  özellikleri (2 saat) 
Türkiye'nin Sosyal Bünyesi ve Meseleleri (işçi meseleleri dahil) (15 saat) 
Türk Anayasa Sistemi (10 saat) 
Türk İdare Sistemi (8 saat) 
Türkiye'nin İktisadi Bünyesi (15 saat) 
Türk Hukuk Sistemi (15 saat) 
Araştırma Metotları (10 saat) 

Esas Dersler (Birinci kümedeki öğrenciler için 320, ikinciler için 380 saat) 
Âmme İdaresi Prensipleri (25 saat) 
Teşkilat ve Metot (Teknik O&M konularına geçen yıla göre daha az yer 

verilecektir) (65 saat) 
Personel İdaresi (40 saat) 
İdarede Beşeri Münasebetler (25 saat) 
Mali İdare (Âmme mallarının idaresi dahil) (35 saat) 
Modern İdarede Hukukun Rolü (35 saat) 
Türk İdare Teşkilatı ve Meseleleri (40 saat) 
İdari ve İktisadi Planlama Usulleri (30 saat) 
İstatistik (Temel kavramlar ve idareci için gerekli bilgiler) (20 saat) 
Yalnız Hukuk, Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakülteleri ile Yüksek İktisat 

ve Ticaret Okulları mezunları dışında kalan (ikinci kümedeki) öğrenciler için 
zorunlu dersler: 

Hukukun Temel Meseleleri (30 saat) 
İktisat Nazariyat ve Tatbikatı (30 saat) 

Pratik Çalışmalar- Uygun görülecek konularda (3 ay) 



Yazar, bu izlenceyle ilgili önerileri arasında şu iki düşünceye 
daha yer vermişti: 

1. Yukarıda önerilen öğrencelerin içerikleri de belirlenerek öğ-
retim üyelerinin bunlara uymaları sağlanmalıdır. Deneyler, böyle 
yapılmadığında, okutulması gerekenlerden çok öğretim üyelerinin 
üzerinde özellikle hazırlıklı oldukları konuların işlendiğini, öğrence-
ler arasında çakışmalar ortaya çıkıp boşluklar kaldığını göstermiş-
tir. 

2. Her öğrencenin içeriğiyle ilgili metinleri bir öğretim üyesiyle 
uygulamacının birlikte saptamaları, öğretim saatlerinin bir bölümün-
de uygulamacıların öğrencilere konuya ilişkin deneylerinden söz et-
meleri uygun olacaktır. 

Bu öneriler Enstitü'nün yetkili kurullarında da görüşülüp ge-
rekli değişiklikler yapıldıktan sonra, ana çizgileri korunarak, 1971-72 
öğretim yılında yürürlüğe konan "Kamu Yönetimi Uzmanlık Prog-
r a m ı n a değin uygulanmıştır. 

ÖZET 

TODAÎE'nin uygulayacağı öğretim izlenceleriyle ilgili ilk somut 
öneriler Türk hükümetiyle Birleşmiş Milletler arasında imzalanan. 
1 sayılı teknik yardım ek anlaşmasıyla kurulması öngörülen uluslar-
arası Etüt Grubu'nun 6 Eylül 1952 günlü yazanağında yer almıştır. 
Tüze konularına da yoğun bir biçimde yer verilen, bir bakıma sınır-
ları oldukça rahat bir seçmeye olanak sağlayacak bir genişlikte olan 
bu izlence, yönetim eğitimine Kara Avrupa'sı ülkelerinin geleneksel 
tüzel yaklaşımı ile Birleşik Amerika'daki tüze dışı yönlere ağırlık 
veren yaklaşımın bir karışımı niteliğini taşımaktadır. Bu yazanak, 
Enstitü içi öğretimde gerek orta gerek yüksek öğrenimli kamu görev-
lilerine eğitim sağlanmasını, bunlardan göreve yeni alınacaklar için 
Enstitü'deki öğretimin bir çeşit s taj dönemi niteliğini taşımasını, da-
ha önce göreve alınmış olanlar için birtakım yükselme kolaylıkları 
sağlanmasını, ayrıca da daha üst düzeyli kamu görevlileri için —ola-
ğan öğretim izlencesi dışında— geliştirme eğitimi verilmesini öngör-
müş, Enstitü dışında gerek özek gerek taşra (il) kuruluşlarında yöne-
tim eğitiminin geliştirilip desteklenmesine yönelik —en azından bir 
bölümünün gerçekçiliği kuşkulu— önerilere yer vermiştir. 

TODAÎE'nin bu yayının kapsamına giren yıllarda uyguladığı öğ-
retim izlencesi, birbirinden az çok ayrı özellikler taşıyan beş dönem 



içinde toplanabilir. Birinci Döîıem, Mart-Mayıs 1953 arasında uygu-
lanan "deneme dönemi"dir. Bu dönemde daha çok kamu yönetiminin 
o güne değin Türkiye'ye geniş ölçüde yabancı olan tüze dışı, teknik, 
insancıl yönleri üzerinde duran konular incelenmiştir. 1953-54 ile 
1954-55 öğretim yıllarını kapsayan ikinci dönemde Etüt Grubu yaza-
nağmdaki önerilerin uygulanmasına çalışılarak ilki öğrencelik (ders-
hane) öğretimine, ikincisi küme çalışmalarına ayrılan, dört ayrı uz-
manlık alanına göre düzenlenmiş bir öğretim izlencesi öngörülmüş, 
ancak bu uzmanlık bölümleri kâğıt üzerinde kalarak tüm öğrenciler 
için ortak birtakım öğrencelerin okutulmasıyla yetinilmiştir. 1955-56, 
1956-57, 1957-58 öğretim yıllarını kapsayan üçüncü dönemde iki yıl-
lık öğretim bir yıla indirilmiş, uzmanlık bölümleri kaldırılarak bütün 
öğrenciler için (a) hazırlık, (b) asıl öğretim, (c) uygulamalı çalışma-
lar adı verilen üç evreden oluşan, birörnek, yarıgünlü bir öğretim 
uygulanmıştır. 1958-59 öğretim yılını içine alan dördüncü dönemin 
-bir özelliği öğretimin tümgünlü olması, daha önceki üç yılda hazırlık 
devresi içinde okutulan öğrencelerin öbürleri arasına serpiştirilerek 
bütün yıl okutulup uygulamalı çalışmaların eskisi gibi sürdürülmesi, 
bütün öğrencilerin yüksek öğrenimli olması, izlenceye ilk kez yabancı 
dil öğrencelerinin konmuş bulunmasıdır. Beşinci dönem olarak ni-
telendirilen, Enstitü kuruluş yasasının da çıktığı 1959-60 öğretim yı-
lında o güne değin uygulanan öğretimin toplu bir değerlendirmesi ya-
pılarak yeni bir öğretim yöneltisi geliştirilmiştir. Bu dönemin özel-
likleri, tüm öğrencilerin yüksek öğrenimli olmalarıyla yetinilmeyip 
"yakın bir gelecekte yönetimin üst düzeylerine geçebilecek orta dü-
zey yöneticileri olmaları" koşulunun getirilmesi, öğretimin toplum-
sal bilimler alanında öğrenim görmüşlerle belirli —mühendislik, he-
kimlik, öğretmenlik, askerlik gibi— uğraş alanlarında öğrenim gör-
müş öğrenciler için sınırlı bir ölçüde ayrımlaştırılması, hazırlık - asıl 
öğretim - uygulamalı çalışma evrelerinin yeniden getirilmesi, yaban-
cı dil öğretiminin kaldırılması, öğretim saatleri sayısının azaltılması 
bu dönemin başlıca özellikleri olmuştur. Bu beşinci dönemdeki uy-
gulama, ana çizgileri değişmeksizin, bugün uygulanmakta olan "ka-
m u yönetimi uzmanlık eğitimi"nin benimsenmesine dek sürmüştür. 

Bu genel öğretim izlencesinin dışında, neredeyse bütün bu dö-
nem boyunca, çeşitli kurumların üst, orta düzey yöneticileri için eği-
tici seminerlerle daha kısa süreli toplantılar, örgüt-yöntem uzmanla-
rıyla eğiticiler yetiştirmek amacını güden izlenceler de düzenlenmiş, 
tek tek kurumlara eğitim alanında danışmanlık hizmetleri, gerekti-
ğinde de eğiticiler sağlanmıştır. 



S O N U Ç 

1. Bu yapıtta Türkiye'de yönetimin tüzel yönleri üzerinde du-
ran geleneksel yönetim öğretiminin yanı sıra tüze dışı yönleri üze-
rinde duran çağdaş kamu yönetimi öğretiminin başlangıç yılları ola-
rak nitelendirilen dönem 1950'li yılları kapsar. Daha önce sözü edi-
len Barker Kurulu yazanağının sunulduğu 1951 yılından başlayan 
bu dönemin 1950'lerin sonuna dek sürdüğü söylenebilir. 

2. Türkiye'de çağdaş kamu yönetimi öğretiminin gerek üniver-
sitelerde gerek doğrudan doğruya yönetim içinde başlatılmasına iliş-
kin önerilerin yer aldığı belki de ilk yazılı belge, söz konusu Barker 
Kurulu yazanağıdır. Bu yazanak, yalnız kamu yönetimi öğretiminin 
başlaması bakımından değil, Türkiye'de Devlet Planlama Örgütü, 
Devlet Personel Dairesi gibi hükümet düzeyindeki kurmay örgütle-* 
rinin kurulmasına vesile olması bakımından da ilginç, etkili bir bel-
ge niteliği taşımaktadır.1 

3. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yalnız üniver-
site düzeyinde değil, yönetim içinde de çağdaş kamu yönetimi öğre-
timinin başlamasına önderlik etmiştir. 1952 yılının yaz aylarında 
Ankara'da Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü'nün ku-
ruluş hazırlıklarını yapan dokuz kişilik Etüt Grubu'nun Türk üye-
lerini atama yetkisi hükümetçe Siyasal Bilgiler Fakültesine verilmiş, 
beş Türk üye —dördü SBF öğretim üyeleri arasından olmak üzere— 
bu Fakültece belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler uzmanlarınca kaleme 
alınan yazanaklarda belirtildiğine göre2 Türk hükümetinin böyle bir 

1 Bu konuda aşağıdaki yazıya bakınız: 
Cemal Mıhçıoğlu, "Devlet Personel Dairesinin Kuruluş Yılları: Anımsa-

malar, Düşünceler," Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 
(Yıl 1987, Sayı 1-4), s. 75-114. 

2 United Nations Technical Assistance Programme. Institute of  Public 
Administration in Turkey (New York, 1954), s. 25 (30 sayılı bölücük). 
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Enstitü kurulmasına ilişkin istemi de dolaylı olarak Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden kaynaklanmıştır. TODAİE'nin —dört beş yıl sonra 
başlıca karşıtlık odaklarından birine dönüşecek olan—• Siyasal Bilgi-
ler Fakültesindeki açılış töreninde konuşan Başbakan Adnan Men-
deres, hükümetin Enstitü'yle ilgili yetkilerinin birçoğunu Fakülteye 
aktarmış, böylece kurulan Enstitü çalışmalarını 1958 yılı sonuna dek 
altı yıl süreyle Fakülte yapısı içinde sürdürmüştür. Birleşmiş Mil-
letler uzmanlarınca sunulan yazanakların birçok yerinde Siyasal Bil-
giler Fakültesinin yönetime adam yetiştirmedeki öneminin yanı sıra 
TODAİE'nin kurulmasında yerine getireceği görevin yaşamsal nite-
liğine değinilmiştir.3 

4. Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde yönetimin tüze dışı yönleri 
üzerinde duran çağdaş kamu yönetimi öğretimi TODAİE'nin açılışın-
dan aylarca önce başlamış, ilk öğrenceler, deneme niteliğinde olmak 
üzere, Fakültenin biçimsel öğretim izlencelerinde yer almaksızın, Bir-
leşmiş Milletler uzmanı ya da daha sonraları SBF'nin işbirliği iliş-
kisi içine girdiği NYU Grubu üyesi bilim adamlarınca okutulmuştur. 
Bu öğrenceler daha sonra Fakültenin öğretim yönetmeliklerinde yer 
alarak olağan öğretim izlencelerinin doğal bir parçasına dönüşmüştür. 
Kamu yönetimi alanıyla ilgili olarak izlenceye eklenen yeni öğren-
celer, Fakültedeki öğretimin geçimbilim, tüze, yönetkibilim, yönetim 
gibi alanlarda gerekli bilgilerle donanmış çok yönlü kişiler yetiştir-
me amacına yönelik olması dolayısıyla gerek sayıca gerek türce kı-
sıtlılıktan kurtulamamış, daha çok yönetim sürecinin çeşitli yönleri-
ni ele alan genel nitelikteki bir öğrencenin yanında personel yöne-
timi, örgüt-yöntem gibi konulan işleyen az sayıda öğrenceyle sınırlı 
kalmıştır. Bunda, yönetim alanında uzmanlaşan öğretim üyesi sayı-
sının görece kısıtlı olmasının yanı sıra, bununla da bir ölçüde bağ-
lantılı olmak üzere, Fakülte öğretim izlencelerinin içeriğini Profe-
sörler Kurullarında yer alan çeşitli alanlardaki öğretim üyeleri ara-
sında ortaya çıkan güç dengesinin belirlemesi de etkili olmuştur. 

5. Çalışmalarını Ankara'nın yaz dinlencesi dolayısıyla genellikle 
boşaldığı sıcak yaz ayları içinde yapan Etüt Grubu'nun yazanağı, 
Enstitü 'nün Deneme Dönemi çalışmalarını yürütmek üzere gelen Bir-
leşmiş Milletler uzmanlarının da haklı yakınmalarına yol açan ek-
sikliklerle özürlüdür. Yakınmalara yol açan eleştirilere, Türk kamu 
yönetiminde görev alacak bütün yüksek öğrenimli (30 lira ya da daha 
yüksek asli maaşlı) memurların Enstitü'de eğitim görmelerinin dü-

3 Üstteki kaynak, s. 38-55. 



şünülmüş olması, Enstitü'ye alınacak öğrenciler için bir giriş sına-
vının kesin bir gereklilik olarak öngörülmemiş bulunması, Enstitü'nün 
öğretim izlencesinde yer alacak konuların gerekli olup olmadıkları 
üzerinde fazla  düşünülmeden kimi kez gelişigüzel denebilecek bir 
biçimde sıralamvermiş olması eklenebilir. 

6. Etüt Grubu'nun önerileri arasında bir de Türkiye'de kamu 
yönetimi öğretiminin gelişmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle 
bir dernek kurulması yer almıştı. Kuşkusuz Birleşik Amerika'daki 
benzerleri düşünülerek önerilen böyle bir dernek —yanılmıyorsak— 
1954 yılı içinde kurulmuş, başlıca üyeleri arasında o dönemin Kara-
yolları Genel Müdürü Orhan Mersinli ile ondan önce bu görevde bu-
lunmuş Vecdi Diker gibi önde gelen mühendis kökenli, Anglo-Sakson 
yönelimli yöneticilerle TODAİE Eşyönetmeni Marshall E. Dimock'ın 
da bulunduğu dernek, Türkiye'nin bu bakımdan Birleşik Amerika'ya 
göre çok değişik olan koşulları yüzünden süreklilik kazanamadığı gi-
bi etkili de olamamıştı. 

7. Siyasal Bilgiler Fakültesinin önderliğinde Türkiye ve Orta 
Doğu Âmme idaresi Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin girişimlerin 
somut ürünlerini verip Türk kamu yönetiminde yöneticilik eğitimi-
nin sunulmaya başladığı yıllarda bu eğitim izlencelerine katılanların 
ağzından en çok duyulan yorum, "yönetimin kitabı yoktur" biçimin-
deki geleneksel yargının yanlışlığını, yönetimin de "kitabı bulundu-
ğu," bilimsel inceleme, araştırma, yayın, öğretim konusu yapılabil-
diği gerçeğini somut olarak ortaya koymuş bulunmasıydı. Türkiye'de 
çağdaş kamu yönetimi öğretimine geçişin belki de en önemli etkisi 
böyle bir bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmuş olmasıdır. 

8. Türk üniversitelerinde çağdaş kamu yönetimi öğretiminin 
yerleşmesi konusuyla ilgili olarak yaşanan ilginç bir deney New York 
Üniversitesiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi arasındaki işbirliği olmuş-
tur. Yapılan değerlendirmeler bu deneyin başarılı olmadığını göster-
mekle birlikte,4 bu işbirliği Fakültedeki öğretim, araştırma, yayın, 
dış kamusal ilişkiler ortamına küçümsenemiyecek bir canlılık getir-
miş, bu işbirliği, bir bölümü sonuçlandırılamamış da olsa, yararlı ürün-

4 Bu konuda ayrıca bakınız: George S. Harris, Troubled Alliance: Tur-
kish-American Problems in Historical Perspective, 1945-1971 (American En-
terprise Institue for  PoLicy Research, Washington D.C., 1972-Hoover Institu-
tion on War, Revolution and Peace, Stanford  University, Stanford,  California), 
s. 77-78. 



ler vermiştir. İşbirliğinin beklenen ya da umulan başarıyla sonuçlan-
mamasında her iki yanın da sorumluluk payı bulunmaktadır. 

9. Bu incelemenin kapsamına giren yıllarda TODAİE'ye yazılan 
öğrenciler arasında sonradan yönetimin üst düzeylerinde görev alan-
lar, bu arada bakanlık yapanlar da bulunmakla birlikte, öğrencilerin 
genel niteliği çoğu kez beklenen düzeyin altında kalmıştır. Daha son-
raki yıllarda da pek değişmeyen bu durum, başka nedenler arasın-
da, yönetimin üst düzeylerine yükselmenin yöneticilik alanında be-
lirli bir eğitim görmüş olma önkoşuluna bağlanmamış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Başından beri TODAİE'ye özel bir ilgi göste-
ren kamu görevlileri arasında öğretmenlerle subaylar ön sıralarda 
yer almışlardır. Özellikle gerçek bir yüksek öğrenim görüp görme-
dikleri konusunda kuşkular beslenen eğitim enstitüsü çıkışlı öğret-
menler TODAİE'yi saygınlıklarıyla ilgili bir duraksamayı giderecek 
bir kurum olarak görmüş, biraz da bu durumun güdüleyici etkisiyle 
Enstitü 'nün genellikle öğrenmeye en istekli, en çalışkan öğrencileri 
olarak sivrilmişlerdir. Subayların kuruma karşı gösterdikleri özel il-
ginin nedenleri arasında da sağlanan ek kıdemin kuşkusuz büyük et-
kisi olmuş, görevde eskiliğe, önceliğe özel bir önem verilen ordu için-
deki yerleşmiş değerleri altüst etme eğilimi gösteren bu durum tep-
kilere yol açmış, bir aralık subayların eğitim için Enstitü'ye gönde-
rilmesine uzun süre ara verilmiştir. 

Öğrenci çoğunluğunun bu iki uğraş alanından gelmiş olması bir 
bakıma kurumun genel etkinliğini köstekleyici bir etki yapmıştır. 

10. TODAİE'deki kamu yönetimi öğretiminde eğitimle ilgili ola-
rak ortaya çıkan aşağıdaki birkaç sorun üzerinde kısaca durmakta 
yarar vardır: 

(a) Uygulamalı çalışmalar sırasında kimi kez öğrencilerden İn-
giltere'nin Henley-on-Thames kasabasındaki Yöneticilik Kolejinde 
(Administrative Staff  College) kullanılan "syndicate" yönteminden 
yararlanılıp küme yazanakları sunmaları istenmiş, ancak uygulamada 
bu yazanakların kümece değil, her kümede bir ya da iki kişice kale-
me alındığı görülerek değerlendirmelerde küme yazanaklarından çok 

' kümeyi oluşturanların bireysel yazanaklarına ağırlık vermenin daha 
yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. Belki de Türk insanındaki top-
lu çalışma alışkanlığı ya da eğilimi eksikliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan bu durumun bu tür uygulamalardan daha geniş ölçüde 
yararlanılıp yeni alışkanlıklar yaratılarak düzeltilebileceği açık ol-



makla birlikte, deneyler değerlendirmelerde bireysel yazanaklara da-
ha büyük bir ağırlık verilmesinin uygun olacağım göstermiştir. 

(b) Yabancı dil öğretimi konusunda ülkemizde pek çok örnek-
leriyle karşılaşılan safça,  gerçekçilikten uzak tu tum Enstitü'de de ara 
ara kendini göstermiştir. Öğrenilen yeni bir dilin dünyaya açılmış 
yeni bir pencere, "bir lisan"ın "bir insan" anlamına geldiği gibi bas-
makalıp görüşlerin etkisiyle ülkemizde yabancı diller eğitim izlen-
celerine görevle olan doğrudan bağlantıları gerektiği gibi araştırıl-
madan, "yararlı olacağı" yolundaki genel bir düşüncenin etkisiyle 
konmakta, çoğu kez bir dili ne ölçüde öğrenmenin ne bakımdan, na-
sıl yararlı olacağı, belirli bir kurumda eldeki kısıtlı süre içinde dilin 
ne ölçüde öğrenilebileceği gibi yabancı dil öğretimi tekniğiyle ilgili 
konular üzerinde ciddi bir biçimde durulmamaktadır. Böyle bir de-
ney 1950'li yıllarda Enstitü'de de yaşanmış, sonunda yabancı dil ko-
nusu öğretim izlencelerinden çıkarılarak öğrencilerin bu gereksinme-
yi Ankara'daki yabancı ülke kültür merkezleriyle bağlantı kurarak 
karşılamaları yoluna gidilmiştir. 

(c) TODAİE'nin ilk yılları içinde eğitimin uygulamaya dönük-
lük niteliğini vurgulamak, öğrencilerin uygulama deneyimlerinden 
yararlanmalarını sağlamak amacıyla eğitici olarak üst düzey yönetim 
uygulamacılarına da yer verilmesine özen gösterilmiş, ancak bu kişi-
lerin genellikle üniversite öğretim üyelerine özenerek onlar gibi ko-
nunun kuramsal yönlerine daha çok ağırlık verme eğilimleri göster-
dikleri gözlenmiştir. 

(ç) Enstitü'de öğrenim gören kamu görevlilerine orada geçir-
dikleri süre kadar bir kıdem verilmesi uygulaması olağan süre içinde 
başarılı olamayıp öğrenimlerini daha uzun sürede sonuçlandıran öğ-
rencilere daha çok kıdem verilmesi sonucunu doğurmuş, böylece da-
ha uzun sürede başarı sağlayan öğrenciler çalışmaları süresi içinde 
bitirenlere göre daha çok ödüllendirilmiş, bir başka deyişle sanki 
üşengenliğe, başarısızlığa bir çeşit özence verilmişti. Bu durum özel-
likle bir günlük kıdem farkının,  dahası bir kütüğe adı daha önce ya-
zılmış olmanın bile büyük önem taşıdığı Ordu kuruluşlarından gelen 
öğrencilerle ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlığında olumsuz tep-
kilere yol açmıştı. 

