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Ö N SÖZ 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 16 Ekim 1962 tarih ve 
77sayılı "Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün 
Korunması Hakkmdaki Kanun" hükümlerine uygun olarak Millet Mec¬ 
lisi ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp 21 Kasım tarihinde onay¬ 
lanmış ve Planın uygulama vasıtası olan yıllık programlar özel 
sektör ve kamu iktisadi teşebbüsleri için 1 Ocak 1963 tarihinden 
itibaren, umumi bütçeye bağlı devlet daire ve müesseseleri ile 
belediyeler ve özel idareler için 1 art 1963 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Planın yürürlüğe konulmasıyle ülkemiz 
ekonomik alanda olduğu gibi, idari reform alanında da yeni bir 
düzene girmiştir. Bu dönemde idari reform çalışmalarının, esas 
itibari ile, kalkınm^gdrttaları çerçevesinde yürütülmeye çalışıl¬ 
dığına tanık olmaktayız. Bu nedenle, kalkınma planlarının idari 
reform yaklaşımı üzerinde durulması yararlı olacaktır. 

Her şeyden önce, Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Planlarda idari reforma büyük bir önem verildiğini ve bu hususun 
ısrarla ve açıkça belirtildiğini görmekteyiz."Plan Hedefleri ve 
Stratejisi" ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararında, "Top¬ 
luma maliyetini arttırmadan devlet hizmetlerinden daha fazla 
verim alınması, ancak hizmetlerin iyi bir şekilde organizasyonu 
ve israfın önlenmesi ile mümkündür" denilmekte, Birinci Beş Yıl¬ 
lık Planın "Giriş" bölümünde "Toplu kalkınma, ancak bunu gerçek¬ 
leştirecek bir teşkilatlanmayla başarılabilir" yargısında bulu¬ 
nulmakta, "Toplumun Temel Kuruluşu" bölümünde "Bütün bu çabala¬ 
rın yönetilmesi ve meselelerin toplum yararına çözümünün gerçek¬ 
leştirilmesi Devlete önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu se- 
baole iktisadi devlet teşekküllerinde ve devlet idaresinde alı¬ 
nacak yeniden düzenleme tedbirleri başarının ilk şartlarından 
olarak görülmektedir." denilmektedir. Planın"İdarede Yeniden 
Düzenleme" başlığını taşıyan idari reform ile ilgili bölümü ise 
aşağıdaki ana ilkenin ortaya konulması ile başlamaktadır: 
"Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlamak için 
planların uygulanmasında en önemli araç olan Devlet idaresinin 
kendisinden beklenenleri yapacak bir duruma getirilmesi şarttır. 



Bunu yerine getirmek üzere idarede yeniden düzenleme yapılacak¬ 
tır. 11 

İkinci Beş Yıllık Planda "Plan uygulaması ile tesbit edi¬ 
len iktisadi ve sosyal hedeflere tam olarak ulaşılabilmesi için 
başlıca idari ve iktisadi namu birim ve kuruluşlarının yeniden 
düzenlenmesi başta gelen bir faktör olarak görülmüştür." denil¬ 
mek sureti ile idari reforma verilen önem teyit edilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda da "Eu temel ilkenin ışığında 
(I) kamu yönetiminin görevlerini hızlı,nitelikli, verimli ve tu¬ 
tumlu bir şekilde yapacak düzeye çıkarmık,(II)kamu kuruluşlarını 
gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre kendini yenileyen dinamik ve 
etkin bir sistem haline getirmek,(III) kamu kesimini 'sanayile¬ 
şerek kalkınma' ulusal Pr^lu'Pi ,• er ektirdiği bilgi ve teknik 
ile donatarak ekonomiye yük olmaktan çd karıp, kalkınmanın bilinç¬ 
li bir hızlandırıcısı, sos zar ve Pültürelbütünleşmenin önderi 
durumuna getirmek, (IV) yüksek yetenekli bir yönetici kadrosu ve 
nitelikli personel yetiş cirme amaç17le kamu yönetimi reform ça- 
İLri” "ea br ' ’ ~  a r 

idari reform, çok geniş ve belirsiz bir kapsama sahip 
bulunmakta, bu kavrama, birbirinden çok farklı anlamlar veril¬ 
mektedir. 

Bu terim, çoğu zaman idarenin büyük sorunlarının ele alı¬ 
narak düzeltilmesi anlamında, bazen, idarenin yapısında esaslı 
yeniden düzenlemelerden mecodl avda yapılan ikincil nitelikte sa¬ 
yılabilecek değişikliklere kadar uzanan, tüm düzenleme ve gelişme¬ 
leri anlatmak için kullanılmaktadır. Aslında örgüt yapısında ya 
la o--? --- " + d.ari Büşenlere" a-5 7. ikincil nite¬ 

likteki ve göze batmayan birçok düzeltmeler, etkinlik,ekonomi ve 
hizmetin kalitesini yükselene yönünden, tüm idareyi kapsayan bü¬ 
yük değişiklikler kaP-T önemli olabilir. 

Kamu Sektöründe "İDARİ DÜZENLİME" faaliyetlerini yürütmek 
için her şeyden evvel kullanılacak yöntemin saptanması gereklidir. 
Sunduğumuz bu çalışmanın esasını, idari düzenlemede izlenecek yol 
ve yöntemlerin saptanması, bunların açıklanması ve uygulamaya yö¬ 
nelik değerlendirilmeleri teşkil etmektedir. 
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GİR ’ Q 
_L V 

1.1. Konu 

' X) Çeşitli sözlüklerde "Düzenleme" v şöylece açıklanmış¬ 
tır. 

"Düzenli hale koymak, düzen vermek,tenzim etmek, tertip 
etmek" (Türkçe sözlük) 

"UzuvlaŞtırmak; teşkil etmek, tertip etmek, tanzim et¬ 

mek, örgütleştirmek (Redlıouse) 

" Görev sağlamak için birleştirmek, koordine etmek, 

ayarlamak belirli görevlere yönelik olarak tertip ve tanzim etmek" 

(Larousse 3. cilt) 

"Bir bütünün, parçalarını, görevini yerine getirecek 

biçimde tertip ve tanzim etmek" (Le Uouvean Guillet-Tla.mmarion) 

Bütün bu tanımlamalardan açıkça anlaşılacağı üzere, 

her fert bir anlamda "düzenleyici"dir. İş yerini, çalışma metodlarmı, 
çalışma aletlerini geliştirmeye uğraşan her birey işçi olsun rnemuur 

olsun, "düzenleyici" şeyılır. Örneğin sulh sırasında, ilerede çıkabi¬ 
lecek bir çatışma için devamlı olarak birliklerini yetiştiren, düzenle¬ 

yen silah, araç ve gereçlerini iyileştirmeye çalışan subaylar devamlı 

düzenleme yapan kişiler olarak alınmalıdır. Sinai, ticari va da idari 

kuruluşların yetkili kişileri, kuruluşlarını yenileştirmek* iyileştir¬ 
mek ve geliştirmek için yaptıkları her nevi çalışmalarda hakiki bir 

(T) Metinde yer yer "organizasyon", "organize etmek" şeklinde geç¬ 
mektedir. 