(d) Enstitü, kuruluşunu izleyen yıllardan başlayarak, kendi için-
deki öğretim izlencelerinin yanı sıra çeşitli kurumların yöneticileri 
için o kurumların yapısı içinde eğitim çalışmaları, seminerler düzen-



leme yoluna da gitmiştir. Başlangıçta Enstitü Genel Müdürleri genel-
likle bu tür izlenceler düzenlemek üzere kurumlar katında girişim-
lerde bulunurken, bu yayının kapsadığı dönemin sonlarına doğru bu 
yaklaşımda bir değişiklik yapılarak —kurumları bu yolda özendirici 
dolaylı çabalar gösterilmekle birlikte— eğitim isteminin doğrudan 
doğruya kurumdan gelmesinin sağlanması yolu yeğlenmiş, böylece 
eğitimin duyulmuş gereksinmelere dayanması ilkesinin uygulanması 
yolunda da bir adım atılmıştır. 



E K L E R 



EK 1 

1 SAYILI TEKNİK YARDIM ANLAŞMASI* 

Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü'nün ihdası hakkında 
Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
arasında imzalanan (1) sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının 

tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No: 6319 Kabul tarihi: 3/3/1954 
Madde 1 — Türkiye Orta-Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü'nün ihdası hu-

susunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi ara-
sında 8 Mayıs 1952 de New-York'ta imzalanan (1) sayılı Teknik Yardım Ek 
Anlaşması onanmıştır. 

Geçici madde — Bu kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince kurulmuş 
bulunan Âmme İdaresi Enstitüsünün Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar ida-
resi ve gelir-giderleri Anlaşma hükümleri mucibince Türk ve Birleşmiş Mil-
letler uzmanlarından mürekkep Etüd Grupu tarafından  hazırlanan 6 Eylül 
1952 tarihli raporda tespit edilen esaslara göre yürütülür. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur-

dur. 

6/3/1954 
Teknik yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı 

arasındaki Esas Anlaşmaya 1 sayılı Ek Anlaşma 
Birleşmiş Milletler (Badema «Teşkilât» diye anılacak) ve Türkiye Hükü-

meti (Badema «Hükümet» diye anılacak), Teknik Yardım Bürosunda temsil 
olunan yukarda mezkûr teşkilâtlarla Hükümet arasında 5 Eylül 1951 tarihin-
de imzalanmış olan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına uyarak, ve 

Umumiyetle âmme hizmetlerine müteallik eğitimin geliştirilmesi ve hu-
susiyle Türkiye ve Orta-Doğu için ileri eğitim imkânları temin etmek üzere. 
Türkiye'de bir Âmme idaresi Enstitüsü (Badema «Enstitü» diye anılacaktır) 
kurulması arzusiyle, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

* 10 Mart 1954 günlü, 8645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Madde —I. 
1. Teşkilât, mümkün olan en kısa zamanda ve Esas Anlaşma hükümle-

rine uygun olarak aşağıda mezkûr personelin hizmetlerini temin edecektir: 

1952 yılı içinde başlıyacak en aşağı altı aylık bir devre için, 

a) Enstitünün tesisi ve genel olarak âmme hizmetlerine müteallik eği-
timin geliştirilmesi hususunda ilgili Hükümet ve üniversite mensuplariyle is-
tişare etmek ve ihzari tetkiklerde bulunmak; 

b) Bu maksatla teşkil olunacak bir etüd grupunun ve bir âmme idaresi 
seminerinin programının tatbikına yardım etmek; 

c) Enstitünün tesisine ve teşkilâtlandırılmasına yardım etmek; 

d) Hizmet müddeti ilk altı aydan öteye uzatıldığı takdirde enstitünün 
ilk devresi boyunca kodirektör ve lektör olarak çalışmak üzere; 

Bir eksper; 

Türkiye'de ve . Orta-Doğu'da âmme hizmetlerine müteallik eğitimin ge-
liştirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak ve enstitünün tesis ve çalışması 
mevzuunda teferruatlı  plânlar müzakere ve teklif  edecek olan etüd grupuna 
ve seminere 1952 yılının üç aylık bir devresi için Türk eksperlerle birlikte 
katılmak üzere 5 âmme idaresi eğitim eksperi; 

Türk eksperlerle birlikte enstitünün idare ve tedris heyetini teşkil etmek 
üzere 1 Eylül 1952 tarihinde başlıyacak en az bir yıllık bir devre için âmme 
idaresinde ihtisası olan bir kodirektör ve âzami 5 lektör ve öğretim görevlisi. 

Yukarda ilk zikri geçen ekspere ve kodirektöre bir idari yardımcı. 

Eksper ve lektörlere 2 sekreter. 

2. Teşkilât aynı zamanda: 

Seminere Orta-Doğu memleketlerinden iştirak etmek üzere seçilecek mes-
lek mensuplarından en çok 25 kişinin bir aylık bir devre için seyahat ve iaşe 
masrafları  ödeyecek ve; 

Enstitünün mıntakavi karakteri belirince, Hükümet ile istişareyi mütea-
kip, enstitüde etüd yapmak üzere Orta-Doğu memleketlerinden gelecek diğer 
namzetlere 4ü özel burs temin edecektir. 

3 Enstitü ve seminerde lisan İngilizce, Fransızca ve Türkçe olacaktır. 

Madde — II. 

1. Teşkilâtça temin edilen personel vazifelerini  ifa  ederken Hükümetin 
salâhiyettar makam ve memurları ile ve memlekette âmme idaresi eğitimi 
ile ilgili diğer otoritelerle sıkı bir istişare , ve tam bir iş birliği halinde çalı-
şacaktır. Kodirektör enstitünün tesisine müteallik plân ve tekliflerden  ve te-
sisinden sonraki faaliyetine  ait gelişmelerden Teşkilâtı haberdar edecektir. 
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Madde — III. 

1. Hükümet: 

a) Etüd Grupu, seminer ve enstitü için bir direktörün, 
b) Etüd Grupu ve seminer için teşkilâtça temin edilen personel ile iş 

birliği yapmak üzere 5 eksperin; 

c) Enstitü idare ve tedris heyeti üyesi olarak en az 5 âmme idaresi lek-
törünün veya öğretim görevlisinin, hizmetlerini temin edecektir. 

2. Hükümet aym zamanda Esas Anlaşnfıanm  II nci ve III üncü maddeleri 
hükümleri gereğince aşağıdaki hususları deruhde edecektir. 

a) Eksperlere, lektörlere, yardımcı ve sekreterlere ve bunların refaka-
tinde olup seyahatleri Teşkilâtça ödenen kimselere Teknik Yardım Bürosunca 
kabul edilmiş talimat ve tarifelere  uygun olarak aynen veya nakden müna-
sip mesken temin etmek, 

b) Personelin ve bunların refakatinde  olarak kabul edilenlere hastane 
ve tıbbi bakım masraflarını  ödemek, 

c) Kodirektörle istişareyi müteakip: 

i) Münasip büro ve ders salonları; 
ii) Lüzumlu mahallî büro sekreterliği, mütercim veya sair yardımlar; 

iii) Büro levazımatı ve teçhizatı; 
iv) Üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılacak sair lüzumlu kolaylıklar te-

min etmek. 

d) Enstitünün mıntakavi karakteri teessüs ettikten sonra burada etüd 
yapmak üzere diğer Orta-Şark memleketlerinin namzetlerine asgari 10 burs 
temin etmek. 

3. Bu projenin mıntakavi veçhesi dolayısiyle, Hükümetin, aşağıda mez-
kûr masrafların,  kodirektörce tasdik edilmesini müteakip, genişletilmiş tek-
nik yardım özel fonuna  Hükümetin iştirak payından tediye edilebilecektir: 
Burs masrafları,  teşkilât personelinin mesken masrafları  ve bu maddenin 2 
(c) fıkrasının  ii, iii, ve iv üncü bentlerinde mezkûr Hükümetçe ödenecek umu-
mi masrafların  yarısı. 

4. Hükümet Teşkilâtın talebi üzerine bu Anlaşma ile ilgili olarak yap-
tığı masraflara  müteallik her türlü lüzumlu malûmatı temin edecektir. 

5. Hükümet Esas Anlaşmanın III (3) maddesine uygun olarak bu Ek 
Anlaşma gereğince mahallî para ile yapılması gereken masrafları  karşılamak 
üzere bir mahallî para fonu  tesis edecektir. Teşkilât personeline mesken ayni 
olarak temin edildiği takdirde 10.000 Türk lirası (Ayni olarak temin edilme-
diği takdirde 50.000 Türk lirası) başlangıçta 8 ay için tahmini karşılık olarak 
ayrılacaktır. 
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Madde — IV 

1. Bu Ek Anlaşma imzayı müteakip yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Ek Anlaşma Esas Anlaşmanm V inci maddesine uygun olarak 
Teşkilât ve Hükümet arasında anlaşma ile tadil olunabilir. 

3. Bu Ek Anlaşmayı taraflardan  her biri diğerine yazılı ihbar suretiyle 
sona erdirebilir, ve Anlaşma böyle bir ihbarın vusulünü takibeden 60 gün 
nihayetinde sona erer. İşbu Anlaşmanm sona ermesi Esas Anlaşmaya tesir 
edici mahiyette telâkki olunmıyacaktır. 

Yukardaki hükümleri teyiden, Hükümetin ve Teşkilâtın usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş temsilcileri olarak aşağıdaki imza sahipleri işbu 1 numaralı 
Ek Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Merkezinde 8 Mayıs 1952 tarihinde iki nüs-
ha halinde İngilizce ve Fransızca olarak imzalamışlardır. 

Birleşmiş Milletler adına Türkiye Hükümeti adına 
Gustavo Martinez Cabanas Selim Sarper 
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EK 2 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞ 
HAZIRLIKLARINI YAPMAKLA GÖREVLİ ETÜT GRUBU'NUN RAPORU 

REPORT OF THE "VVORKING GROUP ON THE INSTITUTE OF PUBLIC 
ADMİNİSTRATİON FOR TURKEY AND THE MIDDLE EAST 

ETÜT GRUBU BAŞKANININ NOTU 

1. Raporda, Enstitünün amaçlarına ait birinci kısmın —Ek hariç— ingi-
lizce metni, ifade  şekli itibariyle türkçe ve fransızca  metinlerden farklıdır. 
Bu fark,  şundan ileri gelmektedir: Sözü geçen amaç kısmı profesör  Olson'un 
hazır bulunduğu Etüt Grubu toplantılarında tespit edildiği şekilde kaleme 
alınmıştır. Bu şeklin profesör  Olson'un arzusuna daha uygun olacağı düşü-
nülmüştür. 

Esasen Etüt Grubu amaçlara taalluk eden müzakereler sırasında bu kıs-
ma ait ingilizce metnin ifade  şekli itibariyle fransızcadan  farklı  olabileceğini 
kabul etmiştir. Bu şekilde tespit edilen ingilizce metin, yalnız baş tarafına 
Etüt Grubunun kanaatinden bahseden birkaç kelime ilâve edilmek ve ilk şe-
kildeki 1.14'ün yeri 1.12 ile değiştirilmek suretiyle rapora alınmıştır. 

2. Fransızca metinle türkçe ve ingilizce metinler arasında manaya taal-
luk etmeyen bazı tabir farkları  vardır: 

a) Fransızca ve ingilizce metinlerde geçen "service public" yerine türk-
çe metinde, Türk Hukuku bakımından daha uygun görülen "Âmme idaresi" 
tabiri kullanılmıştır. 

b) Fransızca metinde Leimgruber'in unvanı yanlışlıkla "isviçre Fede-
rasyonu eski Şansölye Yardımcısı" diye yazılmış bulunuyor. Türkçe ve ingi-
lizce metinlerde doğrusu olan "İsviçre Federasyonu eski Şansölyesi" tabiri 
kullanılmıştır. 

3. Raporun Türk idare Sistemine taalluk eden kısmında kullanılan iki 
tabir duruma tam tekabül etmemektedir: 

a) 6'ncı sayfada  "kaymakamlara mahsus iki yıllık staj ve 6 aylık kurs 
gibi" cümlesi, "kaymakamlara mahsus iki yıllık staj ve azami 6 aylık kurs 
gibi" şeklinde olmak lâzım gelirdi. 

b) 7'nci sayfanın  baş tarafında  "... fakat  100 lira aslî maaş derecesine 
geçebilmeleri için, yüksek öğretim diplomasını haiz olmaları şarttır" cüm-
lesinin, "... fakat  100 lira aslî maaşlı bir memurluğa geçebilmeleri için ..." şek-
linde olması icap ederdi. Zira, yüksek mektep mezunu olmayanlar 100 lira 
ve bir derece yukarı aslî maaş alabilirler. Fakat, 100 lira ve daha yukarı aslî 
maaşlı bir memurluk kadrosuna geçemezler. 

Mahaza bu noksanların raporun esasında bir tesiri yoktur. 
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RAPORUN PLANI 

İşbu rapor bir önsöz, üç esas kısım, bir sonuç ve bir de ek ihtiva et-
mektedir. 

Önsöz, uzmanların nasıl toplandıklarını ve çalışmalarını ne şekilde dü-
zenleyip başardıklarım göstermektedir. 

Üç esas kısım: 

a) Enstitü tarafından,  gerek tümü ve gerekse üç şubesinden herbiri iti-
bariyle güdülmesi icap eden amaçlara; 

b) Enstitünün iç teşkilâtı tasarısına ve malî idaresi ile maddî cihazlan-
ması hakkındaki görüşlere; 

c) Memur yetiştirme ve geliştirmede Enstitünün (hususiyle öğretim şu-
besinin) yapması lâzım gelen hizmetler konusuna; 

tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Sonuç'ta, Âmme İdaresi Enstitüsünün Ankara'da 1953 Mart ayı başında 
açılması teklif  edilmektedir. 

Nihayet bir ek halinde Türkiye'de 1953 yılı içinde bir Âmme İdaresi Se-
mineri açılması hususunda muhtasar teklifler  yapılmaktadır. 

Öte yandan Enstitünün iç teşkilâtına dair bir Teşkilât Şeması eklenmiş 
bulunmaktadır. 
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ÖNSÖZ I. INTRODUCTION 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile 
Türk Hükümeti arasında 5 Eylül 
1951 tarihli Teknik Yardım esas an-
laşmasının tatbikinden olarak ak-
dolunan 8 Mayıs 1952 tarihli ve bir 
sayılı ek anlaşma umumiyetle me-
mur yetiştirmede tekâmül sağlamak 
ve hususiyle Türkiye ve Oruktoğu-
ya daha mütekâmil yetiştirme im-
kânları temin edecek bir Âmme 
İdaresi Enstitüsü kurmak amacını 
güden birtakım hükümler ihüva et-
mektedir. 

Bu ek anlaşma, başlıca, bir Türk 
direktöi ve beş Türk uzmanı ile 
Birleşmiş Milletlerden bir Kodirek-
tör ve beş uzmandan mürekkep ve 
Enstitünün tesis ve çalışması mev-
zuunda teferruatlı  plânları hazırla-
mak ve Türkiye ve Ortadoğuda me-
nıuı-iarm meslekî yetişmelerini ge-
liştirmeye matuf  tavsiyelerde bulun-
mak üzere bir Etüd Grubu teşkilini 
derpiş etmektedir. 

Bu hükümler uyarınca Birleş-
miş Milletler tarafından  tayin edi-
len uzmanlar ile, Hükümetin verdi-
ği yetki üzerine Ankara Siyasal Bil-
giler Fakültesi tarafından  seçilen 
Türk uzmanları 8 Temmuz 1052 de 
Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakülte-
sin :: e toplanmışlardır. 

Etüd Grubu şu şekilde teşekkül 
etmiştir: 

1. Supplementary Agreement 
No. 1 of  8 May 1952, concluded with 
a view to implementing the basic 
Technical Assistance Agreement of 
5 September 1951 between the 
United Nations and the Government 
of  Turkey, contains a number of 
provisions the purpose of  which i9 
"to improve the training for  the 
public service generally, and in 
particular to establish, in Turkey, 
an Institute of  Public Administra-
tion... in order to provide improved 
training facilities  for  Turkey and 
the Middle East". 

2. That agreement provided, 
inter alia, for  the establishment of 
a working group consisting of  a 
Turkish Director and five  Turkish 
experts and a United Nations Co-
Director and five  United Nations 
experts, wlıose terms of  reference 
would be to "discuss and propose 
detailed plans fo'r  the establishment 
and operation of  the Institute and 
make recommendations for  the im-
provement of  training for  the pub-
lic service in Turkey and the 
Middle East". 

3. Pursuant to these texts, the 
experts appointed by the United 
Nations and the Turkish experts 
appointed, on the authority of  the 
Turkish government, by the Ankara 
Faculty of  Political Science met on 
8 July 1952 at the Ankara Faculty 
of  Political Science. They were: 
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Tahsin Bekir BALTA: Grubun di-
rektör ve başkanı; Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde Profesör,  eski Bakan. 

Emery E. OLSON: Güney Kali-
forniya  Üniversitesi Âmme İdaresi 
Okulu direktörü, Barker heyeti üye-
si. 

Yavuz ABADAN: Ankara Siya-
sal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerin-
de profesör,  Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Dekanı. 

Henri Bourdeau de FONTENAY: 
Fransız Milli İdare Okulu direktö-
rü, Cumhuriyet bölge fahri  komi-
seri. 

Süheyp DERBİL: Ankara Hukuk 
Fakültesinde profesör,  Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat Bankası eski Genel 
Müdür muavini (8 Ağustos 1952 den 
itibaren Etüd Grubunun çalışmala-
rına iştirak etmiştir). 

Gerard W.J. DREWES: Led (HoL 
landa) Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesinde Profesör,  Hollanda Hindis-
tanı eski memurlarından. 

Hamit Sadi SELEN: Ankara Si-
yasal Bilgiler Fakültesinde Profesör. 

Seha MERAY: Ankara Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde Doçent. 

Bu şekilde teşekkül eden grup 
uzmanları ilk toplantılarının başın-
da çalışma usulünü tespit ettiler. 

Director and Chairman of  the 
Working Group: Mr, Tahsin Bekir 
Balta, Professor  on the Faculty of 
Political Science, former  Minister; 

Mr. Emery E. Olson, Dean of  the 
School of  Public Administration of 
the University of  Southern Califor-
nia former  member of  the Barker 
mission-, 

Mr. Yavuz Abadan, Professor  on 
the Faculty of  Political Science and 
the Faculty of  Law at Ankara, Dean 
of  the Faculty of  Political Science; 

Mr. Henri Bourdeau de Fonte-
nay, Director of  the French Ecole 
nationale d'administration, Hono-
rary Regional Commissioner of  the 
French Republic; 

Mr. Süheyib Derbil, Professor  of 
the Faculty of  Law at Ankara; for-
mer Assistant General Manager of 
the Ziraat Bankası (The Agricultu-
ral Bank of  Turkey) (from  8 August 
1952); 

Mr. Gerard W. J. Drewes Pro-
fessor  on the Faculty of  Letters of 
Leyden University (Netherlands), a 
former  official  of  the Netherlands 
Lndies; 

Mr. Hamit Sadi Selen, Professor 
on the Faculty of  Political Science 
at Ankara; 

Mr. Seha Meray, Reader in the 
Faculty of  Political Science at An-
kara; 

Mr. F. J. Tickner, Public Ad-
ministration Division, Technical As-
sistance Administration, United Na-
tions, formerly  Director of  Training 
and Education in the British Civil 
Service. 

4. At their first  meeting, the 
group of  experts thus constituted 
drew up their programme of  work. 
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Grup uzmanları bundan sonra 
zaman ve çalışmalarının ilk bir kıs-
mını, görevlerini başarmak için lü-
zumlu saydıkları bilgilerin toplan-
masına tahsis etmeyi kararlaştırdı-
lar. Bu maksatla Türkiye'nin idare-
si, Üniversite ve öğretim müessese-
leri hakkında bir sıra izahlar dinle-
diler. Bundan başka seyahatler yapa-
rak, bu sayede taşra ve bölge idare-
leri temsilcileri (valiler, kaymakam-
lar, bucak müdürleri, belediye baş-
kanları ve muhtarlar) ve İstanbul 
Üniversitesi profesörleri  ile temas-
larda bulundular. Merkezî idarenin 
işleyişi hakkında bilgi edinmek üze-
re bazı bakanlıklara (Millî Eğitim, 
İçişleri, Maliye ... bakanlıklarına) 
da ziyaretlerde bulundular. Halen 
Türk Hükümetince idarî ıslahat hak-
kında incelemeye memur edilen İs-
viçre Federasyonu eski Şansölyesi, 
Milletlerarası İdarî İlimler Enstitüsü 
Başkanı Profesör  Leimgruber'i de 
dinlediler. Aynı düşünce ve endişe 
ile bazı yabancı memleketlerin Âm-
me İdaresi ve memur yetiştirme ala-
nında kendiliklerinden veya Birleş-
miş Milletler yardımı ile ihtiyar et-
tikleri hal tarzlarım incelediler. 

Bu bilgi edinme safhası  sona 
ermekle, 21 Temmuzda Etüd Grubu, 
Ankara'da Türkiye ve Ortadoğu için 
bir Âmme İdaresi Enstitüsü kurmak 
tasarısından doğan türlü meselelerin 
incelemesine girişmek imkânını bul-
du. Her gün toplanılarak görüşme-
ler yapıldı ve bu görüşmelerde Tek-
nik Yardım İdaresince teklif  olunan 
programın çeşitli noktaları geniş öl-
çüde nazara alındı. 

5. They decided to devote an 
early stage of  their activities and 
efforts  to collecting the basic doc-
umentary material considered es-
sential to the successful  accomplish-
ment of  their task. To that end, they 
heard a number of  statements on 
Turkish administration, universities 
and educational institutions. More-
over, they made several journeys, 
which enabled them to meet, among 
others, representatives of  provincial 
and local administration (valis, kay-
makams, mudirs, mayors and muh-
tars) and professors  of  the Univer-
sity of  istanbul. They also visited 
some ministries (Education, Interior, 
Finance...) in order to become fa-
miliar with the operation of  the 
central public administration offi-
ces. They also heard the views of 
Professor  Leimgruber, former  Vice-
Chancellor of  the Swiss Confedera-
tion President of  the International 
Institute of  Administrative Sciences, 
at present commissioned by the 
Turkish Government to conduct a 
survey on a reform  of  the public 
administration. In the same con-
nexion and for  the same purpose, 
they held working meetings to con-
sider the action taken or advocated 
by certain countries, either directly 
or with the assistance of  the United 
Nations, in matters of  public ad-
ministration and training for  the 
public service. 

6. Upon completion of  the 
fact-finding  state, the Working 
Party began consideration, on 21 
July, of  the various problems con-
nected with the proposed establish-
ment at Ankara of  an Institute of 
Public Administration for  Turkey 
and the Middle East. Discussions 
were held at daily meetings and 
were devoted in a large measure to 
various points of  the programme 
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Bu arada, 6 Ağustos'ta, Birleş-
miş Milletler Teknik Yardım Teşki-
lâtının "Âmme İdaresi" Kısmı Di-
rektör Yardımcısı F.J. Tickner An-
kara'ya geldi. 18 Ağustos'a kadar 
Gruban toplantı ve görüşmelerine 
katıldı. 