İdari organizasyon denildiğinde akla ilk gelen büro çalışmala¬ 
rı olmaktadır. Bu çalışmalar geüe;likle mektup, rapor, fiş, dosya de¬ 
likli kart gibi evrak içinde yer alan bilgilerin muameleye tabi 
tutulması faaliyetleridir. Görevlerin idari birimler içinde ya da 
bunlar arasında dağı tılı şiarı, personel hizmetleri,malzeme, kullanı¬ 

mı, sekreterya ve arşiv hizmetleri dokümanlarını çoğaltılması, bilgi¬ 
lerin çeşitli buro makineleri yada, elektronik beyinlerde işleme tabi 
tutulması gibi faaliyetler de bunlar arasında yer a İma İrca eır. 

İdari, ticari ve endüstriyel organizasyonları birbirinden ke¬ 
sin sınırlarla, ayıımaya çalışmak zannedildiği kadar kolay bir iş de¬ 
lildir. Gndüstri faaliyetleri sırasında kullanılan dokümanların ha¬ 
zırlanması sınıflandırılması ve çoğaltılması faaliyetleri aslında bi¬ 

rer idari organizasyon konusudur. Buna karşın bir bakanlıktaki otola¬ 
rın bakım ve tamir sorunları idari bir organizasyon içindeki endüst¬ 

riyel organizasyon problemine örnek olarak verilebilir. Büro malzeme¬ 

si ve demirbaşların satın alınması ya da yayınlarını satım sorunları, 
çok kere idari servislerin organizasyonu çalışmaları sırasında ticari 
bir organizasyon problemi ile karşılaşılması sorununu doğurabilir. 

öte yandan, "kamu kesimi” deyimi burada, kamu idareleri, mahal¬ 
li hizmet kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerini içermektedir. 

Ancak bu eyırım pek fazla önem taşımamaktadır zira idari organizasyon 

sorunu hemen hemen aynı ağırlıkla kendisini milletlerarası kuruluş¬ 

larda özel bankalarda, sigortalarda ve büyük ticari ve sanayi kuru¬ 

luşlarının bürolarında da hissettirmektedir. 

xdari organizasyon çalışmalarını konunun sınırlarını kesin 
kes saptayarak yapmak oldukça zor bir girişimdir. Ayrıca bu çalışmala¬ 
rın üiüm Uz Un istsr istemez sınırlı elan kapsamı içinde öngördüğümüz 
yol ve yöntemler çerçevesinde tümüyle gerçekleştirilebileceği kanısı¬ 
na kapılmamak da yerinde olur. 

Örneğin, bu tür çalışmalarda sayısal sınıflama, Ölçme ve değer¬ 
lendirmeler, istatistik, muhasebe, ekonomik hesaplar modern matamatik 
gibi disiplinlerden alınmış teknik ve yöntemlerden yararlanmak bazen 
zorunludur. Büro kanunları çalışmalarına, çağdaş „ sehirçilik ve mima¬ 
rı kuralları ışık tutar. Beşeri münasebetler gibi önemli hususlarda 
pısıkologlar organizatörler için geçerli yol ve yöntemler sağiaaV r. 



1,2. Düzenlemede ;:Danı şmanlık" 

idari çalışmaların çağımızda çok yoğun bir hal alması, 

bu alanda kullanılan yöntem ve tekniklerin çeşitlilik kazanmasına ve 

geliştirilmesine yol açmıştır. En yakın örnek elektronik bilgi işlem 

makineleridir. Ancak çözümleme, hareket araştırması vb. yöntemlerde de 

geniş ölçüde ilerlemeler sağlandığı açıktır. 

3u bakımdan endüstriyel düzenlemede mevcut"danışmanlık" 

kuruLuşunun, idari düzenlemede de kendisini göstermesi ve kabul ettir¬ 

mesi olağan karşılanmalıdır. Danışmanlar birbirinden genel kültürleri, 

özel ihtisas ve değişik tecrübe düzeyleri ile oldukça farklılık göste¬ 

rirler. Örneğin bunlardan bazıları bilgilerin elektronik beyinlerde 
işlenimi ya da beşeri münasebetler alanlarında ileri düzeyde bilgile¬ 

re sahiptirler, bazıları ise muhasebe ya da formların hazırlanması ko¬ 

tlularında uzmanlaşmıştırlar. 

Danışmanlar hukuki statüleri bakımından da farklılık 

gösterirler. Bunlar çalışmanın yapıldığı kuruluşun devamlı elemanlara 

Dİabildiği gibi, kuruluşun bağlı bulunduğu üst birimlerin örneğin bir 

oaka.nl ığm ya da bakanlıklararası bir organın elemanları olabilirler. 

Fro: 1 mİerin şekli ve içeriğine göre uzmanların pozis¬ 

yonları ve tecrübe seviyeleri özel bir rol ovnar. Örneğin sınırlı ve 
ıispeten basit konularda- matbu evrakın düzeni, evrak akımı vb. daha 

lar çerçeveli uzmanlaşmaya sahip kişilerden faydalanma, olanakları ara- 
ıır. 

öte yandan, daha ayrıntılı ve karmaşık konuların,uzman¬ 
lık alanı oldukça geniş kişiler tarafından ele alınması gerekebilir. 
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Bütün bu nedenlerle düzenleme uzmanlarının belirli ko¬ 

nularda sağlam ve mümkün olduğu kadar derinliğine bilgi ve becerilere 

sahip kişiler olmaları gerekmektedir. Bunların çalışmalarında her an 

gelişen düzenleme tekniklerine yer verebilme yetenek ve yeterliliğine, 

ve de çözümlenmek üzere verilen problemlere bakış açılarını genişlete¬ 

cek genel kültüre sahip olmaları zorunludur. 

Açıktır ki düzenleme uzmanları problemleri inceler ve 

çözüm yollarını önerir, idarecilerde bunları uygulatırlar. Bu yönden 

düzenleme uzmanları danışmanlık görevi yaparlar. Uzmanlar, kendilerin¬ 

den çözümü istenen problemlere yalnızca çözüm tarzları göstermekle kal¬ 

mayıp, yöneticilere problemleri bulma ve ortaya koymalarında olduğu 

kadar; çözüm yollarının uygulanmasında da yardımcı olabildikleri de^e- 

cede "Profosyenel düzenieviç i" sayılırlar. 