Öte yandan Emery E. Olson, 
Enstitünün kurulması ve teşkilâtı 
hakkında, işbu raporun konusunu 
teşkil eden kararların alınmasını 
müteakip 15 Ağustos'ta Ankara'dan 
ayrıldı. 

18 Ağustos'tan başlayarak Bal-
ta, Bourdeau de Fontenay ve Dre-
vves'den teşekkül eden dar bir Etüd 
Grubu, konunun görüşüldüğü her 
toplantı şırasında günü gününe tan-
zim edilen tutanaklara dayanarak 
bu raporu hazırladı. 

Etüd Grubunun bütün tavsiye-
leri oybirliği ile kabul edilmiş bu-
lunmaktadır. 

A 
Çalışmalarını sağlam bir esasa 

dayandırmak ve projesini hazırla-
makla ödevli oklukları Enstitüye, 
Türk idare camiasına kolaylıkla in-
tibak edip faydalı  olabilecek bir hü-
viyet vermek arzusiyle uzmanlar: 

a) Türk idaresinin özelliklerini 
ve ihtiyaçlarını, 

b) Yukarıda işaret olunduğu 
üzere, bir kısım yabancı 
memleketlerin memur alma 
ve yetiştirmede ihtiyar ettik-
leri çeşitli hal tarzlarını, 

çok dikkatle göz önünde bulundur-
muşlardır. 
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proposed by the Technical Assis-
tance Administration. 

7. Meanwhile, Mr. F. J. Tickner, 
Deputy Director of  the Public Ad-
ministration Division of  the United 
Nations Technical Assistance Ad-
ministration, arrived at Ankara on 
6 August. He was to attend the 
meetings of  the Working Group 
until 18 August and take part in 
its discussions. 

8. On 15 August, as soon as the 
experts of  the Working Group had 
taken their decisions concerning 
the establishment and organization 
of  the Institute —the subject of  the 
present report— Mr. Emery E. Olson 
lef  t Ankara. 

9. From 18 August onwards a 
limited working group consisting of 
Mr. Balta,' Mr. Bourdeau de Fon-
tenay and Mr. Drewes proceeded to 
draft  and develop the report, ba-
sing themselves on the records that 
had been systematically taken at 
each meeting. 

10. It may be pointed out here 
that the VVorking Group adopted 
ali its recommendations unani-
mously. 

11. In order to lay a solid 
foundation  for  their work and to 
set up the Institute they had been 
instructed to establish in such a 
way as to enable it to fit  easily into 
the overall strueture of  Turkish 
public administration and to per-
form  a useful  task, the experts were 
careful  to take the following  factors 
into consideration: 

(i) firstly,  the characteristics and 
requirements of  the Turkish 
administration; 

(ii) secondly, as stated earlier, the 
various measures adopted by 



Türk İdaresinin bugünkü duru-
mu, mevcut metinlere ve tatbikata 
göre, memur alma şartları ve me-
murların aylıkları ve yetiştirilmele-
ri ile ilgili kaideleri tabiatiyle mah-
sus şekilde incelemek gerekti. Etüt 
Grubu üyelerinin bu konuda giriş-
tikleri incelemenin sonuçlarını bu-
rada kısaca belirtmek gerekir sanı-
rız. 

Türkiye'de Âmme İdaresi men-
supları, biri "kelimenin teknik ma-
nasıyle memur" denen ve âmme hu-
kuku esaslarına tabi olanlar, diğeri 
âmmeye ait iktisadî işletmeler ve 
benzer kurumlar mensupları olarak 
başlıca iki zümreye ayrılırlar. Bu-
nunla beraber, bu iki zümre aşıl-
maz bölmelerle ayrılmış değildirler. 
Bir zümreden diğerine geçmek hem 
mümkün, hem de vakidir. Bu itibar-
la meselâ Devletin bir memuru Sü-
merbank kadrosuna girebileceği gi-
bi, bu müessesenin bir memuru da 
(malî bakımdan hatırı sayılır feda-
kârlık göze almak şartiyle) Maliye 
veya Ekonomi ve Ticaret Bakanlık-
larında bir memuriyete geçebilir. 

Bu raporda idarenin özellikleri-
ne ait kısım, ihtiyarî surette, "keli-
menin teknik manasıyle memur" de-
nenlere, yani Devlete Âmme hukuku 
prensipleriyle bağlı olanlara hasre-
dilerek, gerek iktisadî idareler ve 
bsnzer kurumlar mensupları, gerek-
se Devletin muhtelif  idarelerine hu-
susi hukuk esaslariyle bağlı olan 
hizmetliler veya geçici denen me-
murlar hariç tutulmuşlardır. 

some foreign  countries with 
respect to recruiting and trai-
ning for  the public service. 

12. The present state of  the 
Turkish public administration, its 
recruitment policy and its regula-
tions governing salaries and train-
ing for  the public service, as in-
terpreted in current manuals and 
practice, was naturally the subject 
of  special study. The following  is a 
brief  summary of  the findings  of 
the Working Group in this con-
nexion. 

13. Turkish public administra-
tion officials  fail  into two main 
categories, one of  "officials  proper", 
subject to the principles of  public 
law, the other of  persons connected 
with communal economic enterpri-
ses and similar organizations. The 
two categories do not, however, rep-
resent vvâtertight compartments and 
transfers  from  one to the other can 
be and are effected.  For example, 
a Government official  may join the 
staff  of  the Sümer Bank, while an 
employee of  the latter (providing, 
of  course, that he is willing to make 
a considerable financial  sacrifice) 
may become an official  of  the Mi-
nistry of  Finance or the Ministry 
of  Commerce. 

14. The part of  the report that 
deals with the characteristics of  the 
Turkish public administration is 
intentionally confined  to the "of-
ficials  proper", in other words, those 
whose connexion with the State is 
established by the principles of 
public law. It includes neither the 
personnel of  economic enterprises, 
"employees" whose connexion with 
various administrative branches of 
the State is established by private 
law, nor the so-called temporary 
officials. 
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1) Teknik manada "memur alın-
ma", prensip itibariyle, kanuna gö-
re birtakım şartların vücuduna bağ-
lıdır. 

Bu cümleden olarak, bir kere, 
adayın (yaş ve vatandaşlık gibi şart-
lardan başka) kaide olarak, asgari 
ortaokul tahsili ve bir kısım görev-
liler için, yüksek veya "meslekî" bir 
tahsil görmüş olmak zarureti kay-
dedilmek icap eder. 

Aranan tahsil şartını haiz genç-
ler için kaide olarak, idarelerden 
her biri tarafından,  açık yere talip 
birden fazla  ise müsabaka imtihanı, 
tek ise, adına ehliyet imtihanı deni-
len bir imtihan yapılır. Bundan baş-
ka Danıştay, Maliye Müfettişliği, 
Dışişleri gibi birtakım meslekler 
için yapılan hususi müsabakalar zik-
redilmek lâzım gelir. 

Fakat muhtelif  Türk idarelerin-
ce uygulanan umumi müsabaka ve-
ya ehliyet imtihanı prensibinin çok 
önemli iki istisnası vardır ki, kanu-
nun hissolunur derecede şümulünü 
ve bu türlü imtihanlardan beklenen 
teminatın bir dereceye kadar değe-
rini azaltmaktadır. 

Bahis konusu istisnalardan biri, 
"meslekî tahsil" gören gençlerin mü-
sabakasız ve imtihansız memurluğa 
alınabilmeleri keyfiyetidir.  Kanunun 
derpiş ettiği bu istisna hayli geniş 
tutulmuş bulunuyor; zira, meselâ Si-
yasal Bilgiler Fakültesi İdarî şube-
sinden mezun olanlar İçişleri Ba-
kanlığı ve Yüksek Ekonomi ve Tica-

15. The recruiting of  officials 
proper is subject by law to a com-
bination of  conditions. 

16. Foremost among these is 
the basic requirement that a candi-
date, in addition to the usual age 
and nationality qualifications,  must 
have attained a level of  education 
at least equal to that of  the higher 
elementary school and, for  some 
posts of  the university or "voca-
tional" training school. 

17. Young persons who have 
reached that level are admitted to 
competitive examinations organized 
by each administrative department 
when more than one candidate has 
applied for  the vacant posts. If  only 
one candidate applies for  a post, he 
is given what is called a compe-
tence test. In addition, special 
examinations are held for  some 
career posts such as those in the 
Council of  State, the Inspectorate-
General of  Finance, the Ministry of 
Foreign Affairs,  ete. 

18. The principle of  general 
competitive examinations or com-
petence tests organized by the 
various branehes of  the Turkish 
public administration is neverthe-
less weakened by two majör excep-
tions which largely reduce the scope 
of  the law and, to some extent, the 
force  of  the safeguards  usually pro-
vided by such examinations. 

19. The first  exception is the 
rule that posts may be offered, 
without examination to young per-
sons who have received a "voca-
tional" training. This exception, pro-
vided for  by law, has been applied 
so widely that, for  instance, young 
graduates of  the public administra-
tion section of  the Ankara Faculty 
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ret Okulu mezunları Ekonomi ve Ti-
caret Bakanlığı için meslekî tahsil 
görmüş sayılmaktadırlar: bunun ne-
ticesi olarak da bu idarelere her-
hangi bir imtihana tabi olmaksızın 
alınmaları mümkün bulunuyor. 

2) İkinci istisna çok özel ma-
hiyetteki burs sistemidir. Devletin 
muhtelif  idareleri çeşitli öğretim mü- < 
esseselerinde, üniversitelerde ve hu-
susiyle Ankara Siyasal Bilgiler Far 
kültesinde burslu öğrenci okutmak-
tadır. Burs verme neticesinde burslu 
öğrenci için "mecburî hizmet", ida-
re için ise bursluya bir memurluk 
temin etmek mükellefiyeti  doğmak-
tadır. 

Genç aday, ister müsabaka, eh-
liyet imtihanı veya burs edinmiş ol-
ma neticesi olarak, isterse mesleki 
talısil dolayısiyle memurluğa alın-
mış olsun, umumiyetle 6 aydan iki 
yıla kadar süreli namzetlik denen 
ve Devlet için adayın değer ve va-
sıflarının  bir nevi denemesine ya-
rayan bir devreyi doldurmağa mec-
burdur. Bazı meslekler için adaylık 
hususi staj mahiyetini haizdir: kay-
makamlığa mahsus iki yıllık staj ve 
6 aylık kurs gibi. 

of  Political Science (in the case of 
the Ministry of  the Interior) and 
former  students of  the Higher 
Schools of  Trade (in the case of 
the Ministry of  National Economy 
and the Ministry of  Commerce) are 
considered to have received a voca-
tional training. They may therefore 
be employed by those branches of 
the public administration without 
any preliminary test. 

20. The second exception is 
provided by the very special system 
of  scholarships. Each year the 
various branches of  the public ad-
ministration maintain a number of 
scholarship holders in the various 
educational institutions and univer-
sities, particularly at the Ankara 
Faculty of  Political Science. A per-
son awarded a scholarship is sub-
ject to what is called "compulsory 
service" and the public administra-
tion is obliged to provide employ-
ment for  him. 

21. A young candidate emplo-
yed by the public administration 
either by virtue of  an examination, 
competence test or scholarship or 
in consideration of  his vocational 
training is generally required to 
complete a six-month to two-year 
period of  probation, during which 
the State determines his usefulness 
and qualities. In the case of  some 
career positions, the probation inclu-
des special courses, such as the 
two-year practical course and the 
six-months course of  study, which 
are mandatory for  young kayma-
kams (sub-prefects). 

Âmme vazifelerine  alınma konu-
sunda verilmesi lüzumlu görülen 
muhtasar bilgi bunlardan ibarettir. 

22. These are the few  facts 
concerning admission to the civil 
service which it was thought neces-
sary to indicate. 
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Türkiye'de memur maaşına ge-
lince, bu, 1929'dan beri bir barem 
sistemiyle düzenlenmiş bulunuyor. 
Barem, 15 lira aslî maaştan 150 lira 
aslî maaşa kadar idarî dereceler 
derpiş etmektedir. Genç memur ida-
reye, tahsil seviyesine tekabül eden 
barem derecesiyle girmektedir. Şöy-
le ki, bir Hukuk Fakültesi mezunu 
bir bakanlık hizmetine 30, eğer bir 
yabancı dil biliyorsa 35 aslî maaş 
derecesiyle alınır. 

Hukuk doktorları ise doğruca 
35, ayrıca bir yabancı dil biliyorlar-
sa 4o lira ile girerler. Öte yandan 
30 aslî maaştan daha aşağı derece 
ile idareye girenler üst derecelere 
yükselebilirler, fakat  100 lira aslî 
maaş derecesine geçebilmeleri için 
yüksek öğretim diplomasını haiz ol-
maları şarttır. 

Türkiye, idarî ilimler öğreten 
ve binaenaleyh âmme idaresine in-
tisap için lüzumlu tahsili veren mü-
teaddit yüksek, hatta orta öğretim 
müesseselerine maliktir. Ankara ve 
İstanbul Hukuk Fakülteleri, İstanbul 
İktisat Fakültesi, İstanbul ve İzmir 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulları 
gibi ... Fakat burada Ankara Siya-
sal Bilg'ier Fakültesini mahsus su-
rette zikretmek lâzım gelir. Bu Fa-
külte 1950 de, çok eski (19 uncu yüz-
yıl ortalarında kurulmuş bulunan) 
Siyasal Bilgiler Okulunun yerine 
geçmiş bulunmakta ve mezunlarının 
çoğu, ta başından beri yüksek me-
mur olagelmektedir. 

Bazı idarelerin okul kurmak ve-
ya kurslar tertip etmek suretiyle, 
kendi bünyeleri içinde memurlarını 
yetiştirme yolunda almış olduklar: 
tedbirleri de zikretmek lâzım gelir. 

23. Salaries for  public officials 
in Turkey have been governed since 
1929 by a scale covering adminis-
trative posts and ranging from  a 
basic index of  15 to a basic index 
of  150. A young official  enters the 
public administration at a salary 
grade commensurate with his ac-
ademic qualifications.  Thus a baoh-
elor of  law is engaged in a Ministry 
at grade 30, or at grade 35 if  he 
knows a foreign  language, whereas 
a doctor of  law starts at grade 35 
or grade 40 if  he knows a foreign 
language. Moreover, officials  who 
are engaged at a grade below 30 
may be promoted to higher levels 
but they must have a university 
degree in order to reach grade 100. 

24. Turkey has a large number 
of  institutions of  higher and even 
secondary education at which the 
science of  public administration is 
taught and which therefore  provide 
the training required for  admission 
to the civil service. These include 
the Faculties of  Law at Ankara and 
istanbul, the istanbul Faculty of 
Political Economy, the Higher 
Schools of  Commerce at istanbul 
and izmir ete. Special mention 
should, however, be made of  the 
Ankara Faculty of  Political Science, 
which in 1950 succeeded the very 
ancient School of  Political Science 
(founded  in the middle of  the 19th 
century). Ever since its inception 
the majority of  its graduates have 
become high officials. 

25. Also worthy of  note is the 
initiative taken by some branehes 
of  the public administration in 
establishing their own schools or 
organizing their own courses for 
the training of  their employees. 
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Dış memleketlerdeki tecrübele-
re gelince: Etüd Grubu uzmanları 
bunlardan bazılarını çok yakından 
incelemişler ve bunların Türkiye ve 
Ortadoğu memleketlerine mahsus 
Âmme İdaresi Enstitüsü için ne de-
receye kadar faydalı  unsurlar ihti-
va ettiklerini araştırmışlardır. 

Bu suretle uzmanlar tarafından 
ana hatları itibariyle: 

a) Birinci Dünya Harbinden 
beri, hususiyle amelî bir şekilde ida-
rî ilimler öğretimi ile meşgul okul, 
fakülte  ve enstitüler ihtiva eden ve 
aynı zamanda mübadele, yayın ve 
araştırma merkezleri bulunan Ame-
rikan öğretim sistemi; 

b) "Civil Service" mensupları-
nın alınma, yetiştirilme ve geliştiril-
melerine mahsus ve bu işlerin İda-
renin kendisi tarafından  görülmesi 
esasına dayanan İngiliz sistemi; 

c) Hollanda gibi bir memleket-
te son zamanlarda üniversitelerin 
tümü tarafından  kurulan "Lâhiy 
Sosyal İlimler Enstitüsü"nde olduğu 
üzere, bu türlü teşebbüsleri hususi 
ve yarı hususi kurumlara bırakan 
serbest hal tarzları; 

d) Âmme hizmetinin bir sevi-
yesine girebilmenin tek yolu olan 
Fransız Milli îdare Okulu şekli: — bu 
sistemde müsabaka yoluyla hem 

26. The experts of  the Working 
Group made a particularly thor-
ough study of  some of  the experi-
ments conducted in foreign  coun-
tries, in order to see whether they 
contained anything which might 
prove useful  in establishing an 
Institute of  Public Administration 
for  Turkey and the Middle East. 

In that connexion, they studied 
the general features  of  the follo-
wing: 

(i) the United States university 
system, which since the end 
of  the First World War has 
consisted of  schools, faculties 
and institutes at which the 
science of  public administra-
tion is taught, with particular 
emphasis on its practical as-
pects, and has also provided 
for  the establishment of  doc-
umentation, information  and 
research centres concerned 
with the same subject; 

(ii) the British system for  the 
recruiting, training and sup-
plementary training of  Civil 
Servants, in which these func-
tions are performed  by the 
public administration itself; 

(iii) the liberal policy adopted in 
countries such as the Nether-
lands, where the same func-
tions are generally left  to pri-
vate or semi-private organiza-
tions such as the "Institute 
for  Social Studies" at the 
Hague, recently established 
by ali the Netherlands uni-
versities; 

(iv) the French system of  the Na-
tional School of  Public Ad-
ministration (Ecole nationale 
d'administration), the sole 
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genç memurlar, hem genç üniversi-
te mezunları alınırlar; bunlar maaş-
lı olarak geçen üç yıllık öğretim, 
staj ve tatbikat devresi sonunda üst 
dereceli memurluklar için idarenin 
muhtelif  kollarına dağıtılmaktadır-
lar. 

e) Spir Alman idare Okulu şek-
li; 

f)  Nihayet son zamanlarda Bir-
leşmiş Milletler tarafından  Brezilya 
ve San Salvador hükümetleriyle iş-
birliği halinde —Brezilya'da Âmme 
idaresi Okulu, San Salvador'da Âm-
me idaresi Semineri kurmak sure-
tiyle— girişilen tecrübeler 

incelenmiştir. 

Türk idaresinin kendine has ih-
tiyaçlarını, Türk yüksek öğretim mü-
esseseleri (hususiyle Siyasal Bilgiler 
Fakültesi) tarafından  uzun zaman^ 
dan beri memur yetiştirme konusun-
da edinilen tecrübeleri ve başka 
memleketlerin çeşitli tecrübelerini 
göz önünde tutmak suretiyledir ki 
Etüt Grubu aşağıda belirtilen tek-
liflerde  karar kılmış bulunuyor. Etüt 
Grubunun fikrince  bu teklifler,  yal-
nız Türk idaresine faydalı  olmakla 
kalmıyacak, aynı zamanda, icabında 
gerekli tertipler alınmak suretiyle, 
Ortadoğu memleketlerinde idarenin 
gelişmesine önemli surette yardım 
edecek mahiyettedirler. 

means of  access to a certain 
grade in the civil service. 
Admission, based on compe-
titive examination, is open 
both to young officials  and 
to students who have comple-
ted their university training. 
After  three years of  study, 
courses of  instruction and 
practical work, during which 
they receive remuneration, 
they are assigned to various 
branches of  the higher ad-
ministration; 

(VJ the system of  the Hochschule 
für  die Verwaltungswissensch-
aften  at Speyer in Germany; 

(iv) finally,  the experiments re-
cently conducted by the Uni-
ted Nations in co-opeıadon 
with the Governmsnts of 
Brazil (School of  Public Ad-
ministration) and El Salva-
dor (public administration 
seminar). 

27. The proposals which follow 
were adopted by the Working 
Group in the light of  the particular 
requirements of  the Turkish public 
administration, the experience in 
the training of  officials  acquired 
över a ccnsiderable period of  time 
by various Turkish institutions of 
higher learning (more particularly 
the Faculty of  Political Science), 
and various experiments conducted 
abroad. The Working Group con-
siders that these proposals are 
such as would not only prove bene-
ficial  to the Turkish public ad-
ministration but wouid also, subject 
to the necessary modifications, 
make a significant  contribution to 
the improvement of  public ad-
ministration in the countries of  the 
Middle East. 
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Enstitü, aşağıdaki bölümde sayı-
lan amaçlarını gözden kaçırmadığı 
nispette gayesine ulaşacaktır. 

BİRİNCİ KISIM 
ENSTİTÜNÜN AMACI 

Etüd Grubunun kanaatine göre 
Enstitünün umumi amacı Türkiye'de 
ve Ortadoğu memleketlerinde âmme 
idaresinin işleyiş ve yürütülmesini 
geliştirmek olmak lâzım gelir. 

Bunun için Enstitünün: 

a) Âmme İdaresine taallûk eden 
öğretimi geliştirmesi; 

b) İdarî meseleler üzerinde araş-
tırma ve anketler yapması ve 
bu türlü araştırma ve anket-
leri tahrik etmesi ve destek-
lemesi; 

c) Bu meselelere müteallik fikir 
ve hal tarzlarının mübadele-
sini sağlaması gerekir. 

Enstitünün bu umumi amaca an-
cak —gerek Üniversitede gerek di-
ğer müesseselerde— yapılan öğretim 
ile idare arasında işbirliği, bunlar-
dan herbirinin yetki ve çalışmala-
rında ahenk sağlamak ve nihayet, 
memurların yetiştirilme ve gelişti-
rilmelerine müessir surette yardım 
etmek sayesinde ulaşabilir. 

Âmme İdaresi Enstitüsü, yukar-
da sayılan üç amaca tekabül eden 
şu üç şubeden terekküp eder: 

28. The Institute will succeed 
to the extent that it does not lose 
sight of  the objectives set forth  in 
the next section. 

II. OBJECTİVES OF THE 
INSTİTUTE 

29. The Working Group belie-
ves that the general objective of 
the Institute must be to improve the 
functioning  and operation of  pub-
lic administration in Turkey and 
the countries of  the Middle East. 

To this end the Institute should 
undertake: 

(i) to promote studies relating 
to public administration; 

(ii) to conduct, propose and sup-
port research and surveys on 
administration and its prob-
lems-, 

(iii) to organize exchanges of 
views and proposals with 
regard to the solution of  these 
problems. 

30. It is only through the co-
operation it must establish between 
the educational (at the university 
or any other level) and the ad-
ministrative authorities, the co-or-
dination of  their respective areas 
of  jurisdiction and of  their activities 
and, finally,  through an effective 
contribution to the training and 
advanced training of  officials  that 
the Institute will be able achieve 
this general objective. 