Yukarda değinilen nedenlerle danışmanlar geniş kapsam¬ 

lı düzenleme projelerini yürütecek yetenekli kişiler olmak durumunda- 

diri r. Ancak bu da demek üeğildirki çalışmalar sırasında karşılaşabi¬ 

lecekleri her sorunu tek başlarına çözmek yolunu utacaklardır. Bir¬ 
çok halde diğer yetenekli kişilerin yardımlarından yerine göre faydala¬ 

nabilecekleri doğaldır. Pisikologlar, bilgi işlem uzmanları , mimarlar 

vb. Öte yandan çalışmaların yürütülmesinde görev alan ya.da bazı aşama¬ 
larda çalışmalara katılanların hepsine de "danışman düzenleyici" vasfı 

tanımak olanağı yoktur. Bunlar arasında idarenin, personelin çeşitli 
kademesinde çalışan kişiler yer alır ve çalışmaların belirli aşamaların¬ 
da ihtisas konularında ellerinden geldiğince katkılarda bulunabilirler. 

1.3* Çalışmanın Ama.cı 

Çalışma esas olarak kamu sektöründe idari organizasyon 
conusunda "çıraklık" düzeyinde çalışmalar yapmak isteyen kişiler ışık 

tutma amacını gütmektedir. Ancak uzmanların yürütmekte olduğu çalışma¬ 
lara katılmak ya da bunlara yardımcı olmak isteyen kişilere de faydalı 
I 
Alabilir. 
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Profesyonel düzenleyicilerden yardım almaksızın çeşit¬ 

li konularda düzenleme yapmak durumunda elan ve bu konularda özel ih¬ 

tisas sahibi bulunmayan kişiler bu çalışmalardan yararlanabilirler. 

Gene de belirtmekte fayds vardır ki; Uzman kişilerin yardımı olmaksı¬ 

zın yapılacak çalışmalarda, burada değinilen teknik ve prosesleri uygu¬ 
lamada büyük tehlikeler bulunmaktadır. Bahsi geçen teknik ve prosesle¬ 

rin nasıl ve ne zaman uygulanabileceği konusunda karar verebilmek, 

özellikle hangi koşullarda bunları kullanmaktan kaçınılması gerekti¬ 

ğini saptamak için tecrübe çok önemlidir. Problemlerin ve karşılaşıla¬ 

cak durumların çeşitliliği, "çıraklık" devresindeki kişilerin bilgi ve 

yeteneklerinin değişik düzeylerde olması, her özel .durumda uygulanı- 
labilecek çözüm olanaklarının teker teker belirlenmesinin imkânsızlı- 

_ğı nedeni ile çalışmada, her "derde deva" bir "reçete" verilemiyeceği 

gereğinin doğal karşı lana, cağına inanıyoruz. 

1.4. Çalışmanın lapsamı : 

İdari düzenleme sınırları kesinlikle saptanmamış bir çalışma 
alanıdır. Danışman-düzenleyiciler çeşitli bilim kollarından usul ve 

teknikler yönünden yararlanmak durumundadırlar. 

Her danışman-düzenleyici, kendi yeteneklerini en iyi 
şekilde kullanarak yetersizliklerini azaltmak için gerekli çabaları gös¬ 
termek zorundadır. Bu yönden tecrübe çok büyük rol oynamakla beraber tek¬ 
nik ilerlemenin getirdiği yenilikler dolayısı ile tesirliliği zaman 
içinde azalmaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki, çözümlerin araştı¬ 

rılmasında en esaslı öğenin "yaratıcı hayal gücü" olduğu unutulmama¬ 
lıdır. 
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Bütün bu koşullar içerisinde, düzenleyicilerin yetiş¬ 

tirilmesinde ne denli bir eğitim uygulanabileceğini saptamak kolay 

başarılır bir sorun olmaktan uzaktır. Bununla beraber bütün düzenleyi¬ 

ciler için oldukça genel hatları ile belirlenebilen bazı hususlar sapta¬ 

nabilir. Bunlar problemlere yaklaşım yöntemleri, çö ümleme metodları, 

çözüm araştırmaları, önerilerin sunulması usulleri, yeni organizasyo¬ 

nun uygulamaya konulmaz prosesleri gibi konularıdır. Çâlışmaâuzda sayı¬ 

sal çözümleme yol ve yöntemlerine geniş çapta, değinilmeyecektir. Bu 

yol ve yöntemler konusunda geçerli ve tutarlı birçok yapıt mevcuttur. 

Kaldı ki bunlar özellikle idari organizasyonlar için geçerli olmaktan 

ötede birçok diğer bilim kollarında da geniş ölçüde uygulanmakta olan 

yol ve yöntemlerdir. 

Çalışma.da üzerinde durulmayan konular arasında yazım 

işleri personel eğitimi, arşiv düzeni, basılı evrak vb. gibi konularda 

ayrıntılı olarak işlenmemiştir. Gene organizasyon çalışmalarında çok 

kullanılan modern matama tik, harekat araştırması, ekonomik hesaplar ve 

muhasebe, pisikoloji, psikososyoloji, sosyoloji dallarına da çalışmada 
rastlamak olanağı yoktur. Aslında bu dallarda referanslar hâlen bol mik¬ 

tarda ve çeşitli kaynaklardan elde edilebilir, durumdadır. 

öte yandan elektronik bilgi işlem makinalarından yarar¬ 
lanma olanaklarına ilişkin bilgilere de çalışmada değer verilmemiştir. 
Bu makinelerle yapılacak çalışmalarda çok ince ve ayrıntılı analizlere 
gerek olduğu bilinmekle beraber, bunlar tabiatları icabı, normal ana¬ 
lizlerden ana hrtl&rı ile büyük farklılıklar göstermezler. İşler prog¬ 
ramlama safhasına geldiğinde analizlerin programları dökülmesi belirli 
beceri ve çalışmaları gerektirecektir. Biz bu konulara kısaca ve genel 
hatları içinde değinmekle yetineceğiz 



1.5. Çalışmanın İla m.. 

Yapılacak çalışmalar mantıki bir birbirini izleme dü¬ 

zeni içinde sunulacaktır. Ancak her organizasyon probleminin aynı sıra¬ 

yı izlediği ya da izlemesi gerektiği gibi bir varsayım olduğu zannedil- 

memelidir. Her zaman ön etüt, çözümleme (analiz), çüzüm araştırmaları, 
rapor hazırlanması, uygulama gibi aşamaların birbirini izlediği söyle¬ 

nemez. Örneğin bir ön etüt ancak değişik kimselerin, başka başka zaman¬ 
larda yapmış oldukları birçok çalışmaların bitmesinden sonra başlayabi¬ 
lir. Bazı analizlerin ön etüd sırasında yapılması gerekirken, diğer ba¬ 

zılarının çözüm araştırmaları aşamasında gerçekleştirilmesi zorunlu ola¬ 

bilir. Hatta bazen bütün çalışmalar tamamlanıp nihai rapor sunulurken 

beliren yeni bir problem işi tekrar ön etüt aşamasından yeniden tümü 

ile ele almayı gerektirebilir. Başka bir örnek olarak düzenlenme çalış¬ 

masına başlanırken; belirli bir problemin hemen çözümlenip uygulamaya 

konulabilir sonuçlar elde edilmesi gerektiği haller gösterilebilir. Ay¬ 

rıca raporların da çalışmanın tümü gerçekleştirildiği zaman hazırlanma¬ 

sı her durum için geçerli değildir. Çalışmanın belirli aşamalarında 
ievre raporları hazırlanabileceği gibi, tek tek ele alınması gerekli 

tonular için de ; yrıntılı raporlar çalışmalar süresinde gerekli olabi¬ 

lir. Bu arada çalışmaların ilerleme durumlarını gösteren raporların za- 

mn zaman hazırlanarak sunulması sık sık görülen işlemlerdir. 

Uygulama devresinde dahi o zamana kadar yapılan çalış¬ 

salar da bazı boşluklar ya da yeni bir organizasyon olanağı belirdiği 
görülebilir. Bu ahvalde de yeniden ön etüdler yapmak gerekebilir. Ça- 

.ışmaların herhangi bir aşamasında düzenleyici taşlanıgçtaki iiarokot 
.ok tas mı ve tutulan yolları kısmen ya da. tamamen değiştirmek zorunda 



Yukarda ayrıntılı olarak değinilen nedenlerle, çalışma¬ 

mızda vereceğimiz aşamaların birbirini izleme düzeni, her düzenleme 
faaliyeti ya da her reorganizasyon problemi için tümü ile geçerli ola- 
mıyacaktır. Bunların yerini ve zamanını saptamak, bunlardan yararlana¬ 
cak kişinin işin özelliğine göre vereceği kararlara bağlı kalacaktır. 

Önemli bir hususta şudur; Çalışmada, organizasyon faa¬ 
liyeti sırasında kullanılabilecek tablo ve şemalar toplu olarak 

ek halinde verilecektir. Organigracı hazırlama, haber akışları diyag¬ 

ramları, iş akım çizelgeleri vb. gibi aslında düzeniem&ci ya da düzen- 
lemecilik eyleminin çıraklık devresinde bulunan kişiler için faydalanıl¬ 

ması gerekli teknikler çalışmalarda çok büyük önemi olan hususlardır. 
Ancak bunların metin içinde verilmeleri metnin tekdüzeliğini bozabile¬ 

cek niteliktedir, kanısındayız. Ayrıca tekniklerden birçoğunun çalışma¬ 

larını değişik aşamalarında, müteaddid defalar kullanılması gerekmesi 

bunların metin içerisindeki yerlerinin kesinlikle saptanmasını olanık- 
sız kılmaktadır. 

Örneğin, idari bir organizasyonun yapısını gösteren bir 
organigram bir ön otüd için kullanılabildiği gibi sonradan analiz aşama 

smda ve giderek düzenleme tekliflerinin getirildiği aşamada da kullanı¬ 
labilecektir. 

1.6. Çalışmanın uygulamada faydalılığı 

Çalışmadan faydalanmak durumunda olanlar, bu çalışmanın 

idari organizasyon yapabilmek için kesin ve tam kapsamlı bir kılavuz 

olduğu fikrine saptanarak yersiz umidlere kapılmamalıdırlar. Bilinme¬ 

lidir ki çalışma, konu ile ilgili tavsiye, koşul, metod ve bu cins ça¬ 
lışmalarda genellikle faydalı bazı yolları kapsamına, almaktadır ve de 

bu tavsiye ve yöntemlerin körü körüne uygulanılması bahis konusu değil¬ 
dir. Her kişi, metinde ve eklerde yer alan konuları kendi genel formas¬ 
yonuna, becerisine, çevresinin şartlarına işe yaklaşım biçimine 
ve çözümlenmesi gerekli problemlerin mahiyetine göre yorumlama durumun¬ 
dadır. 



Herşeye rağmen organizasyon için çok geçerli ve en 
Önemli koşulun şu olduğu kabul edilmektedir : 

"Hiç bir met od, hiç bir teknik, İliç bir yol ve yöntem, 

probleminin ciddiyetle ve periniemesine incelenmesinden daha iyi ne¬ 

ticeler veremez. Çözümleme çalışmalarının objektif ve ayrıntılı olması 

daima gereklidir. Problemlere çözüm bulma araştırmaları büyük bir ti¬ 

tizlik ve eleştirici bir ruh içersinde yapılmalıdır" 

Buraya kadar değindiğimiz, organizasyon faaliyetle¬ 
rinin bünyesinin gereklerinden doğan, çeşitli kısıtlılıklar sizlere 

vermek üzere olduğumuz metnin ve eklerin pratikte pek büyük faydası 

bulunmadığı kanısına ve özellikle her şeyin dönüp dolaşıp "sağ duyu"ya 

bağlanmasının öngörülen yol ve yöntemlerin havada kalacağı fikrinin 

doğmasına neden olmamalıdır. Ancak sağlam bir "sağduyu" iözgecinden 
geçirilerek bu yol ve yöntemlerden faydalanmakla daha geçerli, tutar¬ 
lı ve faydalı neticelere varmak olanağı bulunduğunu belirtmek kaygısı 

bizi bu yola itmiş bulunmaktadır. 
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II. ÖN ETÜD 

2.1. Genel Düşünceler : 

Organizasyon çalışmalarında analizler çok önemli bir rol 
oynuyorsa, bunlar çalışmaları büyük ölçüde uzatıihar. Bu çalışmalar 

uzun süreleri gerektirebilirler ve genellikle organizasyonu isteyen 
kişilerin gözünden kaçan biunsur olarak belirirler. Öte yanlar..kırruluş- 
ların büyüklükleri eranınaa ilgili şahısların sayısı fazlalaşır ve 

objektiflerin tespitinde yanlış anlama riksleri olasılığı artar. 