31. The Institute of  Public Ad-
ministration thus consists of  three 
sections, each corresponding to one 
of  the three objectives mentioned 
above: 
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a) "öğretim ve Yetiştirme" Şu-
besi; 

b) "Araştırma ve Yardım" Şu-
besi; 

c) "Derleme, Temas ve Yayın" 
Şubesi. 

Etüd Grubu, Enstitünün amacı-
na göre, şubelerinden herbiri itiba-
riyle, görev ve faaliyet  konularının 
neler olması gerektiğini de derpiş 
etmiştir; şöyle ki: 

1. Öğretim ve Yetiştirme 
Şubesi: 

a) Bu şube, Türkiye ve Orta-
doğu memleketlerinden birinde ida-
reye intisap arzusunda olanların ha-
zırlanma ve yetişmelerini temin et-
mek ödevindedir. 

Şubenin bu maksatla Üniversi-
teye üstün seviyede bir âmme ida-
resi öğretimi tertip etmesi gerekir. 
Bu öğretimin programı, öğrencile-
rin bir yandan âmme görevi için 
tam bir ehliyet kazanmalarını, öte 
yandan âmme idaresi yüksek öğre-
tim diploması elde etmelerini sağla-
yacak şekilde düzen enecektir. Şu 
halde, dünyanın muhteLf  memle-
ketlerinde beliren veya kabul olu-
nan modern idare prensipleri ve tek-
niği, Enstitünün taallûk ettiği mem-
leketlere tatbik veya intibak kaabi-
liyetleri nispetinde programa alın-
mak lâzım gelecektir. 

Böyİe bir öğretimi başarabilmek 
için Enstitünün öğretici olarak, şüp-
hesiz, idare temsilcilerini, Üniversite 
üyelerini veya diğer yetkili şahsiyet-
leri kullanması gerekecektir. 

(i) an "education and training" 
section; 

(ii) a "research and assistance" 
section; 

(iii) a "documentation, public re-
lations and information"  sec-
tion. 

32. Taking each section se-
parately and bearing these objec-
tives in mind, the Working Group 
proposed that the functions  and 
activities of  the Institute should be 
as follows: 

Education and training section 

33. its primary purpose is to 
provide the necessary preparation 
and training for  persons desiring 
to make a career in public admi-
nistration in Turkey or in one of 
the countries of  the Middle East. 

34. To do so, it must organize 
instruction in public administration 
at a level higher than that of  the 
universities, the programme of 
courses to be so arranged as to give 
those who complete it adequate 
training for  the public service and, 
at the same time, a higher certifi-
cate in public administration. The 
curriculum must therefore  include 
a course in the principles and 
techniques of  modern public ad-
ministration as established and 
applied in different  countries, in 
so far  as they lend themselves to 
application or adaptation in the 
countries which the Institute is to 
serve. 

35. For such a course to be 
useful,  the Institute must obviously 
engage as teachers such persons as 
public administration officials, 
members of  university faculties  and 
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b) Bu şube, idarenin hizmetin-
de bulunan memurların geliştirilme-
si ile meşgul olacaktır. Bu şube, bu 
ödevini yerine getirebilmek için, du-
rumları elverişli herkese hitap eden 
kurslar, tartışmalı konferanslar  ve 
seminerler tertip edecek ve günlük 
iş süresince çalışan memurlar için 
ise, akşamları veya çalışma saati 
dışında öğretim tertipleri alacaktır. 

c) Şube, idarenin bünyesi için-
de veya dışında yapılan bir staj sis-
temi kuracaktır. 

d) Şube, âmme idaresi saha-
sında müstakbel profesörleri  yetiş-
tirmekle de görevli olacaktır. 

2. Araştırma ve Yardım Şubesi: 

a) Bu şube, umumi mahiyeti 
haiz olan veya gerek Türkiye,. ge-
rekse diğer memleketlere, hususile 
Ortadoğu memleketlerine has olan 
meselelere ilişkin olarak inceleme, 
araştırma ve telkinler yapacaktır. 

b) Şube, çeşitli malzeme ve va-
sıtalar temin ederek ve bu maksat-
la gerek Türkiye, gerek diğer mem-
leketlere, hususiyle Ortadoğuya ta-
allûk eden araştırma ve incelemele-
ri, şerhleri, emsalleri ve idarî tat-
bikatta rastlanılan hadiseleri derle-
yip toplıyacaktır. 

c) Şube, Türkiye'de ve Orta-

other persons considered to have 
the necessary qualifications. 

36. Secondly, the education 
and training section should assume 
responsibility for  the provision of 
advanced training for  public ad-
ministration officials.  To this end it 
should organize short courses, con-
ferences  and seminars open to ali 
those able to take part in them, 
and for  full-time  civil servants it 
should arrange courses to be given 
either in the evening or outside the 
normal hours of  work. 

37. Finally, it must draw up 
a system of  administrative and 
extra-administrative courses of  in-
struction. 

38. The third function  of  the 
eduoation section will be to provide 
for  the training and instruction of 
future  teachers of  public adminis-
tration. 

Research and assistance section 

39. The primary function  of 
this section will be to engage in 
studies and to elicit proposals con-
cerning administration problems in 
general and those pçculiar either 
to Turkey or to other countries of 
the world, more particularly those 
of  the Middle East. 

40. Moreover, it must prepare 
basic documentation concerning 
the teaohing of  public administra-
tion and, to that end, collect ma-
terial relating to studies, com-
ments, precedents and "cases" 
which might arise in administrative 
practice in Turkey as well as in the 
other countries of  the world, par-
ticularly in the Middle East. 

41. It must also prepare cur-
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doğu memleketlerinde âmme idaresi 
öğretimi yapan her türlü müessese-
lere yararlı öğretim malzemesi mey-
dana getirecektir. 

d) Şube, hükümet hesabına uz-
manlık yapabilecek ve onun emrine 
âmme idaresi sahası için müşavir 
veya uzman verebilecek şekilde ci-
hazlanac aktır. 

e) Şube, Enstitünün, muhtelif 
Türk fakültelerinin  ve diğer öğretim 
müesseselerinin gerek öğretim ve 
araştırma heyeti mensuplarından, 
gerekse mezunlarından, kezalik gö-
revlerinden geçici olarak müsaade 
alan veya vakitleri müsait bulunan 
memurlardan uzman ekipleri kura-
caktır. Bu ekipler ihtiyaç nispetin-
de yabancı uzmanları da içine ala-
caktır. Yine, icabına göre, Enstitü 
öğrencileri de bu ekiplere katılacak 
ve böylelikle bunlara, muhtaç ol-
dukları bilgi ve tecrübeyi, yetkili uz-
manların idaresi altında elde etmek 
veya ilerletmek fırsatı  verilmiş ola-
caktır. 

rent "instruction material" for  use 
in establishments in Turkey and the 
countries of  the Middle East at 
which public administration may be 
taught. 

42. Furthermore, it must be in 
a position to undertake surveys for 
the Government or public adminis-
tration authorities and to provide 
them with advisers or specialists in 
public administration matters. 

43. Finally, it must set up 
groups of  experts consisting either 
of  teachers, research workers, lec-
turers and persons in charge of 
courses from  the Institute, the 
various Turkish faculties  and other 
educational institutions, of  former 
students of  those institutions, or of 
public officials  temporarily deta-
ched from  their posts or with some 
free  time at their disposal. Such 
teams of  experts would also include, 
where necessary, experts from  for-
eign countries, and should the 
occasion arise, students from  the 
Institute of  Public Administration, 
who would thus be given an oppor-
tunity to acquire or improve the 
experience and training they need 
under the guidance of  qualified 
experts. 

3. Derleme, Temas ve Yayın 
Şubesi: 

Gerek Enstitü tarafından,  gerek-
se diğer bütün resmî ve hususi ku-
rum ve kişiler tarafından,  âmme 
idaresine müteallik olarak ortaya 
konan değerli ve faydalı  görüşler, 
süratli ve devamlı bir şekilde yayıl-
malı ve bu suretle, Türkiye'de, Or-
tadoğuda ve hatta dünyanın diğer 
memleketlerinde idare ve öğretim 
mercilerine ve bütün ilgili çevrelere 
ulaşmaları sağlanmalıdır. Derleme, 

Documentation, public relations 
and information  section 

44. The rapid and regular dis-
semination of  worthwhile ideas 
which may be developed by the 
proposed Institute, similar. organs 
or even private individuals, is 
essential. It must find  its way to 
administrative, educational and ali 
other interested circles in Turkey, 
the countries of  the Middle East 
and the rest of  the world. To ac-
hieve this aim, the documentation 
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Temas ve Yayın Şubesi bu gaye ile 
çeşitli faaliyetlere  girişmek duru-
mundadır. 

Şöyle ki: 
a) Şube, Türkiye ve Ortadoğu 

bölgesi için bir merkez kurarak âm-
me idaresini ilgilendiren bütün ya-
yınları toplayacaktır. 

b) Şube, âmme idaresiyle ilgi-
li mahallî merkezler kurulmasını 
teşvik edecek ve bunları geliştire-
cektir. 

c) Şube, Türk ve Ortadoğu dil-
lerinde âmme idaresi meselelerine 
müteallik araştırma ve inceleme ve 
eserler yayımını destekleyecektir. 

d) Şube, idarenin işleyişini ge-
liştirmeye yararlı fikir,  metod ve 
teknik üzerinde devamlı surette kar-
şılıklı faydalanma  sağlayacak ted-
birler alacaktır. Bu maksatla yararlı 
olarak şu tedbirler zikrolunur: 

aa) Türk ve Ortadoğu dilleri-
ne veya bu dillerden diğer dillere 
tercümeler; 

bb) Ziyaretçi bilgin ve uzman-
lardan faydalanma  ve onların çalış-
malarına yardım yolunda tertipler 
almak; 

cc) Konferanslar,  münakaşalı 
toplantılar, seminerler ve fikir  tea-
tileri tertiplemek. 

e) Şube, geniş yayın faaliyet-
lerinde bulunacaktır. Hususiyle, 

aa) Türkiye ve Ortadoğu mem-
leketleri için bir Âmme İdaresi Der-
gini yayınlayacaktır; 

section must engage in a number 
of  activities. 

45. Firstly, it must establish a 
Turkish and regional centre where 
ali publications relating to public 
administration will be collected. 

46. It must also encourage and 
develop local centres concerned 
with public administration and pro-
mote the publication in Turkish or 
Middle Eastern languages of  studies 
and works related to public ad-
ministration problems. 

47. Moreover, it must adopta 
series of  measures designed to en-
sure an uninterrupted exchange of 
ideas, methods and techniques for 
the improvement of  administrative 
procedures. The following  activities 
would be included: 

(i) translation of  publications 
into Turkish and the Middle 
Eastern languages or from 
those languages into others; 

(ii) development of  a system 
which would enable the 
Institute to avail itself  of  the 
presence of  visiting experts 
and at the same time to assist 
them to accomplish their 
work; 

(iii) organization of  conferences, 
discussion meetings, seminary 
work and exchange of  ideas. 

48. The third section will also 
have broad functions  in the field 
of  publication. It must, inter alia: 

(i) publish a review dealingwith 
public administration for  Tur-
key and the countries of  the 
Middle East; 

113 



bb) Türkiye ve Ortadoğu mem-
leketlerindeki çeşitli idarî faaliyet-
leri geliştirmeye yararlı bir ihtisas 
bülteni çıkaracak ve bu bültende 
idare sahasındaki isabetli teşebbüs-
lerden müşahhas misaller dercede-
cek ve faydalı  inceleme ve rapor-
ları yayınlayacaktır. 

f)  Şube, daha umumi olarak, 
gerek Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya ya-
rarlı, gerekse umumu ilgilendiren 
eserler, ders kitapları ve metinleri 
yayınlayacaktır. 

Enstitünün, ilgili meslek ve va-
zife  sahiplerine açık tutulacak (mes-
lekî mahiyette) bir Âmme İdaresi 
Derneği'ne merkez olması, bu Der-
neğin devreli toplantılar ve kongre-
ler tertip etmesi ve Enstitünün üçün-
cü Şubesinin faaliyetlerine  katılma-
sı uygun olur. Böyle bir Dernek bu 
türlü faaliyetlerle  âmme idaresi ilim 
ve san'atmda fikir  teatisine ve iler-
leme teminine önemli surette yara-
yabilir. 

EK 

Enstitünün yukarda sayılan gö-
revlerine, uzmanların esaslı telâkki 
ettikleri şu görev de eklenmek icap 
eder? 

a) Enstitünün mevcut veya müs-
takbel profesörlerine. 

(ii) publish a technical bulletin 
on the improvement of  the 
practical activities in the va-
rious administrations in Tur-
key and the countries of  the 
Middle East. The bulletin will 
give concrete examples of 
successful  administrative un-
dertakings and will publish 
works and reports considered 
to be of  interest. 

49. More generally, it will 
publish treaties, manuals and 
texts either of  general interest or 
directly affecting  Turkey and the 
Middle East. 

50. The Institute should be-
come the headquarters of  a Pub-
lic Administration Association open 
to ali related professions  and pub-
lic offices.  The Association would 
organize meetings and conferences 
from  time to time and would take 
part in the activities of  the third 
section of  the Institute. It would 
also play an important part in the 
exchange of  ideas and the achieve-
ment of  the desired progress in the 
art and science of  public administ-
ration. 

Annex 

51. Över and above the afore-
mentioned functions,  the Institute 
should be entrusted with what the 
experts consider to be an essential 
function:  to make its services 
available and to serve as an in-
termediary in the allocation of 
scholarships and other facilities 
which may be offered  by the Uni-
ted Nations, its specialized or as-
sociated agencies, the Turkish Go-
vernment, the Institute or any other 
establishment: 

(i) to present or future  teachers 
at the Institute; 
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b) Enstitüde tahsil, inceleme ve 
araştırma yapmak isteyenle-
re, 

c) Enstitü öğrencileri de dahil 
olmak üzere, yabancı memleketler-
de staj, tahsil, inceleme ve araştır-
ma yapmaları faydalı  görülenlere, 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile 
ihtisas müesseseleri, bunlarla işbir-
liği yapan müesseseler, Türk Hükü-
meti ve bütün diğer müesseseler ta-
rafından  burs verilmesine veya çe-
şitli kolaylıklar gösterilmesine yar-
dımcı ve vasıta olacak, kendisi de 
bu türlü burs ve kolaylıklar sağlıya^ 
çaktır. 

İKİNCİ KISIM 
ENSTİTÜNÜN İÇ TEŞKİLÂTI 

Âmme İdaresi Enstitüsü, muhtar 
ve tüzel kişiliği haiz bir müessese 
olacaktır. Amaçları bu raporun bi-
rinci kısmında belirtilmiş ve bu 
amaçlara ulaşmak için, bilindiği 
üzere, Enstitü'nün üç Şubeye : 

1 — Öğretim ve Yetiştirme, 
2 — Araştırma ve Yardım, 

3 — Derleme, Temas ve Yayın 
şubelerine ayrılması derpiş edilmiş 
bulunuyor. 

Enstitü, kaide olarak, ister ida-
ri, ister üniversite gibi ilmi, mevcut 
bütün müesseselerden tamamiyle 
müstakil olacaktır. 

Bununla beraber, faaliyetlerinin 
normal seyri için Enstitünün muh-
telif  idareler, üniversiteler, öğretim 
müesseseleri ve, umumiyetle, âmme 
idaresi meseleleriyle ilgilenen bütün 

(ii) to persons wishing to under-
take studies, work or research 
at the Institute; 

(in) to any other persons, inclu-
ding students at the Institute, 
whom it may be considered 
useful  to send abroad for 
courses, studies, work or re-
search. 

III. INTERNAL ORGANIZA-
TION OF THE INSTİTUTE 

52. The Institute of  Publio 
Administration will be an indepen-
dent establishment with a legal 
personality. Its objeetives are 
deseribed in the first  part of  this 
report, which deseribes the three 
seetions into which it has been 
divided for  the achievement of 
those objeetives: 

(i) Education and training 
(ii) Research and assistance 

(iii) Documentation, public rela-
tions and information. 

.53. The Institute will therefore 
generally speaking, be absolutely 
independent of  any other adminis-
trative or university institution. 

54. It is obvious, however, 
that the normal development of  the 
activities of  the Institute will oblige 
it to establish elose collaboration 
and effective  co-operation with va-
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kurumlarla yakın ve müessir bir iş-
birliği kurması icap edecektir. Bu 
zarureti nazara alarak Etüd Grubu, 
memurları, profesörleri,  okul müdür-
lerini ve büyük işletmeler sorumlu-
larını bir araya getiren bir istişarî 
komisyonla Enstitüyü teçhiz etmek 
lüzumunu duymuştur. Bu komisyon 
toplantılarına, ayrıca Enstitüye öğ-
renci gönderen Ortadoğu Devletle-
rinden, tespit edilecek bir nisbet da-
hilinde, temsilciler çağrılması im-
kân ve ihtimali de derpiş edilmiştir. 

Enstitünün diğer iç teşkilât un-
surlarına gelince: bunlar, biri İlim 
Kurulu, diğeri Yönetim Kurulu ol-
mak üzere ikidir. Bunların ihdası 
derpiş olunurken, Türkiye'de bugün 
tatbik edilmekte olan üniversite sis-
teminden ilham alınmıştır. Gerçek-
ten bu sistemin isabeti tecrübe ile 
görüldüğü ve üniversitelere, Ensti-
tü için de temenni edilen bir fikrî, 
idarî ve malî istiklâl sağladığı na-
zara alınmıştır. 

Enstitünün sevk ve idare teşki-
lâtına gelince, bu: 

a) Umum Müdür, 
b) Kodirektör (Yardımcı mü-

dür) 
c) Üç Şubeden her biri için bir 

Müdür, 
den terekküp edecektir. 

Nihayet, idarî bir Genel Sekre-
terlik görevinin ihdası da derpiş 
edilmiştir. 

İstişarî Komisyon, görevleri ve-
ya meslekleri itibariyle seçilen aşa-
ğıdaki zatlardan terekküp eden 

rious administrations, universities, 
teaching establishments, and gene-
rally speaking, with ali organs in-
terested in public administration 
problems. It was that requirement 
that led the Working Group to 
suggest that the Institute should 
have a large advisory committee 
composed of  officials,  professors,  di-
rectors of  schools, scholars and rep-
resentatives of  important firms.  It 
was also thought that representa-
tives of  Middle-Eastern States which 
sent students to the Institute might 
be invited to attend the Committee's 
meetings, in a proportion to be de-
cided later. 

55. Two other bodies are sug-
gested in connexion with the inter-
nal organization of  the Institute: 
the Academic Council and the Ex-
ecutive Committee. In this connexion 
the university system at present in 
force  in Turkey has been followed, 
for  it was felt  that the system had 
proved itself  and that it gave uni-
versities an intellectual, administra-
tive and financial  independence 
which,was equally desirable for  the 
Institute. 

56. The administrative staff  of 
the Institute will be as follows. 

(i) the Director-General, 
(ii) the Co-Director, 

(iii) and the Directors of  each of 
the three sections. 

57. A post of  Administrative 
Secretary-General has also been 
considered. 

58. The Advisory Committee 
will be composed of  well-known 
people selected on account of  their 
work or their profession: 
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1) Üniversitelerin yedi temsilci-
si: Bunların ü:ü Ankara Üniversi-
tesi, üçü İstanbul Üniversitesi ve 
biri de İstanbul Teknik Üniversite-
si temsilcisi olacaktır. Bu temsilci-
ler kürsü yönetimine memur profe-
sörler arasından seçileceklerdi-' 

Üniversitelerarası Kurul, komis-
yona katılmak üzere, Ankara Üni-
versitesi için Hukuk, Siyasal Bilgi-
ler, Dil ve Tarih - Coğrafya  Fakül-
telerinden; İstanbul Üniversitesi için 
de Hukuk, İktisat ve Edebiyat Fa-
kültelerinden kendi profesörler  ku-
rullarının teklifi  ile birer temsilci 
seçer. Bu seçim Hususi Hukuk, Âm-
me Hukuku, Ekonomi, Maliye, Sos-
yoloji ve Psikoloji ve nihayet Tarih 
ve Coğrafya  sahalarının İstişari Ko-
misyonda temsil edilmesine imkân 
verecek şekilde yapılır. 

Üniversitelerarası Kurul, ayrıca 
İstanbul Teknik Üniversitesi temsil-
cisini de Senatosunun teklifi  ;ie se-
çer. 

2) Yüksek okulların iki temsil 
cisi: şu zatlardan olacaktır: 

a) İstanbul Yüksek Denizcilik 
Okulu Müdürü, 

b) İki yıl süre ve münavebe ile 
İstanbul ve izmir Yüksek Ekonomi 
ve Ticaret Okulları Müdürlerinden 
biri. 

3) Faal idarenin dört temsilcisi: 
Bunlar Başbakanlık, Maliye ve İçiş 
leri Bakanlıkları Müsteşarları ile 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

(i) Seven representatives of  uni-
versities, three from  the Uni-
versity of  Ankara, three from 
the University of  istanbul and 
one from  the Technical Uni-
versity of  istanbul. These rep-
resentatives must be profes-
sors occupying- a chair. The 
Inter-University Council will 
appoint a representative of 
each of  the following  faculties, 
as nominated by the various 
Councils of  Professors,  to take 
part in the committee's work: 
University of  Ankara —the 
Faculty of  Law, the Faculty 
of  Political Science, the Fa-
culty of  Languages, History 
and Geography; University of 
istanbul— the Faculty of  Law, 
the Faculty of  Political Eco-
nomy, the Faculty of  Letters, 
so that the following  branches 
of  instruction will be repre-
sented on the Advisory Com-
mittee: private la w, public 
law, political economy, science 
and financial  legislation, so-
ciology and psychology, and 
history and geography. The 
Council will also appoint a 
representative of  the Senate 
of  the Technical University of 
istanbul, to be nominated by 
that body. 

(ü) Two representatives of  Acade-
mies — the Director of  the 
Naval Academy at istanbul 
and, every two years, in turn, 
the Directors of  the Higher 
School of  Economics and 
Commerce at izmir and istan-
bul. 

(iii) Four representatives of  the 
active administration, namely, 
the Under-Secretaries of  State 
of  the Presidency of  the Co-
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veya Umumi Kâtip yardımcıların-
dan biri olacaktır. 

4) Büyük İktisadi ve malî mü 
esseselerden üç temsilci: Bunlar da, 
Sümerbank, Ziraat Bankası ve İş 
Bankası Umum Müdürleri olac i t -
tir. 

5) Âmme İdaresi Enstitüsünün 
üç temsilcisi: Bunlar Umum Müdür, 
Yardımcı Müdür ve Öğretim ve Ye-
tiştirme Şubesi Müdürü olacaktır. 

Bütün üyeler vazifeleri  itibariy-
le îstişari Komisyona katıldıkların-
dan, vazifelerinden  ayrılmakla ko-
misyon üyelikleri de sona erer. Bu-
nunla beraber, İstişari Komisyon-* 
katılan profesörler  iki yıl için seçi-
lirler. 