Ön etüdler bu bakımdan çok gereklidir. İzlenecek hareket 
tarzının seçilmesi, yol ve yöntemlerin saptanması, elde edilmesi ümid 
edilen sonuçların belirlenmesi, organizasyonla ilişkili kişilerin bu 
konularda analizlere geçilmeden global bir fikir edinmelerini sağlar. 
Ön etüd aşaması, işin icabına göre belirli bir süre olacaktır. Mahiyeti 
iyi bilinen basit bir problemle ilgili bir ön etüt çok kısa bir sürede 

tamamlanabilir. Buna karşın ön etüdler bazen çok karmaşık olurlar .ve 

önemli ya. da genellikle yanlış ortaya konmuş problemlerle ilişkili 

oiduvları için toplantıları ve çeşitli kişilerle temaslar kurulmasını 
gerektirebilirler. Düzenleyiciler bu durumlarda, kendilerinden düzenle¬ 

me yapılmasını isteyen kişilerden ya da Kuruluşlardan problemler üzerin¬ 

de öncelikle kendilerinin bir anlaşma düzeyine varmalarını istemek 

durumunda kalabilirler. Böylelikle düzenleme isteğinde bulunmuş olan¬ 

ların problemler üzerinde yaklaşmaları ve fikir birliğine varmaları 
bir çok halde o' i ‘.küflerin de değişmesini gerektirebilir. 

Özet olarak söylenebilir ki\ ön etüdler çok önemlidir. Zira 
bunlar ilerde yapılacak çalışmalara ışık tutacaK ve bunlara temel ola¬ 
cak nitelikte uğraşılardır. Ön etüdler zordur. Çünkü bunlar genellikle 
karışık ve belirgin olmayan durumların, zorunlu olarak düzeyde kalan 
incelemelerle, kısa sürede yapılan çalışmalar sonucu alınması gerekli 
kararları kapsar. Bu yönden ön etüt çalışmalarının organizasyon alanında 
çok becerili kişiler tarafından yapılmasında büyüle yararlar vardır. 



Giriş kısmında, paragraf 1.6 da, belirtildiği gibi ideri 
organizasyon problem],erinin incelenmesinde, problemlerin büyük ölçüde 

değişiklikler göstermesi, bunların çözümlenmesi için genel bir metod 
ortaya atılmasını olanaksız kılar. Bu husus kısa zamanda süratle yapıl¬ 

ması gerekli ön etütler için de geçerlidir. 

Bununla beraber, analiz bölümünde yapılan tavsiyelerin ve 

eklerde verilen tekniklerin bir çoğu ön etüt çalışmalarında kullanıla¬ 

bilir. Örneğin ;kuruluş şamaları (Ek I ), ve görev fişleri (Ek m ) 
bazı durumlarda yararlı olarak kullanılabilirler. 

Uzun analizler yapma olanaklarının kısıtlı olması nedeni 

ile ön etüt aşamasında, düzenleyici incelenen problemler hakkında mümkün 
olduğu kadar kapsamlı bir görüş edinmeye çalışmalı ve bunlardaki en 
önemli ve anlamlı unsurları ortaya çıkarabilmelidir. Bu unsurbar üzerin¬ 

de sınırlı olarak yapılacak nitelik ve nicelik analizleri geçerli neti¬ 

celer verebilir. Örneğin, bazı faaliyetlerin maliyetleri hakkında yapı¬ 

lacak hesaplar yaklaşık da olsa, bunların ekonomik hakiki değerleri 
hakkında çok değerli bilgiler verebilir* 

Ön etüt sırasında takip edilecek yolu kesinkes belirlemek 
olanaksızlığı ortadadır, ancak(üzerinde cnemle durulması gerekli nokta) 
etüt sırasında bazı çok belirgin durumların ortaya açık seçik konulma¬ 

sı sonraki çalışmalarda hedefe ulaşmayı sağlayacak atlama taşlarına, sağ- 

layamada büyüic fayda sağlar. Öte yandan çalışma süresinin azlığı ve 
yapılacak tetkiklerin düzeyde kalması nedeni ile bütün atlama taşla- 
rınında kesinlikle ve tam olarak saptanması imkansızlığı daima akılda 

tutulmalıdır. 
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2.2. Problemlere Bakış Açısı : 

İşe problemlerin mahiyetlerinin saptanması, sınırlarının 
belirlenmesi, gerekli tekniklerin seçilmesi ile başlanmalıdır. Bu 
bazen bir. idari ünitenin tüm dahili yapısının bütün, ayrıntıları ile 

incelenmesi şeklinde belirebilir, .örneğin personel birimi gibi. Ancak 
çalışma alanının böylece saptanması halinde birimin bütün idari üniteler 
içersindeki yerinin incelenmesi gerekliliği' gözden kaçabilir. Bir 
örnek vererek bu durumu açıklamaya çalışalım î 

Bir personel bürosundaki bilgilerin muameleye tabi tutulması 

faaliyetini, bu büroya gerekli bilgileri veren birimleri dikkate almak¬ 
sızın organize etmeye kalkışmak rasyonel bir davranış olmayacaktır. 

Aynı şekilde personel bürosunun değerlendirdiği bilgilerin, diğer 
birimlerdeki muameleye konuş şekilleri iSDe birlikte incelenmesi de 

uygun olacaktır. 

İstenilen inceleme bazı durumlarda belirli bir birimin 

ayrıntılı incelemesi şeklinde olmayabilir. Örneğin bir prosesin çeşit¬ 
li büro, servis, müdürlük yada bakanlıklar bünyesindeki gelişmesinin 
incelenmesi istenebilir. Bütün bu organizasyon birimleri içinde 

yalnızca istenilen prosesin incelenmesi haline örnek olarak bir fab¬ 

rika kurulması için gerekli müsadenin alınması durumu gösterilebilir. 

Bu tip incelemeler çok faydalı olabilirler ancak mahiyetleri icabı 

uzun ve incelikli çalışmaları gerektirirler. Değişik ve genellikle 
birbirinden bağımsız çok sayıda bireylerin anlaşmaya varmasını zorun¬ 
lu kılan bir çalışma düzeni sağlamak durumu belirebilir. 

İstenilen etüt bazen de bir birimin belirli bir faaliyetini 

incelemeyi hedef tutar, örneğin bir büronun yerleşme düzeninin kurul¬ 

ması gibi. 



Yukarda değinilen problemlere ilişkin olarak yapılan çalış¬ 

malarda saman zaman güçlüklerle ksrşrla^Habiük'‘.İlgili kişiler arasın¬ 
da çoğu zaman görüş ayrılıkları belirir. İstenilen etüt türünün kağıt 
üstünde belirtilmiş olması bu anlaşmazlıkların halli yönünde kesin 
bir yol değildir. Unutulmamalıdır ki bir kelime üzerindeki anlaşma 
her zaman o kelimenin kapsamı üzerinde tam bir görüş birliğini yansıt¬ 
maktan çok uzaktır. Örneğin büroda yapılması istenen "organizasyon 
çalışması" kimisi için büranun faaliyetlerinin yapısının düzenlenme¬ 
si anlamına gelirken kimisi için belirli fonksiyonların raekanize edil¬ 

mesi anlamını taşır. 

Yanlış anlamalara, etüdün sınırları üzerindeki yargılarda 

da rastlamak olanaklıdır. Örneğin "evrakın reorganizasyonu" ndan bazı 
kişiler belirli bir bürodaki kişilerin evrakla ilgili faaliyetlerini 
anlarken, diğer bazıları örgütün tamamı için evrak işlemleri, evrak 
akımı ve arşivieme düzenlerini kast ederler. 

. ur ada ■,belirt ilmesi gerekli bir husus da organizasyon prob¬ 
lemlerinin bir birinden daima farklılık göstermeleridir. Bir çözümün 

tamamı ile diğer bir probleme uygulanması olanağı hemen hemen yok gi¬ 

bidir. Bununla beraber çözüklenmesi gerekli bir problemin çözümlenmiş 

diğer bir çok problemlerle benzerlikler gösterdiği de kabul edilmelidir. 

Önceden çözümlenmiş bu vakalarda kullanılan bilgiler, usul ve yöntemler 
yeni probleme de uygulanabilir. 

Bazı problemlEr ise daha nadiren ortaya çıktıkları için 
bunların çözümlerinde daha uzun süren ayrıntılı araştırmalar yapmak 

icab edecektir. Bizim burada özellikle belirtmek istediğimiz husus 

birçok yeni problemin çözümünde, eski tecrübelerden ve örneklerden 

faydalanma yolu ile hem zaman kazanma iıemde belirli bazı yanlışlıklardan 

kaçınma olanakları bulunduğudur. 



Bir servis tarafından istenilen bir organizasyon bazen diğer 

servisleri de alakadar edebilir. Böyle bir durumda isteyen servis için 

önemsiz bir araştırma konusu bütün diğer servislerde kullanılabilme 

olanaklılığı dolayısı ile büyük önem kazanabilir. 

Öte yandan bazı problemlerin, düzenleyicinin olanakları 
dışında kalması hali de unutulmaması gerekli konulardandır. Örneğin 
muhasebe usulleri, devlet personelinin statüsü, işçilerin kanuni hak

ları ya da iktisadi devlet teşekküllerinin tabi oldukları mevzuatı 

düzenleyicinin düzenleme faaliyetleri içersinde halletmesi olanağı 

bulunmamaktadır. Bununla beraber bazı değişikliklerin idarece uygun 
görülmesi ihtimali de göz önünde daima bulundurulmalıdır. Bu gibi 

hallerde mevzuat değişiklikleri saptanır ve idareden bunları belirli 
kanallardan geçirerek gerçekleştirmesi için gerekli devranışlarda bu
lunması istenebilir. 

Problemlerin tabiatlarıniiyice kavrayabilmek için ilgili ör

gütün tabi olduğu kanun, tüzük ve yönetmelikler' hakkında oldukça 
iyi bilgi sahibi olmak gereklidir,. Ne yazık ki bu mevzuat genellikle 

o kadar geniş kapsamlı ve dağınıktır ki kısa sürede tamamlanması, 

ve ön etüt sınırları içersinde tamamının incelenmesi olanağı 

gerçekleştirilemez. Bununla beraber ilgili örgüt mensupları, ûüzenle-

Jricilere çalışmalar sırasında karşılaşabilecekleri mevzuat problem

lerine dair faydalı bilgiler sağlayabilirler. Binalarında her zaman 

hangi hususların gerçekten önemli olduklarını görebilmeleri ve düzen
leyiciye faydalı olabilmeleri olanağı tartışılabilir. Gerçekten birçok 
halde ilgililer en önemli hususları atladıkları halde, kolaylıkla 
çözümlenebilecek konularda gereksiz zorluklardan bahisle işleri daha 

da karmaşık hale getirebilirler. 



Son olarak değinilecek bir hususta çalışmalar sırasında 

kullanılacak tekniklerin ön etüt sırasında saptanmasıdır. Matbu evrak 
muhasebe, mekanizasyon, elektronik bilgi işlem kullanılması, hareket 

araştırması yerleşme vb. gibi. Normal olarak çalışmayı yapacak ekipte 
ki uzmanların seçimi de kullanılacak bu tekniklerin saptanması ile 
ortaya çıkacaktır. 

2.3. İlgili Kuruluş : 

Bu husus yukarda değindiğimiz konu ile karıştırılmamalıdır. 
Problemleri tanımak ve saptamak çok önemlidir. Ancak bunların içinde 
cereyan ettiği kuruluşun büyüklük ve tipini de yakmen tanımak en az 

problemler kadar öneflılidir. 

Örneğin büyük çaplı bir kuruluşta zorlu ve geniş kapsamlı 
bir çalışma sonucu halledilebilecek bir problem, daha küçük çaplı ya 

da nisbi bir otonomiye sahip diğer bir kuruluşta daha, kolayca çözüm¬ 
lenebilir. 

Çok büyük kuruluşlarda binlerce kişi istihdam edildiği 
göz önüne alınırsa organizasyon için gerekli kanun ve tüşük değişik¬ 

likleri oldukça zor bir sorun halinde belirir. 

2.4. Beşeri Problemler : 

2.4.1. Genellemeler : 

Problemler iyice teknik görünümde olsalar bili 

bunlara ilişkin beşeri münasebetler en önemli sorun olarak belirir. 
Ön etüt için ayrılan kısa süre, ilgili değişik kişilerin ya da grup¬ 

ların alınacak kararlar ve getirilecek çözümlerden ne derecede etkilen 
ceğini saptamaya, yeterli değildir. Tabiidir ki belirli bir düzen 
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değiştirilirken yapılacak değişikliklerden etkileneceklerin her biri¬ 

nin muhtemel davranışları tahmin edilmeli ve alınması gerekli ted.irler 

saptanmalıdır. Ayrıca devreye sokulması ön görülen değişikliklerin 
hangi ritim içinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin de saptanması bunun 
doğal bir sonucudur. Çoğunlukla değişiklikleri devreye sokmada, teknik 
. At*' 

yönden bir yarar olmasa da, belirli bir süre tanımak, değişiklikler et¬ 

kilenecek kişilerin değişikliklere alışmalarını sağlamak bakımından 

faydalı olabilir ve doğabilecek reaksiyonları asgari düzeyde tutabilmek 

olanağını sağlar. 