Nihayet Etüd Grubu Enstitü öğ-
rencileri arasında teb'ası bulunan 
Ortadoğu Devletleri temsilcilerinin 
de istişari komisyon çalışmalarına 
davet edilmeleri temennisini burada 
da tekrarlar. 

İstişari Komisyon, üyeleri ar-ı-
smdan kendine bir başkan seçer. 
Başkan iki yıl için seçilir, tekrar se-
çilmesi caizdir. 

İstişari Komisyon temenni izhar 
eder ve Enstitünün yürütülüş ve iş-
leyişinde sorumlu uzuvlara tavsiye-
lerde bulunur. 

İstişari Komisyon, bunlardan 
başka, öğretim devresinin başlan-

uncil, the Ministry of  Finance 
and the Ministry of  the In-
terior, and the Secretary-Ge-
neral of  the Ministry of  Fo-
reign Affairs  or one of  his 
deputies. 

(iv) Three representatives of  im-
portant economic and finan-
cial institutions, namely, the 
Director-General of  the Sü-
mer Bankasi, the Ziraat Ban-
kasi and the Iş Bankası. 

(v) Three representatives of  the 
Institute of  Public Administ-
ration, namely, the Director-
General, the Co-Director and 
the Director of  the Education 
and Training Section. 

59. As ali members of  the 
Committee will be appointed on the 
basis of  their fımctions,  their man-
date will cease at the same time as 
those functions.  The professors  ap-
pointed to the Advisory Committee 
will, however, hold office  for  a pe-
riod of  two years. 

60. Lastly, the VVorking Group 
again expresses the hope that rep-
resentatives of  Middle-Eastern Sta-
tes whose nationals attend the 
Institute will be asked to send rep-
resentatives to the Committee's 
meetings. 

61. The Advisory Committee 
will elect its chairman from  among 
its members. He will be elected for 
two years and may be re-elected. 
The Advisory Committee will ex-
press wishes and make recommen-
dations to bodies responsible for  the 
management and functioning  of  the 
Institute. 

62. It will also express its views 
and make comments on the pro-
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gıcından önce kendisine sunulması 
gerekli öğretim ve çalışma program-
ları hakkında rey ve mütalâa be-
yan eder. 

İlim Kurulu, Umum Müdür, Ko-
direktör (Yardımcı müdür) ve üç 
şubeden her birinin müdürü ile her 
üç şubenin faal  ve sorumlu üyele-
rinden terekküp eder. Kurulun üye 
sayısı 12 den az ve 25 den fazla 
olamaz. 

Enstitünün Umum Müdürü İlim 
Kuruluna başkanlık eder. 

İlim Kurulu, Umum Müdürün 
kendisine sunduğu bütçeyi görüşür 
ve tasdik eder. 

İlim Kurulu, şubelerden her bi-
rinin programını tesbit eder; her 
şubenin çalışmalarına katılacak uz-
manları seçer ve tayin eder. 

İlim Kurulu, hususiyle Enstitü-
ye kabule, inzibata, imtihanlara ve 
öğretim sonunda verilecek belgele-
re ait hükümler ihtiva eden yönet-
melikler yapar. 

İlim Kurulu, umumi olarak 
Enstitünün işleyişiyle ilgili bütün 
konularda yetkilidir. 

Umum Müdürün teklifi  ile iç 
yönetmeliğin derpiş ettiği müeyyi-
deleri karar altına alır. 

Enstitünün yüksek sevk ve ida-
resi Umum Müdür tarafından  sağ-
lanır. Umum Müdür Enstitünün 
idare ve yürütülüşünden ve, umu-
mi olarak, işleyişiyle ilgili her hu-
sustan sorumludur. Umum Müdür 

grammes of  study, which must be 
submitted to it before  the instruc-
tion begins. 

63. The Academic Council will 
be composed of  the Director-Gener-
al, the Co-Director, the Director of 
each of  the Institute's three sections 
and the responsible working rep-
resentatives of  each of  the three 
sections. The total membership of 
the Council may not be less than 
twelve or more than twenty fi  ve. 

64. The Director-General of  the 
Institute will be the chairman of 
the Academic Council. 

65. The Academic Council will 
study, discuss and approve the bu-
dget submitted to it by the Director-
General. 

66. It will draw up program-
mes for  each section and will select 
and appoint experts to participate 
in the work of  each section. 

67. It will draw up rules and 
regulations especially as regards 
admission to the Institute, discipline, 
examinations and conditions for  the 
issue of  graduation certificates.  It 
will further  be qualified  to deal with 
ali questions connected with the 
general functioning  of  the Institute. 

68. It will impose the penalties 
prescribed in the rules, at the pro-
posal of  the Director-General. 

69. The Institute will be 
controlled by the Director-General, 
who will be responsible for  its ad-
ministration, management and, ge-
nerally speaking, everything connec-
ted with its functioning.  He will 
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Enstitüyü gerek kazaî mercilere ve 
üçüncü şahıslara karşı, gerekse her 
hususta temsil eder. 

Umum Müdürün ilk ve yakın 
çalışma arkadaşı Kodirektör (Yar-
dımcı müdür) dür. 

Enstitünün her üç şubesi bir 
müdürün idaresi altında bulunur. 
Her şubenin müdürü şubesinin faa-
liyetinden Umum Müdüre ve İlim 
Kuruluna karşı sorumludur. 

îlim Kurulunun tevdi edeceği 
veya kendilerinin ele alacakları me-
seleleri görüşmek, bütçe tasarısını 
hazırlamak ve yönetmelikleri uygu-
lamak üzere, Umum Müdürün baş-
kanlığında Yardımcı Müdür (Kodi-
rektör) ve şube müdürlerinden te-
rekküp eden bir Yönetim Kurulu 
bulunur. 

Enstitünün idarî memurlarının 
başında, faal  idareden yetişme, zat 
işlerinde ve malî meselelerde tec-
rübe sahibi, mümkünse ingilizce ve 
fransızca  konuşan bir umumi kâtip 
bulunur. 

İdari Kadro: 

1) Levazım ve hesap işleri, 

2) Evrak ve posta işleri, 

3) Yayın ve bülten işleri, 

4) Zat işleri ve sosyal işler, 

5) İmtihan işleri, 
6) Kitaplık ve derleme işleri 

için memurluklar ihtiva eder. 

represent the Institute before  the 
law and on ali other occasions, as 
also in dealing with third parties. 

70. The Co-Director of  the Ins-
titute will be his immediate assis-
tant. 

71. Each of  the three sections 
of  the Institute will come under the 
authority of  the Director, who will 
be responsible to the Director-Ge-
neral and to the Academic Council 
for  the work of  his section. 

72. The Director-General, the 
Co-Director and the Directors of  the 
Sections will meet in Executive 
Committee, under the chairmanship 
of  the Director-General, in order to 
examine any questions referred  to 
them by the Academic Council or 
wiıich they themselves wish to put 
forvvard,  especially as regards the 
preparation of  the draft  budget and 
the application of  the rules and re-
gulations. 

73. The administrative staff  at 
the Institute will be placed under 
the authority of  a Secretary-Gene-
ral seconded from  the active ad-
ministration, with adequate ex-
perience of  personnel and budgetary 
problems and, if  possible, able to 
speak English and French. 

74. The Secretariat will com-
prise the following: 

(i) Accounting and supply de-
partment 

(ii) Postal department 
(üi) Publications and bulletin de-

partment 
(iv) Personnel and social welfare 

department 
(v) Examination department 

(vi) Documents and library de-
partment. 
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Enstitü öğretim ve uzmanlık 
kadrosuna İlim Kurulu tarafından 
seçim ve tayin yapılır. Bu kadro 
profesörler,  konferansçılar,  amelî 
kur öğretmenleri, araştırıcı, uzman 
ve umumi olarak şahsi sorumluluk-
ları altında üç şubeden her birinin 
faaliyetine  katılan bütün bilgin ve 
uzmanlardan terekküp eder. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile 
Türk Hükümeti arasında yapılan 
anlaşmalar, âkitlerden her biri ta-
rafından  Enstitü emrine bir miktar 
uzman, profesör  ve bilgin verilme-
sini derpiş etmektedir. 

Grup toplantı ve görüşmeleri sı-
rasında bir fikir  verme kabilinden 
öne sürüldüğüne göre, Birleşmiş 
Milletlerce tayin edilecek uzmanlar 
arasında 

— Bir derleme, temas ve yayın 
uzmanı, 

— Bir araştırma ve yardım uz-
manı, 

— Hususiyle aşağıdaki konula-
rı okutacak profesörler  (Kodirektör 
dahil) bulunmalıdır: Personel işle-
ri: Teşkilâtlanma ve Metod; Modern 
Âmme ve Hususi teşebbüsler mu-
hasebesi; Memur yetiştirme. 

Etüd Grubu üyeleri Enstitünün 
Derleme, Temas ve Yayın Şubesin-
de tercüme işleri için bir yardım-
cılık görevi ihdas edilerek bu vazi-
fenin,  üniversite öğretim üyeleri 
arasından yabancı diller ve kültür-
ler uzmanı bir zata tevdi edilmesi 
lüzumuna bilhassa dikkati çekerler. 
Gerçekten uzmanların düşüncesine 

75. The teaching and expert 
staff  of  the Institute will be selec-
ted and appointed by the Academic 
Council. It will be composed of  a 
group of  professors,  lecturers, pro-
gramme directors, research workers, 
experts and, generally speaking, ali 
speeialists who have personal res-
ponsibilities in connexion with the 
work of  each of  the three sections 
of  the Institute. 

76. The agreements signed bet-
ween the United Nations and the 
Turkish Government provide that 
both the contracting parties shall 
make a certain number of  experts, 
professors  and scholars available to 
the Institute. 

77. During the discussions and 
meetings of  the Working Group of 
Experts it was süggested, for  guid-
ance, that the experts appointed 
by the United Nations should in-
ci ude : 

(i) an expert in documentation, 
public relations and informa-
tion; 

(ii) an expert in research and 
assistance; 

(iii) professors  (one of  whom 
should be the Co-Director) to 
teach the following  subjects: 
staff  management, organiza-
tion and methods, modern 
public and private accounting, 
training of  public officials. 

78. Furthermore, the members 
of  the Working Group draw special 
attention to the fact  that they con-
sider it essential that a post of  trans. 
lator-interpreter should be provided 
in the Institute's third section —do-
cumentation, public relations and 
information—  and should be filled 
by a university expert in foreign 
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göre, öğrencilerin yeter derecede 
yabancı dil bilmemelerinden doğa-
cak güçlük Enstitünün karşısına çı-
kacak en zor meselelerden biri ola-
caktır. 

Enstitünün bütçesine, işleyişi 
için gerekli muhtelif  malî tedbirle-
re gelince: uzmanlar bu konuların 
kendilerine verilen" vazifenin  tam 
m&nasiyle çerçevesine girmeyip, da-
ha ziyade Birleşmiş Milletler Teşki-
lâtı ile Türk Hükümetini ilgilendir-
diği mütalâasında bulunmuşlar ve 
Enstitüye, iyi işlemesi ve başarılı ol-
ması için mutlak bir zaruret telâk-
ki ettikleri muhtariyeti geniş ölçü-
de sağlayacak yeter malî imkânlar 
temin edilmesi gerektiği kanaatini 
oybirliği ile ve açıkça ifade  etmek-
le yetinmişlerdir. 

Birleşmiş Milletlerce tesbit edi-
len çalışma programı icabı olarak 
uzmanlar müstakbel Âmme İdare-
si Enstitüsünün çalışacağı bina işi 
ile de meşgul olmuşlardır. Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanının 
lütufkârlığı  ile bu Fakültenin bütün 
salon, dershane, kütüphane ve bü-
rolarını gezdikten sonra, hiç değil-
se başlangıçta Enstitünün Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde yerleştirilme-
sinin mümkün ve temenniye şayan 
olduğu kanaatine varmışlardır. Ba-
his konusu iki müesseseden hiç bi-
rinin işleyişi aksamadan bu yer-
leşmenin mümkün olabileceği hak-
kında kendilerine teminat verilmiş-
tir. 

Uzmanlar, yukarıda yazılı iç teş-
kilâtın, Enstitüye, bir yandan başa-
rılı olması ve amaçlarına ulaşma-
sı için muhtaç olduğu gerçek muh-
tariyeti, öte yandan, hususiyle me-

languages and civilizations. The ex-
perts feel  that the students' inade-
quate knowledge of  foreign  lan-
guages will be one of  the most dif-
ficult  problems confronting  the nevv 
Institute. 

79. The experts considered that 
the question of  the Institute's budg-
et and various financial  arrange-
ments to be made with regard to 
its functioning  did not come strictly 
within their terms of  reference  but 
was more naturally the concern of 
the United Nations and the Turkish 
Government. 

80. They merely expressed the 
clear and unanimous opinion that 
the new Institute should be endowed 
with sufficient  funds  to ensure its 
independence, which they felt  being 
necessary for  its smooth working 
and success. 

81. As suggested in the United 
Nations working programme, the 
experts also tried to find  a suitable 
location for  the future  Institute ol 
Public Administration. 

82. After  visiting the lecture 
rooms,, libraries, classrooms and of-
fices  of  the Faculty of  Political 
Sciences at Ankara, by courtesy of 
the Dean, they decided that it would 
be possible and desirable for  the 
Institute to be installed there, at 
least in its early stages. They took 
note of  the assurance given them 
that this could be done without in 
any way jeopardizing the smooth 
working of  either of  the two institu-
tions concerned. 

83. The experts think that such 
an internal organization should 
ensure the Institute the true inde-
pendence which it needs to achieve 
success and to attain its aims, the 
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mur yetiştirme ve geliştirmede ve 
umumiyetle idari ilimleri ilerletme-
de istenen müessiriyeti sağlıyacağı 
kanaatindedirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ENSTİTÜNÜN, HUSUSİYLE 
ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME 

ŞUBESİNİN MEMUR 
YETİŞTİRME VE 

GELİŞTİRMEDEKİ 
GÖREVLERİ 

Etüd Grubu üyeleri, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtınca tesbit edilen 
çalışma programında önemi üze-
rinde ısrarla durulan memur yetiş-
tirme ve geliştirme konusunu itina 
ile ele almışlardır. Grup, bu mese-
leye raporunda hususi bir yer ayı-
rarak, Amaç Kısmında belirtilen 
prensipleri açıklamayı ve kuvvet-
lendirmeyi uygun bulmuştur. 

Üstelik bu konu, her ne kadar 
esas itibariyle Öğretim ve Yetiştir-
me şubesini ilgilendiriyorsa da, di-
ğer iki şubenin, yani Araştırma ve 
Yardım şubesiyle, Derleme, Temas 
ve Yayın şubesinin devamlı meşga-
leleri arasında yer alması gerekli 
meselelerdendir. 

Hatırlanacağı üzere, (Raporun 
Amaç Kısmı) Etüd Grubu yeni 
Enstitü için şu iki vazifeyi  tesbit 
etmiştir: 

a) Devlet hizmetine girmek is-
teyen veya yeni giren gençleri ye-
tiştirmek; 

b) Yıllardan beri Âmme İdaresi 
hizmetinde bulunanları geliştirmek. 

necessary efficiency  in the training 
and advanced training of  officials, 
in particular, and the advancement 
of  the administrative sciences in ge-
neral. 

IV. PART TO BE PLAYED BY 
THE INSTİTUTE, AND MO~ 
RE PARTICULARLY BY 
İTS EDUCATİON SECTİON, 
IN THE TRAİNİNG AND 
ADVANCED TRAİNİNG OF 

OFFİCİALS 

84. The members of  the Wor-
king Group gave special attention 
to the training and advanced train-
ing of  officials,  the importance of 
vvhich had been emphasized in the 
programme of  work prepared by the 
United Nations. The Group con-
sidered that a special section of  its 
report, in which the principlea 
already set forth  in the chapter on 
the objectives of  the Institute would 
be enlarged upon and emphasized, 
should be devoted to this question. 

85. This is, moreover, a prob-
lem which, while it primarily con-
cerns the education and training 
section, should be constantly borne 
in mind by the two other sections, 
the research and assistance section 
and the documentation, public rela-
tions and information  section. 

86. It will be remembered (see 
the part of  the report which refers 
to the Institute's objectives) that 
the Working Group has assigned 
to the Institute the dual task of: 

(i) training young people who 
wisli to enter or who have 
just entered State service and, 

(ii) giving advanced training to 
officials  who have been in 
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Bu gaye ile Enstitü: 

a) Kurs, konferans,  amelî ders, 
staj yollarıyle bizzat öğretim ter-
tip edecek; 

b) Diğer müesseseler veya ilgi-
li kurumlar tarafından  aynı mahi-
yette öğretim yapılmasını tavsiye, 
teşebbüs ve yardımlariyle teşvik 
edecektir. 

I. Enstitü içinde öğretim: 

A. Yetiştirme Tertibi 

Her sınıf  genç memurları ye-
tiştirme konusunda Enstitünün Öğ-
retim şubesi, her şeyden önce ame-
lî, mesleki ve teknik bir yetiştirme 
gayesi güden bir öğretim ve tatbi-
kat müessesesidir. Bu öğretim âm-
me idaresine muayyen bir seviye-
nin üstünde olarak yeni alınan 
genç memurlara mahsustur. Uz-
manlar bu hususta şu temenniyi iz-
har etmişlerdir : "Muhtelif  kurum 
ve idarelerin 30 lira asli maaşlı ba-
rem derecesi veya daha üstün de-
rece ile yeni intisap eden veya bu 
dereceye geçmesi bahis konusu olan 
yüksek öğretim diplomasını haiz 
memurlardan bir kısmını her yıl 
Âmme idaresi Enstitüsünün Öğre-
tim Şubesine göndermeleri lâzım-
dır. İdarecilerin, yüksek öğretim dip-
lomasını haiz olmamakla beraber, 
vasıflan  ve çalışmalariyle istisnai 
bir ilerleme kabiliyeti gösteren genç 
memurlarım da Enstitüye gönder-
meleri icap eder. Bunların iki yıl-
lık bir süre için gönderilmeleri ge-
rektir. Bu suretle gönderilen me-
murlar, iki yıllık devrenin sonunda, 
bir imtihan geçirecekler ve bunun 

publio service for  several 
years. 

87. In order to accomplish that 
dual mission, it must both: 

(i) organize the instruction to be 
given by means of  courses, 
lectures, practical work and 
seminars; and 

(ii) encourage, by its advice, ini-
tiative and assistance, instruc-
tion of  the same type vvhich 
might be organized by other 
establishments or institutions 
concerned. 

instruction given at the Insti-
tute : training cycle 

88. As far  as the training of 
young officials  of  ali categories is 
concerned, the educational section 
of  the Institute will be primarily a 
teaching and instructional institu-
tion for  practical, professional  and 
technical training. This instruction 
is designed for  young, newly-ad-
mitted public administration of-
ficials  who are above a certain Stan-
dard. The experts expressed the fol-
lowing wish in this connexion: 
"The various bodies and administra-
tive branches should each year as-
sign to the Education Section of 
the Institute of  Public Administra-
tion a number of  their officials  with 
a university degree who have just 
entered the administration at grade 
30 or above, or who may be pro-
moted to grade 30. The administra-
tions should also assign to the 
Institute those of  their young mem-
bers who have no degree but whose 
qualities and ability have singled 
them out for  special promotion. 
They should be assigned for  two 
years. At the expiration of  that 
period, the officials  so assigned 
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neticesine göre Devlet, bunların me-
muriyetlerini tasdikten veya üst de-
receye terfiden  imtina edebilecek-
tir". 

Etüd Grubu, bu gençlerin, ya-
bancı memleketlerde staj ve tahsil 
yapan memurlara tanınan hak ve 
imkânlardan faydalanmalarını  tav-
siye eder. 

Bu memur öğrencilerden başka: 
a) Yüksek tahsil diplomasim 

haiz olup da, âmme idaresi saha-
sında öğretmenlik yapmak maksa-
dıyie veya herhangi bir sebeple bil-
gilerini derinleştirmek istiyenler; 

b) Ortadoğunun muhtelif  mem-
leketlerine mensup gençler de, 
öğrenci olabileceklerdir. 

Bu son iki kısım öğrencinin in-
gilizce veya fraıısızcayı  veya bun-
lardan birini, yahut hiç olmazsa 
yaşayan, kültür dillerinden birini 
yeter derecede bilmeleri arzu edi-
lir. 

İlim Kurulu, yine bu son iki kı-
sım öğrencinin, Enstitüye kabulleri 
için ayrıca bir giriş imtihanında ba-
şarı göstermelerini isteyebilecektir. 

* 
** 

Enstitüde tahsil devresi biri sta-
ja, diğeri öğretime hasredilmek 
üzere iki yıldır. 

* 
* * 

Stajlar muhtelif  idarelerle mu-
tabık kalınmak ve öğrencilerin ye-
tişme ihtiyaçları göz önünde tutul-
mak suretiyle Umum Müdür tara-
fından  tertip edilir. Stajların gaye-
si, öğrencilere edindikleri nazari 
bilgilerin isabetini deneme ve idari 
ve içtimaî gerçeklere vukuf  kazan-
ma imkânları vermektir. 

should sit for  an examination, on 
the results of  which the State may 
refuse  either to confirm  their ap-
pointment in the higher grades or 
to promote them to a higher grade." 
The Working Group further  recom-
mends that these young people 
should have the same advantages 
as those enjoyed by officials  follo-
wing courses or studying abroad. 

89. Besides these student of-
ficials,  there will be young persons 
with university degrees who wish 
to make a more thorough study of 
public administration, either with a 
view to teaching that subject later 
or for  any other reason, as also 
young persons who are nationals of 
various countries of  the Middle 
East. 

90. The students in the last two 
categories should have an adequate 
knovvledge of  English and French or 
of  one of  these languages or, at 
least, of  one or two living languages. 

91. The Academic Council 
should, moreover, insist on the pas-
sing an entrance examination to 
the Institute. 

92. The course at the Institute 
will be for  two years, one of  which 
will be devoted to practical work 
and the other to study. 

93. The practical work will be 
organized by the Director-General 
in agreement with the various ad-
ministrations, bearing in mindwhat 
are the needs of  the students. Their 
aim will be to enable the students 
to verify  or criticize the theories 
they have learned and to give them 
a theoretical and practical know-
ledge of  administrative and social 
realities. 
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Öğretime gelince, bu, daha ön-
ce belirtildiği üzere, öğrencilere âm-
me idaresi sahasında en yeni bilgi 
ve teknik ile ünsiyet peyda ettire-
cek mahiyette olmalıdır. Keza öğre-
tim, bilhassa amelî mahiyette olma-
lıdır. Bunun neticesi olarak, Ensti-
tü, Fakültelerde olduğu gibi ele alı-
nan konuları tamamiyle okutmak 
gayesini gütmemeli, programlan bü-
yük bir elâstikiyeti haiz olmalıdır. 

Bu sebepledir ki, uzmanlar, sa-
dece bir fikir  verme mahiyetinde 
olmak üzere, Enstitüde gösterilme-
sini faydalı  sandıkları birtakım ko-
nuları belirtmişlerdir. 