Belli başlı sorumluların muhtemel davranışlarının kararların 
alınmasında en önemli unsur olduğu açıktır. Bu nedenle işin bu yönünün 
özel bir itina ile incelenmesi gereklidir. Tabi ki sorumlu kişilere 
somut teklifler yapılmadan önce bunlara karşı takınabilecekleri davra¬ 

nış birimini tam anlamı ile saptamak her zaman o lan aldı değildir, ancak 

düzenleyici bu Kişilerin hiç değilse psikolojik durumlarına bakarak 
yaklaşık varsayımlarda bulunabilir. Sorunluların öğrenimleri ya da men- 

sub oldukları meslek grupları da bazen çok önemlidir ve bunların muhte¬ 

mel tutumları hakkında düzenleyiciye ışık tutabilir. Mühendislerden 

birçoğu yapılacak teklifler grafiklere, matematiksel formüllere ya da 

rakkamlara dayandığı hallerde kabullenmeye daha yakındırlar. Buna kar¬ 

şın hukukçular bunları genellikle belirli bir ölçüde şüphe ile karşı¬ 
laşırlar hatta daha da ileri giderek bunlardan çekinirler bile diyebi¬ 
liriz . 

Görev devamlılığı meselesi de dikkate incelenmesi gerekli 
bir konudur. Düzenleme çalışmalarını isteyen sorunluların, düzenleme 

sonuçlarını uygulamaya koyabilmeleri için çalışmaların başında sahip 

bulundukları pozisyonu çalışmaların sonuna. £adar muafaza edebilecekleri 

hususunda düzenlemeci emin olmalıdır. Maalesef memleketimizde çoğunluk¬ 

la rastlanan durum, düzenleme isteğinde bulunan kişilerin çalışmaların 
sonuna kadar takipçisi ve uygulatıcısı pozisyonununu muafaza edememesi 

sonucunda çalışmaların "rafa kaldırması*dır. 
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Görevlilerin arasından çalışmalara katliamların ve daha 

sonra uygulamaya katılmak durumunda olanların bu işler için istekli 
olmaları ve etkili uygulama sağlıyabilecek pozisyonlara sahi|ı olmaları 
çok önemlidir. Çalışmalara sadece kendilerine verilen görevi yerine 
getirmek için katılan görevlilerden ziyade bu nazik ve hakikaten zor 
olan faaliyetlere içtenlikle Kendilerini verebilenlerin seçilmesi çok 

yerinde olur. 

Belki de en önemli beşeri problemlerden biri sorumlu kişiler 

arasındaki rekabet ve bu rekabetin doğurduğu menfaat-ilişki kompozisyo¬ 

nunun daima göz önünde bulundurulmasıdır. Rakabet-menfaat ilişkileri 

çalışmaların başında engellenmesine, sonuçların ise uygulanmamasına se¬ 
bep olabilecek faktörlerden ön önemlisidir. Bu ilişkileri en iyi şekil¬ 
de kavrayıp, çalışmaların çerçevesini saptamak ve yürütmeS&f işin en 
zor yönüdür. 

Çalışmalar sırasında ilgili kuruluşun bütün personeline 
ve bunların davranış ve tutumlarına da büyük ehemmiyet vermek gereklidir. 
Personelin çalışmalara katılmalarını, içtenlikle yardımlarda bulunmala¬ 
rını sağlamak önem taşır. Düzenleyicinin bütün bu olanakları yaratacak 
bir hareket tarzı seçip çalışmalarda personelin katkısını sağlaması işin 
daha başından muaffakiyetli olması yönünde atılmış en sağlam adım ola¬ 
caktır. Yapılacak inandırıcı kanuşmalar, ilgililerin dikkatle dinlenmesi 
gerekli mülakatların ve toplantıların organize edilmesi sureti ile kuru¬ 

luş personelinin çalışmalara olumlu katkısı gerçekleştirilebilir. 
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2.4.2. İstem Saiklerı : 

Her zaman kolay olmamakla beraber, bir düzenleme 

çalışmasının niçin istendiğini bilmek çok önemlidir. Bir sorumlu kendim 
sine kısa süre önce verilmiş bir servisin çalışmasını iyileştirmek iste¬ 
yebilir. Sorumlu başka bir örgütte benzer bir çalışmanın iyi neticeler 
vermiş olduğunu görmüş bulunabilir. Bu konunun önemine arkadaşları,üst¬ 

leri, bir kontrolör ya da müfettiş tarafından İKna edilmiş olabilir. 
Örgütünün verilen bazı yeni görevleri yerine getirebilmek için büyüklü¬ 
ğü ya da tipinin değiştirilmesi gerektiğine de inanabilir. Merkeziyete, 
ademi merkeziyete, yeni gruplamalara ihtiyaç duyulması da düzenleme is¬ 

teklerinin doğmasına yol aşabilir. 

Örgütlerin yetkili organlarının başına gelen yeni 
bireyler de bazen düzenleme ihtiyacı duyarlar. Gerekli sayıda personel 

alma zorlukları ya da kredi ihtiyaçlarınan karşılanması gereği de düzen¬ 

lenme ihtiyacının belirtilmesine yol açabilir 

j Mekanizasyonu gitmek için son zamanlarda gerek¬ 

liliği tartışılabilecek bir eğilim göze çarpmaktadır. Örneğin eloktronik 
bilgi işlem makinelerine verilen önem de yeniden düzenleme isteklerine 
neden olabilir. 

Bütün bu nedenler düzenleyici tarafından ihmal 

edilemez niteliktedirler. Bir çok hallerde, düzenleyici istek sahibine 

istek saiki hakkında sonuçlar1bildirirken çok dikkatli bulunmak zorunda 

kalır. Örneğin düzenleme sonucu elektronik bilgi işlem makinelerine 
örgütünde yer vermek isteyen bir yöneticiye, basit bir muhasebe makine¬ 

sinin işleri en kısa zamanda bitirebileceğinin anlatılması oldukça nazik 
bir problemdir. Buna karşın bütün işlerin ufak tefek değişiklikler 
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yoluna gireceğine inanmış bir sorumluyu, örgütünde büyük çaplı organi¬ 
zasyon değişikliklerinin gerektiğine i__-... 1- ~.ıan ta en az yu1 sarıdaki kadar 
karmaşık bir problemdir. 

2.4.2. İlgili Kişiler : 

Düzenleme isteğinde bulunan her kişinin her zaman 

bu konuda bir çalışma yapılmasını hakikaten istediği iddiasi yanlıştır. 