Bu konular aşağıda sıralanmış-
tır. Şüphesiz burada yer alan ba-
hislerin hepsi derin bir şekilde ele 
alınamayacak ve aralarında seçim 
yapmak gerekecektir. Bu seçim hem 
Enstitü, hem de öğrenciler tarafın-
dan yapılmak lâzımdır. Öğretim 
programını her yıl, faydalı  gördüğü 
şekilde tesbit etmek İlim Kuruluna 
ait olacaktır. 

Öğretim üç kısma ayrılacaktır: 

a) Mecburî umumi mahiyetteki 
öğretim; 

b) İdarenin muhtelif  şubeleri-
ne tekabül eden mecburî ih-
tisas öğretimi; 

c) Seçimlik ihtisas öğretimi. 

a) Umumi mahiyette temel öğ-
retim 

— Mukayeseli Medeni Hukuk 
(Şahıslar ve Borçlar) 

— Mukayeseli Ticaret Hukuku 
— Mukayeseli Deniz Hukuku 

94. The studies to be under-
taken should, as has already been 
pointed out, familiarize  the students 
with the most modern public ad-
ministration techniques and data. 
They must also be of  an essentially 
practical nature. It should not 
therefore  be the aim of  the Institute, 
as it would of  a Faculty, to exhaust 
a given curriculum and its pro-
grammes should be very flexible. 

95. It is therefore  only by way 
of  guidance that the experts have 
drawn attention to various subjects 
on which they feel  that instruction 
might usefully  be given. 

96. These subjects are listed 
below. It will, of  course, be impos-
sible to deal with ali these subjects 
exhaustively and the choice among 
them should be made by both the 
Institute and the students. It will be 
the responsibility of  the Academic 
Council to prepare the teaching 
programme each year, as it sees fit. 

97. Once the programme has 
been drawn up, instruction will be 
divided into three categories: 

(i) Compulsory subjects of  a gen-
eral nature. 

(ü) Compulsory special subjects 
corresponding to the various 
sections of  public administra-
tion. 

(iii) Optional specialized subjects. 

98. These will be arranged as 
follows: 

(i) General instruction 

Comparative civil law (peo-
ple and their duties) 
Comparative commercial law 
Comparative maritime law 
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— Mukayeseli idare Hukuku 

— Mukayeseli Anayasa Huku-
ku 

— Devletler Hukuku (Türlü 
sistem, kaide ve tatbikat) 

— Mukayeseli Devletler Hususi 
Hukuku 

— Mukayeseli Sosyal Hukuk 

— Mukayeseli İktisat Hukuku 

— Modern İktisat (Muhtelif  ik-
tisat sistemleri) 

— Mukayeseli olarak ferdî  hür-
riyet telâkkisi (Polis, adlî ta-
kibat, infaz  sistemleri...) 

b) Türkiye ve Ortadoğuya taal-
lûk eden öğretim 

— Türkiye ve Ortadoğu mües-
seseleri tarihi 

— Türkiye ve Ortadoğunun mu-
fassal  iktisadî ve beşerî coğ-
rafyası 

c) Milletlerarası Teşkilâtı ilgi-
lendiren öğretim 

— Birleşmiş Milletler ve İhti-
sas Müesseseleri 

— Milletlerarası Teknik Yar-
dım 

— Milletlerarası Memur 

d) Malî Meselele're müteallik 
öğretim 

— Devlet Bütçesi 
— Teknik vasıflı  bir idare (me-

selâ P.T.T.) bütçesinin mu-
fassal  ve amelî bir surette in-
celenmesi 

— Devlet iktisadî müessesele-
rinden birine veya Devlet 

Comparative administrative 
law 
Comparative constitutional 
law 
Comparative public interna-
tional law 
Comparative private interna-
tional law 
Comparative social legisla-
tion 
Comparative economic legis-
lation 
Modern economic policy 
(comparison of  various sys-
tems) 
The idea of  individual free-
dom in comparative law (po-
liçe, justice, penitentiary sys-
tems...) 

(ii) Instruction on Turkey and 
the Middle East 

History of  Turkish and 
Middle-Eastern institutions 
Economic and human geog-
raphy of  Turkey and the 
Middle East 

(İÜ) Instruction on the United 
Nations 

The United Nations and its 
specialized agencies 
International technical assis-
tance 
The international official 

(iv) Instruction on financial  mat-
ters 
The State budget 
A thorough and practical 
study of  the budget of  a 
technical branch of  the Ad-

ministration (Posts, Tele-
graphs and Telephones, for 
example) Study of  the budg-
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murakabesine tâbi bir mües-
seseye ait bütçenin incelen-
mesi 

— Bir hususi teşebbüs bütçesi-
nin incelenmesi (bilanço ha-
zırlamak ve tahlil etmek) 

— Yabancı bir devlet bütçesi-
nin ve —icap ve imkân nis-
betinde— halk demokrasile-
rinden birinin bütçesi 

— Modern Muhasebe (prensip-
ler ve tatbikat) 

e) iktisadî ve içtimaî Öğretim 

— İşletme bütçeleri ve millî 
ekonomi 

— Nüfus  ve nüfus  meseleleri 

— Umumi Sağlık 
— Mesken meseleleri (amele ve 

köylü meskenleri) 

— Umumi öğretim 
— Meslekî Teşekküller (sendi-

ka...) 
— iskân meseleleri: yerinden 

edilmiş kimseler 

f)  Personel Meseleleriyle ilgili 
Öğretim 

— Personel işleri yönetimi (âm-
me ve hususi) 

— Ekip Çalışması (prensipler 
ve metodlar) 

— Dünyanın muhtelif  memle-
ketlerindeki memur statüsü-
nün incelenmesi 

— Memurların şahsî sorumlu-
luğu 

— Verim meselesi 
— Büyük memurlar (âmme hiz-

metinde temayüz etmiş şah-
siyetler hakkında konferans-
lar) 

et of  a State or State-con-
trolled economic institution. 
Study of  the budget of  a pri-
vate enterprise (preparation 
and interpretation of  balance 
sheet) 
Study of  the budget of  a 

foreign  State and, possibly. 
of  a People's Democracy 
Modern accounting (princip-
les and application) 

(v) Economic and Social instruc-
toin 

The budgets of  public enter-
prises and the national eco-
nomy 
Population and demographic 
problems 
Public health 
Environment (labour and 
rural problems) 

Public education 
Professional  organizatons 
(trade unions ete.) 
Settlement of  people : displa-
ced persons 

(vi) instruction on personnel 
questions 
Staff  management (public 
and private) 
Team work (principles and 
methods) 
Study of  the status of  offi-
cials in the different  coun-
tries of  the world 
The personal responsibility 
of  the official 
The problem of  output 
Great officials  (lectures on 
well-known people who have 
brought their country re-
nown in the public service) 



— idare aleyhine müracaat yol-
ları 

— Psikoteknik tatbikatı 
— Halkla temas 
— Zatişleri teşkilâtı (mukayese-

li inceleme) 

g) Umumi Mahiyette İdari me-
selelere Müteallik Öğretim 

— Malzeme alımı, dağıtımı ve 
kullanılışım murakabe 

— Bayındırlığa müteallik taah-
hüt işleri (şartname tanzi-
mi, teklif  ve ihale üzerinde 
idare ve müteahhit cephele-
rinden inceleme) 

h) Teşkilât ve Metod Meselele-
riyle İlgili Öğretim 

— Dosya tanzimi ve tasnifi,  ar-
şivler 

— Mekanik yazı vasıtaları 
(amelî çalışma) 

— Yazı ve rapor kaleme alma 
-resmi metinler hazırlama-
idari üslup 

— Büro: Teşkilât ve metod 

— İstatistik yapmak ve kullan-
mak 

— İş ve mesuliyet taksimi 

— Yetki ve imza yetkisi ver-
mek 

— Metinlerin teksirinde mo-
dern usuller 

— Umuma hitap sanatı (pren-
sipler, metodlar, terimler) 

— Plân işleri 

i) Mahalli İdareye Müteallik 
Öğretim 

— Mahalli idare : idare ve büt-

Appeal against the administ-
ration 
The use of  psychotechnique 
Public relations 
Staff  administration (com-
parative study) 

(vii) instruction on general ad-
ministrative problems 

Purchase and distribution of 
supplies and control of  their 

use. Negotiations for  public 
works (examination and pre-
paration of  a specification 
-tenders- allocation...) stu-
died from  the point of  view 
of  the administration and of 
the enterprise in question 

(viii) instruction on organization 
problems and methods 
Filing and classification,  and 
records 
Multicopying (practical stu-
dies) 
Drafting  of  letters and re-

ports -preparation of  offi-
cial documents. administra-
tive style 
The office:  organization and 
methods 
The establishment and use 
of  statistics 
Distribution of  responsibili-
ties and work 
Delegation of  authority and 
of  signature 
Modern processes for  the 
reproduction of  texts 
The art of  public speaking 
(principles, methods, exerci-
ses) 
Planning 

(xi) instruction on Local ad-
ministration 
Local communities: administ-
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çe 
— Mahalli idareler personeli 

— Devlet ve halkla münasebet-
leri 

j) Siyasi Tarihle İlgili Öğretim 

— Bir büyük memleketin dış si-
yaseti 

— Ortadoğu memleketlerinden 
birinin dış siyaseti 

— Antlaşmalar tarihi 

k) Yabancı Diller Öğretimi 

Uzmanlar, yukarıda sayılan ko-
nuların sırf  bir fikir  verme mahi-
yetinde olduğunu tekrarlarlar. Uz-
manların kanaatınca, İlim Kurulu 
duyulacak ihtiyaca göre, faydalı  gö-
receği her türlü değiştirme ve dü-
zenlemeleri yapmak durumunda-
dır. 

Fakat nisbi olarak programa 
alınan konular ne olursa olsun, uz-
manlar, Enstitüdeki öğretimin naza-
rî değil, gerçekten ameli olması üze-
rinde bilhassa ısrar ederler. Binaen-
aleyh, Enstitüde kürsüden takrir, se-
miner çalışmalarına, ilmî toplantıla-
ra, amelî ve tatbiki çalışmalara 
nisbetle çok az yer almalıdır. Aynı 
sebeple, Enstitü öğretimi geniş öl-
çüde mukayeseli olmalıdır. 

Diğer taraftan  uzmanlar Türki-
ye'de ve Ortadoğu memleketlerinde 
geçmiş medeniyetler ve bıraktıkları 
bakiyeler hakkında Enstitü öğrenci-
lerinin mümkün mertebe iyi bir 
bilgi sahibi olmalarım sağlayacak 
dersleri görmeleri gerektiği müta-
laasmdadırlar. Gerçekten, bu mem-

ration and budget 
The staff  s of  local communi-
ties 
Their relations with the Sta-
te and public 

(x) Instruction on diplomatic 
history 
The foreign  policy of  a lea-
ding Power 
The foreign  policy of  a 
Middle-Eastern country 
The history of  treaties 

(xi) Instruction in foreign  lan-
guages 

99. The experts wish to empha-
size once again that this list is gi-
ven only by way of  guidance. They 
consider that the Academic Council 
should make whatever amendments 
and modifications  may prove ne-
cessary. 

100. They would urge, however, 
that whatever subjects are finally 
included in the programme, the 
instruction given at the Insti-
tute should be of  a truly practical 
and not theoretical nature. Hence. 
courses and lectures of  an academic 
type should be given far  less im-
portance than seminars or confe-
rences and practical work and ex-
perience. For the same reasons com-
parative studies should always play 
a large part in the instruction given 
at the Institute. 

101. To turn to another subject, 
the experts consider that the stu-
dents attending the Institute should 
as far  as possible receive instruc-
tion which will give them a good 
knowledge of  the successive civiliza-
tions in Turkey and the countries 
of  the Middle East and the traces 
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leketler toprağının ihtiva ettiği abi-
de ve san'at eserleri servetinin Dev-
let idare ve muhafazası  altına alın-
masını sağlamaya imkân nisbetin-
de çok sayıda memurun muktedir 
bulunması önemli bir mesele ola-
rak gözükmektedir. Bu türlü faali-
yetler, âmme hizmetlerinin esaslı 
bir kısmını teşkil ederler. Gerçek-
ten bu hizmetler sadece vatandaş-
ları idare, sevk ve murakabeye inhi-
sar etmezler; onları yetiştirip geliş-
tirmekle birlikte, yurdun san'at ve 
kültür servetini korumayı da içine 
alırlar. 

Öğrenciler Enstitüde geçirecek-
leri iki yıl sonunda bir imtihana 
tâbi tutulurlar. İlim Kurulu imti-
han jürilerini teşkil eder; imtihan-
ların konu, sayı ve süresini tesbit 
eyler. Bu imtihan sonunda her öğ-
renciye bir not verilir ve bütün öğ-
renciler başarı derecesine göre bir 
tasnife  tâbi tutulurlar. 

Bu imtihan neticeleri, mesleğin 
başlangıcında bulunan gençlerin 
memurluklarını tasdik etmek, diğer-
lerini terfi  ettirmek veya her iki 
zümreye de uygun göreceği mesle-
kî menfaatler  bahşetmek yolunda 
Hükümetin kararlarına mesnet teş-
kil edecektir. 

Bundan başka, memur olsun ol-
masın, her öğrenciye, İlim Kurulu-
nun önceden tesbit ettiği ortalama 
notu kazanmış olması şartiyle, bir 
"Âmme İdaresi Diploması" verile-
cektir. 

Bu diplomaya, Hukuk, Siyasal 
Bilgiler ve İktisat Fakültelerinin, 
Doktora için aranan şartlardan bir 
kısmı için muadelet tanımalarım 
uzmanlar temenniye şayan bulur-
lar. 

that remain of  them. It would ap-
pear essential that as many officials 
as possible should be in a position 
to ensure that the State takes över, 
conserves and safeguards  the 
wealth in monuments and objets 
d'art to be found  in the earth in 
these countries. Such work is an 
essential part of  public service, 
which is not merely a question of 
administering, managing or control-
ling citizens but also of  training 
and advancing them, while at the 
same time protecting the artistic 
and cultural heritage of  the country. 

102. Af  ter two years' study at 
the Institute, the students must sit 
for  an examination organized by 
the Academic Council, which wil] 
appoint the examiners and select 
the subjects and the number and 
duration of  the tests. It is on the 
results of  this examination that 
each student will be marked and 
graded. 

103. The examination results 
will enable the Government to con-
firm  the appointments of  the young 
officials  who are at the beginning 
of  their career, to promote others. 
and to grant them ali such profes-
sional advantages as it may deem 
fit. 

104. Furthermore, a public ad-
ministration diploma will be awar-
ded to students, whether or not of-
ficials,  who receive in the examina-
tion the average mark established 
beforehand  by the Academic Coun-
cil. 

105. The experts hope that the 
Faculties of  Law, Political Science 
and Political Economy will reeog-
nize this diploma as fulfilling  some 
of  the conditions necessary for  ob-
taining a doctorate. 
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B. Geliştirme Tertipleri 

Yukarıda bahsolunan normal 
yetiştirme tertibi dışında Enstitü, 
imkânları nisbetinde, mahiyeti ve 
süresi katılacakların vasıf  ve ihti-
yaçlarına göre değişen hususi ye-
tiştirme veya geliştirme tertipleri 
alacaktır. 

Bu cümleden olarak, hususile: 

a) Daha önce idari ilimler sa-
hasında ders görmemiş olup da ida-
ri mahiyet taşıyan meslekî görev-
ler yapacak (hekim, mühendis gi-
bi) genç teknisyenler, 

b) Âmmeye veya hususi teşeb-
büse ait iktisadî veya ticarî mahi-
yette bir işletme hizmetine girmek 
isteyen gençler, 

c) Mesleklerinde gelişmek iste-
yen veya terfileri  imtihana tâbi 
olan âmme müesseseleri ve hususi 
müesseseler mensupları, 
için alınacak geliştirme tedbirleri 
zikrolunur. 

Enstitü bu muhtelif  zümre öğ-
rencilerine, çeşitli meslekî menfaat-
ler sağlayacak, mahsus belgeler ve-
recektir. 

Enstitü bundan başka, âmme 
idaresi için öğretmenler yetiştirme-
ye mahsus seminerler açacaktır, 
Hususile Enstitü ihtisas idarelerinin 
mensuplarım teknik sahada yetiş-
tirmekle görevlendirecekleri me-
murlara öğretim metodları göstere-
cektir. 

Enstitü sevk ve idare ve sorum-
luluk mevkilerini işgal eden zatlar-
la âmme idaresi uzmanlarının katı-

Advanced training 

106. In addition to the ordinary 
training dealt with above, the Insti-
tute will, as far  as it is able, or-
ganize special or advanced training 
courses, the nature and duration of 
which will vary according to the 
qualifications  and needs of  those 
who attend them. 

107. There will be, in par-
ticular, courses for: 

(i) young professional  men (doc-
tors, engineers...) who have 
to perform  professional  duties 
of  an administrative nature 
but have had no preliminary 
training in administrative 
science, 

(ii) young people who are to en-
ter economic or commercial 
concerns, whether private or 
public, 

(iii) officials  and employees of 
public or private services 
who wish to improve their 
knowledge or whose promo-
tion depends upon their pas-
sing a suitable examination. 

108. The Institute could award 
. these various groups of  students 

special diplomas which would en-
title holders to certain professional 
advantages. 

109. Furthermore, the Institute 
will hold training courses for  fu-
ture teachers of  public administra-
tion. It could, for  example, give 
instruction on teaching the officials 
of  the various specialized administ-
rative branches who are responsible 
for  the technical training of  staff. 

110.- Lastly, it will organize con_ 
ferences  in which persons occupy-
ing posts of  authority, responsibi-
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lacaklan toplantılar tertip edecek-
tir. Bu toplantılara katılacaklara 
tebliğler, fikir  teatileri yapılacak-
tır. Bu toplantılara katılacaklara 
müşterek çalışma konularındaki 
yardımlarını gösteren belgeler ve-
rilecektir. 

II. Enstitü Dışı Öğretim 

A. Yetiştirme 

Enstitü, diğer öğretim müesse-
seleriyle ve umumi olarak, idarî 
ilimleri yaymak ve âmme idaresi 
sahasında eleman yetiştirmekle 
meşgul olan her türlü müessese ve 
kurumlarla temas halinde olacak, 
onların faaliyetlerini  ve çalışma ve 
araştırmalarını takip edecek ve ken-
dilerine imkânın müsaadesi nisbe-
tinde fikir  bildirecek ve yardım ede-
cektir. 

Bu cümleden olarak Enstitü, 
okul veya kursları bulunan idare-
lere ve küçük memur ve büro per-
soneli, yetiştiren kurumlara tavsiye-
lerde bulunacak ve —icap ve im-
kâna göre— öğretmen temin ede-
cektir. 

B. Geliştirme 

Âmmeye ait hizmetlerde çalı-
şan muhtelif  teknisyenlere umumi 
mahiyette idarî bilgi vermek, âm-
me idaresi veya hususi müessese-
ler mensuplarına veya bunlara in-
tisap etmek isteyen gençleri yetiş-
tirmek üzere muhtelif  idareler, öğ-
retim müesseseleri ve ilgili kurum-
lar tarafından  girişilen teşebbüsle-
ri Enstitü teşvik ve takviye edecek-
tir. 

İcap ve imkân dairesinde, Ens-

lity and management and experts 
in public administration will take 
part. These meetings will include 
studies, communications and ex-
change of  opinions. A certificate 
showing the part he has taken in 
the work will be handed to each 
participant. 

instruction outside the Institute: 
training 

111. The Institute will keep İn 
touch with other teaching establish-
ments and in general with ali insti-
tutions and organizations connected 
with the dissemination of  the ad-
ministrative sciences and public ad-
ministration training. It will keep 
itself  informed  of  their activities 
and will follow  their courses of 
work and study. It will assist and 
advise them, as far  as it is able. 

112. Thus it might be called 
upon to give advice, or to supply 
instructors, to administrations 
which run schools or hold courses 
and to bodies responsible for  the 
training of  junior officials  or office 
staff. 

Advanced training 

113. Similarly, the Institute 
will encourage and assist any steps 
taken by administrations, teaching 
establishments and any organiza-
tions concerned in the matter to 
give general administrative training 
to the Yarious technicians employed 
in the public service, and to improve 
the knowledge of  young people who 
are to take up posts in public or 
private administration and of  those 
who are already employed in such 
administrations. 

114. Should the occasion arise, 
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titü, bu müesseselerle birlikte yu-
karıda bahsi geçen şekilde öğretim 
ve çalışmalar, seminerler ve toplan-
tılar tertip edecektir. 

Dikkatle üzerinde durulan me-
mur yetiştirme ve geliştirme konu-
sunda Etüd Grubu, kurulacak Ens-
titünün diğer birtakım tedbirlerle 
tamamlanması icap edeceği kanaa-
tındadır. Şöyle ki: 

a) Her bakanlık ve muhtar mü-
esseselerin kendi bünyesinde me-
murları geliştirme ile ödevli bir hu-
susi servisi bulunmak lâzım gelir. 

b) Her İlde valinin başkanlı-
ğında mahalli daimi bir komisyon 
kurularak, bu komisyonun âmme 
hizmetlerine intisabı teşvik etmek 
ve idareyi geliştirmekle meşgul ol-
ması gerekir. 

Bilhassa bu son nokta, uzman-
lara göre, çok büyük önem taşır. 
Uzmanların kanaatince, idareyi hal-
ka yaklaştırmak, Devlet hizmetleri-
ne alınma imkânını en geniş ölçü-
de yurdun her tarafına  teşmil et-
mek, mahalli idarelerin seviyesini 
yükseltmek çok büyük faydayı  ha-
izdir. Bu sebeple uzmanlar, çeşitli 
hizmetler görecek "İl Komisyonla-
rı" ihdasını teklif  etmek lüzumunu 
hissetmişlerdir. 

Bu komisyonlar, mahallinde 
bulunan, ziraate, sanayie, ticarete 
ve serbest mesleklere mensup bir-

it couid, together with these estab-
lishments, organize courses of 
study or work, seminars and con-
ferences  of  the type already refer-
red to. 

115. As regards the dual prob-
lem of  the training and advanced 
training of  officials,  to which the 
experts devoted particular attention, 
the Working Group considers that 
the establishment of  the Institute 
of  Public Administration should be 
supplemented by a number of  other 
measures, such as: 
(i) The setting up in each minis-

terial departmeııt and indepen-
dent establishment of  a special 
service responsible for  the 
progress and advanced train-
ing of  an official  in the ad-

ministrative branch in which 
he is serving. 

(ii) The establishment in the prin-
cipal town of  each il of  a local 
standing committee, under the 
chaırmanship of  the Vali, to 
encourage candidates for  the 
public service and to moder-
nize the administration. 

116. The experts feel  that the 
last point is of  the greatest impor-
tance. They think that it would be 
of  great advantage to bring the 
administration into closer contact 
with the people, to enable the State 
to recruit its officials  far  and wide 
throughout the country and to 
improve the quality of  local ad-
ministrations. They therefore  con-
sider themselves justified  in pro-
posing the establishment of  these 
Vilayet committees, whose duties 
would be manifold. 

117. These committees would 
be made up of  a few  leading local 
people belonging to agricultural, 
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kaç zatı, birkaç memuru ve Lise 
ve alt kademelerdeki okul öğret-
menlerinden bazılarını ve bir kısım 
belediyelerin birkaç seçimli temsil-
cisini ihtiva edecektir. 

Bu komisyonlar Enstitünün her 
üç şubesiyle devamlı temasta bu-
lunacak, onlardan her çeşit yayın 
ve öğretimle ilgili program taşan-
ları temin edecektir. 

Bu komisyonlar idare sahasında 
haber aldıkları özel vasıflı  buluş 
veya idarenin gelişmesi bakımın-
dan değerli hal ve hadiseleri Ens-
titüye bildireceklerdir. 

Aynı komisyonlar, mahalli veya 
umumi idareye ilgi gösteren bölge 
gençlerini yetiştirmek üzere öğre-
tim tertipleri alacaktır. 

İl Komisyonları, mahalli me-
murları, halk ile temas bilgi ve 
san'atmda da yetiştirmeye çalışa-
caktır. 

Bu Komisyonlar, yerli ve ya-
bancı şahsiyetlerin (profesör,  bil-
gin, memur...) ili ziyaretlerinden 
faydalanarak,  iyi hazırlanıp duyu-
rulduğu takdirde geniş halk taba-
kasını ilgilendiren konferanslar  ver-
direcektir. 

Bahis konusu daimi komisyon-
ların, ayrıca, belli fasılalarla,  mese-
lâ her iki yılda bir, mahallî idare-
ler hakkında seri konferanslar  ve 
dersler tertip eylemekle de görev-
lendirilmesi uygun olur. 

Zaman zaman, bu türlü il daimi 
komisyonları üyelerini içine alacak 
ve geniş ölçüde fikir  teatisine im-
kân verecek bölge toplantıları ter-
tip edilmesi de yerinde olur. 

industrial, liberal or trade circles, 
a few  officials  of  the region, college 
professors,  teachers and a few 
elected representatives of  some mu-
nicipalities. 

118. They would be in constant 
touch with the three sections of  the 
Institute and would receive their 
information  bulletin, bibliographies. 
reviews, documents, articles, ete., 
as also the draft  programmes of 
work and study and of  courses of 
instruetion. 

119. They would also inform 
the Institute of  any case of  ad-
ministrative ingenuity or moderniza-
tion that came to their notice. They 
would be responsible for  the or-
ganization of  a plan of  work and 
study courses for  the training of 
young people of  the area interested 
in public service for  careers in local 
or national administration. 

120. They would also train lo-
cal officials  in the science of  public 
relations. They would naturally take 
advantage of  the visit to the Vila-
yet of  any Turkish or foreign  per-
son of  consequence (professor, 
scholar, official)  and would ask him 
to give lectures which, if  well ad-
vertised and well prepared, should 
attract many sections of  the popu-
lation. 

121. These standing committees 
could also be entrusted with the 
work of  organizing periodically, say 
every two years, a series of  lectures, 
or even instruetion, on local ad-
ministration. 

122. Lastly, it would be an ex-
cellent thing if  regional meetings 
could be held from  time to time, 
in v/hich members of  several local 
committees would take part with a 
view to a wide exchange of  views. 
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SONUÇ 

Raporun konusu olan tavsiye-
ler üzerinde mutabık kaldıktan 
sonra Etüd Grubu uzmanları, Ens-
titünün kurulması ve çalışabilmesi 
için gerekli kanunların Mart 1953 
başında Enstitüyü açmaya imkân 
verecek şekilde, kısa zamanda çı-
karılması temennisini oybirliği ile 
izhar etmişlerdir. 

AMME İDARESİ SEMİNERİNE 
MÜTEALLİK EK 

Bir sayılı ek anlaşma Türkiye'-
de, Âmme İdaresi Enstitüsünden 
başka, 1 Eylül 1952 de bir ay süreli 
bir Âmme İdaresi Seminerinin açıl-
masını ve bu seminere masrafları 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara-
fından  deruhte edilmek üzere Or-
tadoğu memleketlerinden 25 zatın 
iştirakini derpiş etmekte idi. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ta-
rafından  bu konuda fikri  sorulan 
Etüd Grubu, derpiş edilmiş olan 
1 Eylül 1952 tarihinin erken oldu-
ğu ve semineri bir yıl sonraya bı-
rakmanın uygun olacağı kanaatine 
varmıştır. Grubun kanaatince, se-
minerin 1953 Eylülünde İstanbul'da, 
yani Milletlerarası İdari İlimler 
Enstitüsü Kongresinin aynı şehirde 
yapılacağı tarihde tertip edilmesi 
ve bu suretle mezkûr Kongre ile 
faydalı  temas ve fikir  teatisi sağ-
lanması yerinde olur. Yine uzman-
ların kanaatince, seminerin Enstitü 
Umum Müdürünün idaresi altında 
bulunması arzuya şayandır. Umum 
Müdür bu sayede müessesesinin ilk 
aylardaki işleyişinin verdiği tecrü-
belerden seminere katılanları fay-
dalandırmak imkânını elde edecek-
tir. 

V. CONCLUSION 

123. The experts of  the Wor-
king Group, having reached ag-
reement on the suggestions made 
in the present report, expressed the 
unanimous wish that the laws ne-
cessary for  the setting up and func-
tioning of  the new Institute should 
be enacted within the shortest 
possible time in order that the 
Institute might start to operate at 
the beginning of  March 1953. 

Annex Concerning the Public 
Administration Seminar 

124. In addition to the estab-
lishment of  the Institute of  Public 
Administration, Additional Agree-
ment No. I provided for  a seminar 
of  one month's duration, opening 
on 1 September 1952, to be held in 
Turkey under the auspices of  the 
United Nations, in which twenty-
five  nationals of  Middle Eastern 
countries were to take part. 

125. The Working Group, to 
which this question was referred  by 
the United Nations, felt  that the 
proposed date of  1 September 1952 
was prematüre and that the open-
ing of  the seminar should be de-
ferred  for  one year. It therefore 
proposed that the seminar should 
be held at istanbul in September 
1953, at the same time as the Con-
gress of  the International Institute 
of  Administrative Sciences. The ex-
perts also thought that it would be 
well for  the seminar to be placed 
under the authority of  the Director-
General of  the Institute, who could 
thus pass on to the participants the 
experience he had gained during 
the first  months of  operation of  the 
Institute. 
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Öte yandan Enstitü kurulmuş 
olacağından Etüd Grubu, seminer 
konusunun da değiştirilmesi gerek-
tiği fikrindedir  ve seminer için şu 
konuyu teklif  etmektedir: 

"Türkiye'de ve Ortadoğu mem-
leketlerinde Âmme İdaresinin bu-
günkü ihtiyaçları". 

Etüd Grubu, Batı Avrupa ve 
Amerika'dan idarî meselelerde ve-
ya Ortadoğu memleketleri mesele-
lerinde ihtisas sahibi 6 uzmanın da 
seminere katılması hususunun Bir-
leşmiş Milletlerce nazara alınması-
nı arzu etmektedir. 

ANKARA, 6 Eylül 1952 

126. Furthermore, in view of 
the establishment of  the Institute, 
the Working Group considered that 
the subject proposed for  study by 
those attending the seminar should 
be amended. It suggested the fol-
lowing subject: "The present needa 
of  public administration in Turkey 
and the countries of  the Middle 
East". 

127. Finally, the Working 
Group requested the United Nations 
to consider inviting six experts 
from  Western Europe and America, 
specialist in administrative ques-
tions or in Middle Eastern prob-
lems, to take part in the seminar. 
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Ek 3 

TODAİE'DE GÖREV ALAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖREVLİLERİ İLE 
TÜRK YÖNETİCİLER 

Birleşmiş 

Gunnar Heckscher (İsveç) 
(Kasım 1952-Aralık 1953) 

Cari J. Lochnan (Kanada) 
(Nisan-Eylül 1953) 

Leslie J. Rodger (Kanada) 
(Nisan-Temmuz 1953) 

Jan Textor (Hollanda) 
(Mart 1953'ten) 

Hassan Zahedi (İran) 
Margaret Walker (Kanada) 

(Ekim 1953'e dek) 

Ourania Hadjioannides (Fransa) 

Marshall E. Dimock (ABD) 
(Kasım 1953-Ağustos 1954) 

Ernst Egli (İsviçre) 

A.H. Hanson (İngiltere) 

Lashley G. Harvey (ABD) 

Joseph Kingsbury (ABD) 
(Eylül 1953'ten) 

Abram Mey (Hollanda) 

Edmond Janssens (Belçika) 
(Nisan 1954'e dek) 

Ourania Hadjioannides (Fransa) 
(Haziran 1954'e dek) 

Pauline H. Jequier (İngiltere) 
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illetle!- Görevlileri 
1952-1953 

Eşyönetmen, Kamu Yönetiminin İl-
keleri Öğretim Üyesi 

Örgüt ve Yönetim Öğretim Üyesi 

Personel Yönetimi Öğretim Üyesi 

Kamu Muhasebesi Öğretim Üyesi 

Yönetsel Yardımcı 
Sekreter 

Sekreter 

1953-1954 

Eşyönetmen, Kamu Yönetiminin İl-
keleri Öğretim Üyesi 

Kentbilim Öğretim Üyesi 

Araştırma Müdürü 

Eğitim Müdürü, Örgüt-Yöntem Öğ-
retim Üyesi 

Personel Yönetimi Öğretim Üyesi 

Maliye Öğretim Üyesi 
Yönetsel Yardımcı 

Sekreter 

Sekreter 



1954-: 

Lynton K. Caldwell (ABD) 
(Ağustos 1954-Mayıs 1955) 

Ernst Egli (İsviçre) 

Eugen Olssoa (İsveç) 

Robert V. Presthus (ABD) 
(Temmuz 1955'e dek) 

Lucienne Talloen (Belçika) 

Gertrude McKitterick (ABD) 
(Nisan 1954'ten) 

Pauline M. Jequier (İngiltere) 

1955-: 

George Evans-Vaughan (İngiltere) 

Norman C. Angus (Yeni Zelanda) 

Laurence L. Barber (ABD) 
Guthrie S. Birkhead (ABD) 

Henri Peron (Fransa) 

Gertrude McKitterick (ABD) 
(Aralık 1955'e dek) 

Vivian E. Lawrence (Kanada) 

Laurence L. Barber (ABD) 

Norman C. Angus (Yeni Zelanda) 
(Ekim 1956-Ocak 1957) 

Maurice Chailloux-Dantel (Fransa) 

Wolfgang  Jungwirth (Avusturya) 
(Temmuz 1958'e dek) 

Vivian E. Lawrence (Kanada) 
(Aralık 1956'ya dek) 

Eşyönetmen, Kamu Yönetiminin İl-
keleri Öğretim Üyesi 

Kentbilim Öğretim Üyesi 

Örgüt-Yöntem Öğretim Üyesi 

Araştırma Müdürü 

Personel Yönetimi Öğretim Üyesi 
Derleme Eşyönetmeni 

Yönetsel Yardımcı 

Sekreter 

956 

Eşyönetmen, Personel Yönetimi Öğ-
retim Üyesi 

Kamu Yönetiminin İlkeleri Öğretim 

Üyesi 

Örgüt-Yöntem Öğretim Üyesi 

Araştırma Müdürü 

Maliye Öğretim Üyesi 

Yönetsel Yardımcı 

Sekreter 

i-1957 

Eşyönetmen, Örgüt-Yöntem Öğre-
tim Üyesi 

Kamu Yönetiminin İlkeleri Öğretim 
Üyesi 

Araştırma Müdürü 

Yerel Yönetim Danışmam 

Sekreter 
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Türk Yöneticiler 

Genel Müdür? Yavuz Abadan (21 Mayıs 1952 - 21 Mayıs 1954) 

Bedri Gürsoy (21 Mayıs 1954 - 22 Mayıs 1956) 
Turhan Feyzioğlu (22 Mayıs-3 Aralık 1956) 
Kemal Fikret Arık (3 Arahk 1956-2 Aralık 1958) (7 Nisan 

1965'e dek) 

Genel Müdür Yardımcısı: 

Arif  Payaslıoğlu (1956-1959) 
Reşat Aktan (1 Mart 1959-28 Eylül 1960) 

Genel Sekreter: 

Muhittin Dizdarer (1954) 
Melih Bayülken (1 Eylül 1954-24 Kasım 1959, vekâleten : 

25 Kasım 1959 - 1 Ekim 1970) 

Eğitim Şubesi Müdürü: 

Seha Meray* (1953) 
Burhan Koni (1955-1959) 

Derleme - Yayın Şubesi Müdürü : 

Bedri Gürsoy (1953-1954) 
Seha Meray* (1954 -1955) 
Arif  Payaslıoğlu (1956- 1959) 

Araştırma Şubesi Müdürü: 

Turhan Feyzioğlu* (1954-1955) 

* Birleşmiş Milletler uzmanıyla birlikte eşyönetmen. 
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Ek 4 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
PROGRAMINA "ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEME" KONUSUNDA BİR 

DERS İLÂVESİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 

Fakülte Genel Kurulunun yaz tatiline girmeden önce 1971 -1972 öğre-
tim yılı ders programını görüşmek üzere yaptığı toplantıda, geçen ders yı-
lında İktisat ve Maliye Şubesi ile İşletmecilik Şubesinin son sınıflarında 
"Computer" adı altında okutulan seçimlik ders tartışma konusu yapılarak 
bu dersin gelecek yıl aym şekilde okutulması uygun görülmemiş ve bu ko-
nunun tarafımızdan  daha esaslı bir biçimde incelenerek Eylül ayı içinde 
yapılacak bir toplantıya yeniden görüşülmek üzere getirilmesi kararlısştı-
nlmıştır. 

Bu amaçla yaptığımız çalışmaların sonucu aşağıdadır: 

1. Elektronik bilgi işleme tekniği son yıllarda baş döndürücü gelişme-
lere konu olmuş ve toplum hayatının çeşitli alanlarında gittikçe artan bir 
yoğunlukta kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi'ni bile gölgede bı-
rakacak sonuçlar doğurmaya aday bulunan bu akım, mühendislik ve en-
düstri yanında işletmecilik ve kamu yönetimi alanlarını da geniş ölçüde 
etkilemiştir. Bugün elektronik bilgi işleme tekniklerinden sadece fen  ve 
teknik alanlarında değil, elle yapılamıyacak kadar fazla  sayıda verilerin 
söz konusu olduğu kitlesel yönetim işlemlerinde, muhasebe işlerinde, plan-
lama, karar verme ve kontrol alanında ve sosyal araştırmalarda da geniş 
ölçüde yararlanılmaktadır. Bu yüzden elektronik bilgi işleme konusu üni-
versitelerin öğretim programlarına da girmiş bulunmaktadır. 

2. Ancak dersin adı, geçen yılki gibi "Computer" olmamalıdır. Bu-
gün Türkçede "elektronik beyin" deyimi ile karşılanan ve son zamanlarda 
bazı kimselerin "bilgisayar" karşılığını önerdikleri İngilizce "computer" söz-
cüğü bir makinamn adıdır ve okutulması söz konusu dersin amaç ve içe-
riği hakkında doğru bir fikir  vermemektedir. Yabancı ülkelerde de bu adla 
bir ders okutulduğuna rastlanmamıştır. İngilizcede en çok kullanılan adlar 
"Electronic Information  Processing" ve "Electronic (ya da 'Automatic') 
Data Processing"dir. Son yıllarda Fransızcada aynı kavramı anlatmak için 
daha kısa ve kullanışlı olan "Informatique"  deyimi ortaya atılmış ve kul-
lanılmaya başlanmıştır. Kavramın Türkçedeki karşılığı ise "Elektronik Bil-
gi İşleme"dir. İlerde daha uygun bir ad bulununcaya kadar dersin bu ad 
altında okutulmasını öneriyoruz.* 

* Kurul üyelerinin, "Elektronik Bilgi İşleme" karşılığı olarak, bize uygun 
gelen ve "informatique"  sözcüğünün türetilme biçimine de benzerlik göste-
ren "bilgisayım" sözcüğü üzerinde düşünmelerini ve Kurulda mümkünse bu-
nu kabul etmelerini rica ederiz. 
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3. "Elektronik Bilgi İşleme" dersi şimdilik seçimlik olarak son sınıfta 
okutulmalı ve bütün bölümlerin konuya ilgi duyacak öğrencilerine açık tu-
tulmalıdır. Normal olarak haftada  iki saatlik olmasını önerdiğimiz bu der-
sin, ilk yıl —deneme niteliğinde olmak üzere— haftada  bir saat üzerinden 
okutulması da mümkündür. 

4. Derste ele alınacak konuların saptanmasından önce, dersin amacı-
nın açıkça ortaya konmasında zorunluluk vardır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, hangi uzmanlık bölümünde oku-
muş olurlarsa olsunlar, hayata atıldıktan bir süre sonra yönetim sorumlu-
lukları yüklenmektedirler. Mezunlarımız arasında kontrol, planlama ve araş-
tırma kadrolarında görev alanların ya da meslek hayatlarının bazı evrele-
rinde bu tür işlerde görevlendirilenlerin sayısı da hayli kabarıktır. Uzak 
olmayan bir gelecekte mezunlarımızın planlama ve araştırma gibi kurmay 
hizmetlerinde daha geniş ölçüde çalıştırılmaya başlanacakları da tahmin 
edilebilir. Bir yandan Elektronik Bilgi İşleme (EBİ) tekniklerinin sosyal bi-
limler alanındaki ve örgütsel yaşamdaki genel uygulama biçimleri, öte yan-
dan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının muhtemel ihtiyaçları birlikte 
göz önünde bulundurulduğu takdirde bu dersin amacım şu iki noktada top-
lamak mümkündür: 

(a) İlerde —çeşitli kamu hizmeti alanları ile sanayi ve ticaret kuru-
luşlarının işletmeciliğini de kapsamak üzere en geniş anlamda— yönetim 
ve kurmay hizmeti kadrolarında görev alacak gençlere, elektronik bilgi iş-
leme gereç ve tekniklerinin niteliği, örgütlerde bu gereç ve tekniklerden 
yararlanma olanakları, EBİ sistemlerinin kuruluş ve işleyişinde göz önünde 
bulundurulması gereken esaslar, örgüt ve toplum yaşamına olan etkileri 
hakkında temel ve uygulamalı bilgiler vermek. 

(b) Araştırma alanında Elektronik Bilgi İşleme gereç ve tekniklerinden 
nasıl yararlanılabileceği hakkında bilgiler vererek bu araçtan yararlanacak 
araştırmacıların EBİ hizmetlerinde çalışan teknik görevlilerle aynı dili ko-
nuşmalarını sağlamak. 

Burada önemli bir noktaya dikkati çekmekte yarar vardır. Siyasal Bil-
giler Fakültesinde EBİ konusunda okutulacak bir dersin amacı "programcı" 
yetiştirmek değildir ve olmamalıdır. Programcı yetiştirmek için gerekli eği-
tim programlan İstanbul Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi ve EBİ sistemlerini kuran yabancı firmaların  Türkiyedeki kolları ta-
rafından  düzenlenmekte, bu programlara daha çok fen  alanında lisans öğ-
renimi görmüş kimseler devam etmektedirler. Hatta programcı olmak için 
öğrenim dışında özel bazı yeteneklere de ihtiyaç duyulmakta, söz konusu 
eğitim programlanndan bazılarına bu yeteneklere sahip oldukları özel is-
tidat testleri ile ortaya konan adaylar kabul edilmektedirler. 

5. Yukanda iki noktada toplanan amaçlan gerçekleştirecek, yani esas 
itibariyle "yönetici," "kurmay" hizmeti görevlisi ve "araştırmacı"mn ihti-
yaçlarına dönük bir Elektronik Bilgi İşleme dersinde ele alınması gereken 
başlıca konular aşağıda gösterilmiş ve herbirinin içeriği hakkında açıkla-
yıcı nitelikte kısa bilgiler verilmiştir. 
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ı. Elektronik Bilgi İşlemeye Giriş. (Burada amaç EBİ alanının genel 
olarak tanıtılmasıdır.) 

ıı. Elektronik Bilgi İşleme Makinalannın ve Diğer Gereçlerin Tanıtıl-
ması. (Bu bahiste bir EBİ sisteminde bulunan ana ve yardımcı bilgi işleme 
makinalannın türleri, özellikleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir.) 

ııı. Sistem Analizi. (Burada, EBİ sistemi ile erişilmek istenen amacın 
nasıl saptanacağı ve bu amacın gerçekleştirilmesi için yapılması gereken 
işlemlerin nasıl yapılacağını ortaya koymak üzere çeşitli faaliyet,  işlemdizisi 
ya da yöntemlerin nasıl inceleneceği anlatılacaktır.) 

ıv. Programlamanın Temel İlkeleri. (Bu bahiste, EBİ programlarının 
hazırlanmasında kullanılan çeşitli diller, "yapımcı" ve "kullanıcı" program-
ları ve program hazırlama tekniği üzerinde temel bilgiler verilecek, bu ara-
da basit bazı program hazırlama alıştırmaları yapılacaktır. Amaç, yukarı-
da da değinildiği gibi, profesyonel  programcılar yetiştirmek değil, bu alan-
da genel nitelikte bilgiler sağlamak, özellikle araştırmacıları ilerde prog-
ramcılarla daha ahenkli bir çalışma ilişkisi içinde bulunmalarım mümkün 
kılacak bilgilerle donatmaktır.) 

v. Yönetimde Elektronik Bilgi İşleme. (Burada amaç, öğrencilere iş-
letmecilik ve kamu yönetimi alanında EBİ tekniklerinden yararlanma ola-
nakları ve başlıca uygulama alanları hakkında bilgi vermektir. Bu arada 
planlama ve karar vermede, personel kayıtlan, bordro düzenleme, stok kont-
rolü gibi alanlarda EBİ tekniklerinden nasıl yararlanılacağı açıklanacak, 
bankacılık, endüstri, havayollan işletmeciliği, PTT, Maliye, Sağlık, Eğitim, 
Adalet ve benzeri hizmet alanlanndan örnekler verilecektir.) 

vı. Araştırmada Elektronik Bilgi İşleme Tekniklerinden Yararlanma. 
(Bu bahiste araştırmacının EBİ alanı ile ilgili olarak bilmesi gereken konu-
lar üzerinde durulacak, araştırmamın planlanması, kart delgi planının ve 
bilgi işleme yönergesinin hazırlanması gibi konular üzerinde durulacaktır.) 

vıı. Elektronik Bilgi İşleme ile İlgili Yönetsel Sorunlar. (Burada EBİ 
politikası, EBİ sistemlerinin örgüt içindeki yeri, çeşitli EBİ sistemleri arasın-
da eşgüdüm sağlanması, EBİ uygulamalanmn örgütün yapısı ve çalışma 
yöntemleri üzerindeki etkisi, EBİ kapasitesinden tam olarak yararlanma, 
EBİ personelinin tedarik, eğitim, ücret vb sorunlan gibi konular incelene-
cektir.) 

Dersi okutacak kişinin bu konulan daha değişik bir düzen içinde ele 
alıp işlemesinin de mümkün olduğunda şüphe yoktur. 

6. Bu dersle ilgili olarak akla gelen bir başka sorun da, Siyasal Bilgi-
ler Fakültesinin bir EBİ sistemine sahip bulunmamasının dersin okutulma-
sında önemli bir engel teşkil edip etmiyeceğidir. Bu eksikliğin fazla  bir sa-
kınca doğurmıyacağı ve dersle ilgili olarak Ankara'daki çeşitli kuruluşlann 
EBİ sistemlerinden yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. Ankara'daki kamu 
kuruluşlannda otuz kadar EBİ sistemi vardır ve farklı  özellikler taşıyan 
bu sistemlerin incelenmesi dersi daha da yararlı hale getirebilecektir. Bu 
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arada Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesinin, Millî Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosunun, Ma-
liye Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Emekli Sandığı, Karayolları ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin, hatta diğer bütün kamu kuruluş-
larının EBİ sistemlerinden kolaylıkla yararlanmak mümkündür. 

7. Önerilen dersi okutabilecek öğretim üyesinin yalnız EBİ alanım iyi 
bilmesi yetmemekte, yönetim (işletme ya da kamu yönetimi) alanında da 
öğrenim görmüş ve tecrübe sahibi bir kimse olması gerekmektedir. Fakül-
temizde bu dersi okutabilecek yetişmiş bir öğretim üyesi bulunmadığından, 
ihtiyacı dışardan ek görevli bir eleman bularak karşılamak gerekecektir. 
Yaptığımız soruşturmalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üni-
versitesinde bu dersi okutabilecek yetişkinlikte kişilerin bulunduğunu gös-
termiştir. Bu vesile ile, Fakültemizde bu alanda öğretim üyesi yetiştirilmek 
üzere İşletme (ya da Kamu Yönetimi) kürsüsüne bir kadro tahsisinin yerin-
de olacağı kanısındayız. 

Memleketimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî İlimler Fakültesin-
de bu konuda dersler okutulmakta olduğu gibi, öğrendiğimize göre bazı İk-
tisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin de bu konuda ilerlemiş hazırlıkları 
vardır. Ders programlarını günün ihtiyaçlarına uydurmakta yerleşmiş bir 
geleneği bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesinin bu alanda da zamanında ha-
reket etmesinde yarar görüyoruz. 

2 Eylül 1971 
Prof  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 
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Ek 5 

1958-59 PRATİK ÇALIŞMALARI 
PERSONEL İDARESİ 

PRATİK ÇALIŞMA PROGRAMI 

1. Personel İdaresi konusundaki pratik çalışmalar 20 Nisan-20 Mayıs 
1959 tarihleri arasında yapılacaktır. 

2. Bu pratik çalışma devresinin gayesi, Enstitü öğrencilerine ders yılı 
içinde nazari olarak inceledikleri çeşitli personel meselelerinin bir 
devlet daire veya müessesesinde ne şekilde tezahür ettiğini bizzat 
müşahede ve tahlil etmek fırsatını  vermektir. Öğretim devresi zar-
fında  personel idaresinin nazari prensipleri ile bellibaşlı Batı mem-
leketlerindeki ve Türkiyedeki tatbikatını genel olarak incelemek ve 
tartışmak imkânını bulan öğrenciler, bir Türk devlet daire veya mü-
essesesinin personel tatbikatını elde etmiş oldukları bilgilerin ışığı 
altında tahlil ederek müşahedelerini, düşünce ve tavsiyelerini birer 
rapor halinde tesbit edeceklerdir. 

3. Her öğrenci bu dört haftalık  devre sonunda ayrı bir rapor, gruplar 
ise müşterek birer rapor hazırlayacaklardır. Öğrencilerin başarısı 
münferit  raporlar ve grup raporları incelenmek suretiyle değerlen-
dirilecektir. 

4. Pratik çalışmalara katılacak öğrenciler aşağıdaki şekilde gruplan-
dınlmıştır: 

BİRİNCİ GRUP 

Şükrü SAYGI 
Nizamettin ACAR 
Necdet YEŞİLOVAU 
Sami UYGUR 
Türkân ARIPINAR 
Ülker AKÇAKOCA 
Saim ULUÖZYURT 
Serap AKALIN 
Özdemir ALAÇAM 
Ahmet Ziya ÖNDE 

İKİNCİ GRUP 

Halil İ. ZIRAMAN 
Yusuf  YÖN 
Ferruh ZEYTİNOĞLU 
Müşerref  3EYHUN 
Şakir ATIL 
Muammer TURAN 
Nahit SAÇLIOĞLU 
Ahmet AKALIN 
Mustafa  GÖKBEN 
Necip AŞKIN 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

Murat SEVİNÇ 
Argun DAĞCIOĞLU 
Zeki GÜNGÖR 
Fahrettin DİZDARER 
İsmail ÇAPÇI 
Sadık AKINCI 
Kemal ÇERİBAŞI 
Muhittin UZEL 
Hidayet GÜNDÜÇ 
Azmi BERKER 
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BEŞİNCİ GRUP DÖRDÜNCÜ GRUP 

Orhan ERBUĞ 
Nefi  ALTUĞLU 
Turgut BARLAS 
Tuğrul SERTDEMİR 
Lâtif  ELSEVER 
Halil SELMAN 
Hidayet BAYRAKTAR 
Necdet DEMİREL 
Abdurrahman DEMİRALP Mehmet KARADENİZ 
Necmettin ALKAN Sahir ÖNCEL 

Zühtü KIRAL 
Günalp KANRA 
İsmail ERCAN 
Niyazi ALTAY 
Mustafa  ŞANLI 
Nazım IŞIKSAL 
Fuat SÖKMEN 
Emin RODOP 

ALTINCI GRUP 

Naki KORUL 
Reşat İSKENDEROĞLU 
Ümit ERGÜNEŞ 
Kudsi SAVAŞMAN 
Şefik  DİREKTÖROĞLU 
Hilmi AKGÜN 
Faik KULOĞLU 
Ahmet ÖNERTÜRK 

5. Her grup bir tek daire veya müesseseyi ele alacak ve sadece ora-
daki personel meselelerini inceleyecektir. Gruplar ve inceleme ya-
pacakları yerler aşağıda gösterilmiştir: 

Birinci Grup Maliye Vekâleti 
(Zatişleri Müdürü Şevki Sezgin) 

İkinci Grup Dahiliye Vekâleti 
(Zatişleri Genel Müdür Muavini Şerif  Er-
gen) 

Üçüncü Grup Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
(Zat ve Sicil İşleri Müdürü Fahri Çıvgın) 

Dördüncü Grup : Çalışma Vekâleti 
(Zatişleri Müdürü Kerim Turna) 

Beşinci Grup Karayolları Umum Müdürlüğü 
(Zatişleri Müdürü Kemal Akçakoca) 

Altıncı Grup T.C. Şeker Fabrikaları A.Ş. Umum Müdür-
lüğü 
(Zatişleri Müdürü Lütfi  Demir) 

6. Her haftanın  sonunda, aşağıda gösterilen gün ve saatlerde o hafta 
içinde gruplar tarafından  incelenen konular müştereken münakaşa 
edilecektir: 

25 Nisan 1959 (Cumartesi) 
2 Mayıs 1959 (Cumartesi) 
9 Mayıs 1959 (Cumartesi) 

7. 11-14 Mayıs 1959 tarihleri arasındaki dört gün ferdî  raporların ha-
zırlanmasına hasredilecek, 15 - 20 Mayıs 1959 tarihleri arasında ise 
grup raporları kaleme alınacaktır. 

8. Pratik çalışmaların başlayış tarihi olan 20 Nisan 1959 Pazartesi günü 
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saat 9.00 da bütün gruplar Enstitü ders salonunda toplu bir şekilde 
bulunacaklar ve Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu tarafından  verilecek iza-
hatı müteakip kendilerine tahsis edilmiş bulunan dairelere giderek 
çalışmalara başlayacaklardır. 

9. Öğrencilerin hazırlayacakları ferdî  raporlar ve grup raporları Doç. 
Dr. Cemal Mıhçıoğlu'ya 20 Mayıs 1959 Çarşamba günü teslim edi-
lecektir. 

1958-1959 Akademik Yılı 
Pratik Çalışmaları 

Devre III. (21 Mayıs - 13 Haziran 

Konu : İktisadî Koordinasyon Metodolojisi 

(Çalışmalar M. Chailloux - Dantel ve B. ihsan Kuntbayin nezaret ve 
mesuliyeti altında cereyan edecektir.) 

Tarih 
Gün ve Saat 

Perşembe 
21 Mayıs 

Cuma 
22 Mayıs 

Salı 
26 Mayıs 
A) 
B ) 

Perşembe 
28 Mayıs 
A) 

B ) 

C) 

P R O G R A M 

K o n u 
Öğretmen 

Konferansçı 

— Verilen bibliyografya  ile ilgili 
olarak öğrencilere sorular 

— Konunun bütünü ile ilgili ta-
mamlayıcı bibliyografya 

Plân niçin yapılır? 
Plân nedir? Plânlama ve ferdî  hür-
riyet meselesi 

Hollanda'da Plânlama 
Fransa'da Plânlama 

Kaynak ve ihtiyaçları ve faaliyet 
metodlarını tanıtmakta bir vasıta ol-
ması bakımından istatistik 
Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 
İstatistiğin hükümet veya idare or-
ganları tarafından  kullanılışı 
Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

M. Chailloux-Dantel 
B. İhsan Kuntbay 

M. Chailloux-Dantel 
B. İhsan Kuntbay 

M. Chailloux-Dantel 

M. Chailloux-Dantel 

M. Chailloux-Dantel 
M. Chailloux-Dantel 

Sayın Şefik  İnan 
İstatistik Umum Mü-
dürü 
Sayın Şefik  İnan 
İstatistik Umum Mü-
dürü 
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Tarih 
Gün ve Saat K o n u 

< 

Öğretmen 
Konferansçı 

Cuma Millî Ekonomi içinde İktisadî Dev- Sayın Prof.  Dr. 
29 Mayıs let Teşekküllerinin payı-bağlı bu- Muhlis Ete 

lunduklan vekâlet veya müessese- Umumi Murakabe 
A) lerle olan münasebetler Heyeti Reisi 
B) Öğrencilerin sorulan 
C) İstatistik Umum Müdürlüğü Meka-
D) nografi  atölyesini ziyaret. 

Cumartesi Umumî Murakabe Heyetinin İktisa- Sayın Prof.  Dr. 
30 Mayıs dî Devlet Teşekkülleri muvacehesin- Muhlis Ete 
A) de rolü Umumi Murakabe 
B) Öğrencilerin konu ile ügili soruları Heyeti Reisi 

Pazartesi Hususi sektörlerde sınaî ve ticari Dr. Cihat İren 
1 Haziran mahiyetteki teşebbüslerin mesleki Ticaret Odalan, 
A) teşekkülleri ve bu teşekküllerin, Sanayi Odalan ve 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ge- Ticaret Borsalan 
üşmesinde oynadığı rol. Birliği Umumî Kâtibi 

B) Öğrencilerin konu ile ilgili soruları 
Odalar Birliği Genel Sekreterliğinin 
delâleti ile Ankara'da mühim bir 

C) hususî teşebbüsü ziyaret. İlgililerin 
D) müessesenin ihtiyaçlannın tedariki, 

ekipman, işgücü, teşkilât v.s. gibi 
problemlerine dair izahatı ve öğren-
cilerin sorulan. 

Salı Hükümetin ve hususiyle Sanayi Ve- Sayın Kemal Saygun 
21 Haziran kâletimn, sınaî mahiyetteki âmme Sanayi Vekâleti 
A) ve hususi teşebbüsleri tâyin edilen Sanayi Dairesi 

gayeye yöneltmek hususundaki faa-  Reis Muavini 
liyet vasıtaları: malî, iptidaî madde, 
enerji, finansman,  yatınm, işgücü, 
zirai araştırmalar v.s. bakımlardan; 
sınai gelişme politikasına ve bu po-
litikayı tatbikle görevli idari teşki-
lâtın bünyesine göre bu vasıtalardan 
faydalanma  şekilleri. 

B) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

Çarşamba İç Ticaret faaliyetinin  gelişmesinde Sayın 
3 Haziran Ticaret Vekâletinin (hususiyle İç Ti- İç Ticaret Umum 
A) caret Umum Müdürlüğünün) rolü. Müdürü 
B) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 
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Tarih 

• 

Öğretmen 
Gün ve Saat K o n u Konferansçı 

C) Dış Ticaret politikasının tayininde Sayın 
Ticaret Vekâletinin (hususiyle Dış Dış Ticaret Dairesi 
Ticaret dairesinin) rolü. Bu politi- Reisi 
kayı tayin eden faktörler. 

D) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

Perşembe Hükümetin ve hususiyle Ziraat Ve- Sayın Akif  Çakman 
4 Haziran kâletinin ziraî teşebbüsleri tesbit Ziraat Vekâleti 
A) edilen gayeye yöneltmek hususun- Ziraî İşler Umum 

daki faaliyet  vasıtaları: malî, ipti- Müdürü 
daî madde —tohumluk, gübre, da-
mızlık hayvan v.s.— enerji, finans-
man, yatınm, zirai araştırmalar v.s. 
bakımlardan; ziraî gelişme politika-
sına ve bu politikayı tatbikle görev-
li idarî teşkilâtın bünyesine uygun 
olarak bu vasıtalardan faydalanma 
şekilleri. 

B) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

Cuma Enerji istihsali bakımından Elektrik Sayın İbrahim Deri-
5 Haziran İşleri Etüd İdaresinin araştırma ner 
A) fonksiyonu  ve elde edilenlerin tat- EİEİ Umum Müdürü 

bikata intikal ettirilmesi. 
B) Öğrencilerin konu ile ügili sorulan 
C) Maden Tetkik Arama (MTA) Ensti- Sayın 

tüsünün araştırma fonksiyonu  ve el- MTA Umum Müdürü 
de ediien neticelerden tatbikatta 
faydalanılması. 

D) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

Cumartesi O tarihe kadar incelenen konulann 
6 Haziran ve yapılan tartışmalann gözden ge-

çirilmesi. 

Pazartesi 
8 Haziran 
A) Ziraî nüfusu  köylerde tutmak için Sayın Doç. Dr. 

ne gibi idari tedbirler alınmıştır? İbrahim Yasa 
B) Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

Sah Türkiye'de sanayi işçileri : sayım, Sayın Dr. Halit Ünal 
9 Haziran mesleki eğitim, iş bulma. İstihdam Çalışma Vekâleti 
A) politikası. Tetkik Kurulu Baş-
B) öğrencilerin konu ile ilgili sorulan kam 
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Gün ve Saat 
Tarih K o n u 

Öğretmen 
Konferansçı 

Çarşamba 
10 Haziran 

A) 

B) 
C) 

D) 

Perşembe 
11 Haziran 

A) 
B) 
C) 

D) 

Cuma 
12 Haziran 

Cumartesi 
13 Haziran 

Çeşitli konulardaki 
sentezi 

— Banka kredilerini tanzim komite-
sinin tayin ettiği kredi politika-
sının iktisadî ve malî esasları. 

— Komite karar veya mütalâaları-
nın tatbikata intikal ettirilme şe-
killeri. 

Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan. 
Yabancı sermayeyi teşvik komitesi-
nin Türk ekonomisinin gelişmesin-
deki rolü. Faaliyet vasıtalan 
Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 

iktisadî Koordinasyon Heyetinin 
fonksiyonu,  bilgi edinme vasıtalan. 
Karar verme mütalâalarının tatbi-
kata intikal ettirilme şekilleri 
Öğrencilerin konu ile ilgili sorulan 
Yeraltı ve yerüstü sulanndan istifa-
de bakımından DSl'nin araştırma 
fonkisyonu  ve elde edilen neticele-
rin tatbikatı. 
Öğrencilerin konu ile ilgili soruları 

Sayın 
Nail Kadri Gidel 
Merkez Bankası 
Umum Müdürü 

Sayın 
İç Ticaret Umum Mü-
dürü 

Sayın Sait Naci Er-
gin 
Maliye Vekâleti 
Müşteşan 

Sayın 
Süleyman Demirel 
DSİ Umum Müdürü 

konuşmalann 

Sentezin devamı ve kapanış. 

O & M PRATlK ÇALIŞMALARI 
Mart/Nisan 1959 

Altı ayrı yerde yapılan uygulamalı çalışmadan her biriyle ilgili kısa 
açıklamalar aşağıdadır: 

(1) Karayolları Genel Müdürlüğü — Personel Şubesi — İşe Alma ve 
Atama İşlemleri. 

Yazüı sınav, görüşme, seçme ile bunlarla bağlantılı işlemlerle ilgili bi-
rimlerin çalışmalan incelenmiştir. Başlıca öneriler, kadro sınıflandırması 
sisteminin gözden geçirilmesiyle, standartlaştınlmış testler kullanılmasıyla, 
sınav işleriyle uğraşmak üzere ayn bir birimin kurulmasıyla ilgilidir. İşin 
basitleştirilip iş yükünün azaltılması amacına yönelik yöntem değişiklikleri 
de önerilmiştir. 

(2) İçişleri Bakanlığı — Ankara Nüfus  Müdürlüğünün Örgütlenmesi, 
Kayıtlan, İşlemleri. 
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Ankara Nüfus  Müdürlüğünde doğum, evlenme, ölüm kayıtları tutulmak-
tadır. Kayıtların iyileştirilmesine, görevlerin daha verimli bir biçimde kul-
lanılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Raporda, ayrıca, bu-
günkü uygulamada daha köklü değişiklikler yapılması, bu amaçla bir ça-
lışma grubu oluşturulması önerilmiştir. 

(3) Toprak Mahsulleri Ofisi  — Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. 

Bu Müdürlük, işçilerin sigortalanyla sağlık hizmetleri, görev-içi eğitim 
gibi işlerden sorumlu olmak üzere kurulmuş yeni bir birimdir. Raporda, bir 
bölümü Personel Şubesine yeniden görev verilmesi (görev-içi eğitimle burs 
işleri gibi), bir bölümü kimi işlerin ortadan kaldırılması, işlemlerin basit-
leştirilmesi gibi konularla ilgili olmak üzere yirmi dolayında öneri yer al-
maktadır. 

(4) Devlet Malzeme Ofisi  — Gelen-Giden Evrak İşleri. 

Raporda kimi kayıtların tutulmaması gerektiği önerilmekte, işleri hız-
landırmak amacıyla işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin çeşitli önerilerde 
bulunulmaktadır. Ayrıca ufak  tefek  örgütlendirme değişiklikleri de öneril-
miştir. 

(5) PTT Genel Müdürlüğü — Personel Şubesinin Anket Birimi. 
Birimin çalışmalarını ana görevi olan PTT hizmetlerini etkileyen sorun-

lara ilişkin araştırmalar üzerinde yoğunlaştırabilmesi için rutin nitelikteki 
kimi görevlerin başka yerlere aktarılması önerilmektedir. Birimin PTT'nin 
personel yöneltisinin oluşturulmasında yönetime olabildiğince yararlı ola-
bilmesi için, geri kalan işlerin de yeniden düzenlenmesine ilişkin önerilere 
yer verilmiştir. 

(6) Milli Savunma Bakanlığı — Asker Alma İşlemleri. 
Asker alma işlemleri incelenip değerlendirildikten sonra, kayıt oylumu-

nun azaltılıp askere alınacakların listelerinin daha doğru bir biçimde dü-
zenlenmesinin sağlanması amacıyla birçok önerilerde bulunulmuştur. Bun-
ların yanı sıra önerilen başka değişikliklerin işlemleri daha verimli kılması 
beklenir. 

Öğrencilerin yukarıdaki 2 ile 6 sayılı maddelerle ilgili olarak ziyaret 
ettikleri büroların ülkede birçok benzerleri vardır. Öneriler benimsenirse 
bunların tümüne uygulanabilecek bir nitelik taşımaktadırlar. 

A 

Genel Müdür 
Öğretim - Yetiştirme Şubesi Müdürü 
Araştırma Şubesi Müdürü 

Konu : O & M Pratik Çalışmaları. 

i) Genel Program öğrencilerinin 23 Mart-18 Nisan 1959 günleri ara-
sında yaptıkları pratik çalışmalar konusunda sizlere bilgi sunmanın 
yararlı olabileceğini düşündüm. 
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2) Çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştır. Her kümenin (syndicate) ra-
por sunduğu altı konudan her biri üzerinde tartışmalar yapılmış, 
bu tartışmaların çoğunda ilgili dairenin bir temsilcisi de hazır bu-
lunmuştur. 

3) Konuların tümünde öğrenciler, çoğunluğu tartışmalardan başarıyla 
çıkan öneriler geliştirmişlerdir. Önerilerden bir bölümü bir yana 
bırakılmakla birlikte, geliştirilen öneriler, genellikle, belirlenen ger-
çeklerin mantıki bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

4) Öğrencilerin yazdıkları son raporlar İbrahim Karal'ca okunmuş olup 
şu sırada çoğaltılma aşamasındadır. Son biçimini alacak raporların 
Genel Müdürün aşağıdakine benzer bir önyazısıyla birlikte ilgili 
dairelere yollanmasının uygun olacağını sanıyorum. 

5) Çalışmaların her biri için hazırlanmış bulunan kısa bir özet ilişik-
te sunulmuştur. 

6) Bu uygulama çalışmasıyla ilgili genel izlenimlerden bir bölümü aşar 
ğıdadır: 

(a) Böyle bir eğitim programında kümelerin kalabalık olması ka 
çmılmazdır. Bunun ise eğitimin değerini bir ölçüde azaltacağı 
açıktır. Belki de her kümede çalışmaların çoğunu bir ya da 
iki öğrenci yapmıştır. 

Cb) Bununla birlikte, küme, çalışmalarda bütünüyle özel bir ilgi 
göstermiş, öğrenciler verilen süre içinde çalışmaları sonuçlan-
dırmak için büyük çaba göstermek durumunda kalmışlardır. 
Katılanlar bu çalışmanın kendileri için değerli bir deneyim fır-
satı sağladığı görüşündedirler. 

(c) O & M konusundaki biçimsel öğretimin üzerinden birkaç ay geç-
tiği için, gerek uygulamalı çalışmalara başlamadan önce gerek 
rapor yazma evresinin sonlarına doğru öğrencilere O&M ko-
nusu üzerinde genel birer konuşma yapılmıştır. Sorularla tar-
tışmalar öğrencilerden birçoğunun konuyu çok iyi kavramış ol-
duğunu ortaya koymuştur. 

(d) Kimi dairelere ikinci olarak giden çalışma kümeleri ilk küme 
kadar iyi karşılanmamışlardır. Uygulama çalışmalarını sınır-
lama karan, çeşitli nedenlerle almamız gereken bir karardı. 
Böyle yapmasaydık, kimi daireler onar kişilik kümelerce beş 
kez istila edilmekten kesinlikle tedirginlik duyarlardı. 

G.B. Crichton 
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