Bazen çalışmaların yapılmasını isteyen kişi bunu " zevahiri kurtarmak" 
için yapmış olabilir. Öte yandan değişikliklerin yapılmasını ciddi bir 
şekilde istiyen kişiler de düzenleyiciyi, içinde bulundukları statü nede¬ 
ni ile, destekleme olanağından yoksun olabilirler. Düzenleyici bazı 
ahvalde de çalışmalarla hiş ilgili görünmeyen, yapılacak değişikliklerden 
uzaktan yakından hiç etkilenmiyecek durumda olan kişilerden büyük yardım 
görebilir. Fakat düzenleyiciler için önemli bir "ilgililer grubu" vardır 
ki bunların bulunması ve muhtemel davranışlarının önceden saptanması 

gerekli tedbirlerin alınması çalışmaların selameti bakımından hayatidir. 
Bunlar bir çalışma yapılması isteğinde bulunmayanlar, çalışmalara hiç 
bir ilgi göstermeyenler, buna, karşın endire.ee de olsa çalışmalardan etki¬ 
lenenlerdir. Büyük kuruluşlarda bu gibi "tip"ler büyük sayıda olabilirleri 
ve varlıkları ya da çalışmalara tesirleri gmellikle ön etüt aşamasında 
kolaylıkla saptamamas. Çalışmalar için reaksiyonları çok önemli olan bu 
gibi kişilere karşı düzenleyici çok dikkatli bulunmak durumundadır. 
Aksi halde çalışmalar için önemli birer engel yaratırlar. 

2M.4. Çalışmalar İçin Seçilecek Personel : 

Ön etüt safhasında ortaya çıkan en önemli prob¬ 
lemlerden biridir. Düzenleyicinin ya da düzenleyicilerin değişik konu¬ 

larda uzmanlaşmış olduklarına rv vo birbirlerinden farklı bilgi düzey¬ 
lerinde bulunduklarına daha önceden değinmiştik. Yapılacak çalışmanın 

tümünde bir düzenleyicinin her şeyi yapması mümkün olmadığından değişik 
özellikleri haiz bir ekip teşkili önem taşır. Düzenleyicilerin pepsinin 
kuruluş dışından kişiler olmaları halinde, kuruluş personelinden çalışma¬ 
lara katılacak kişiler seçilmesi yerinde olacaktır, 
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Çalışmaların devamlılığını sağlayacak olan bu tutum sayesinde düzenle¬ 

yici işini bitirip yeni yol ve yöntemleri koyarak kuruluştan ayrıldı¬ 
ğında, uygulamalar sürdürülebilir. Zaten kuruluş içersinden seçilecek 
personel analiz aşamasında da büyük yararlar sağlayacaklardır. İşin 
içinde olan kişilerin bilgisi, düzenleyici için çok büyük yararlar 
sağlayabileceği her zaman göz önünde bulundurulması gerekli bir husus¬ 
tur. 

2.5. Malzeme Olanakları : 

Bir reorganizasyon çalışmasını bazı masraflara katlanmaksı- 
zm yürütebilmek olanağı genellikle çok nadirdir. Ancak bu masrafların 

ön etüt safhasında kesinlikle tahminide kolay değildir. Aynı şekilde 
tahmin edilecek masraf yekününün, daha belirli çözümler ve teklifler 

getirmeden, düzenleme isteğinde bulunan kişiler tarafından kabullenile- 

ceğini farz etmekle pek yerinde olmas gerektir. Burada yapılacak şey 

tahmin edilen meblağın düzenleme isteğinde bulunanlarca kabul edilebi¬ 

lecek makul bir miktarı aşmamasına dikkat ederek tespitlerde bulunmak¬ 
tadır. 

Çalışma mahalli olarak düzenliyiciye sağlanacak imkanlarda 

ön etüd safhasında, saptanmalı ve düzenleme isteğindebulunanlarca gös¬ 

terilebilecek kolaylıklar iyice ortaya konmalıdır. Çalışmaların verim¬ 

li olması ve kısa zamanda sıhhatli olarak bitirilmesinde "yer" sorununun 

önemi büyüktür. 
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2.6, Ön Etüt Sonuçları : 

Organizasyon çalışmalarının ne kadar süreceği, yeni 

usul ve yöntemlerin uygulamaya konulmasındaki süreler ön etüt safhasın¬ 

da yaklaşık olarak saptanmış bulunmalıdır. Unutmamak lazımdır ki bu sü¬ 
reler sadece düzenleyenin tutumuna bağlı değildir. Kararlar, personel, 

masraflar, malzeme, mahal gibi unsurlar halli basit hususlar gibi gö¬ 

rünmekle beraber belli başlı gecikme sebepleri olarak ortaya çıkarlar. 

Çalışma süresinin saptanması kadar önemli olan bir 

diğer hususta çalışma sonuçlarının belirlenmesidir. Diğer bir deyişle 
çalışmalar sonunda ne gibi sonuçlara ve çözümlere varılacağının ya da 

varılmak istendiğinin ön etüt aşamasında ayrıntılı olarak belirlenme¬ 
si kaçınılmaz bir zorunluluktur. Örneğin kuruluş içerisinde mekanizas- 
yona gidilerek personel tasarrufu sağlanacağı öngörülürken mekanizas- 

yonu sebep olacağı yeni ortamda doğabilecek özel durumlar dolayı sı 

ile belirecek yeni masraf unsurlarının saptanması gibi konular asla 
ihmal edilmemelidir. 

Ön etüd sonucunda düzenleyici kuruluş sorumlula¬ 
rına öngörülen organizasyonuıgerçekleştirilmesi için ne gibi tedbir¬ 

ler almaları ve hangi davranışlar içinde bulunmaları gerektiğini kesin 
olarak anlatmak durumundadırn Sorumluların; personeli bu yönde etkile¬ 

meleri ve personele çalışmalarını istenen yönde yürütülmesi konusunda 

kararlı oldukları kanısını vermeleri özel bir önem taşır. Yani perso¬ 

nel sorumluların belirli hedeflere varmak için kararlı olduğuna ve 

teklif değişikliklerin katiyetle uygulanacağına inançlı kılınmalıdır. 
Ayrıntılara ilişkin konularda bu arada ihmal edilmemelidir. Çalışma 

yeri, organizatör için gerekli malzeme v.b. 
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Yapılacak çalışmaların işin başından kesin olarak 

saptanması hernekadar gerekli ise de, ön etüt aşamasında varılacak 
objektifleri ve bunların sınırlarını lüzumundan fazla bir katılıkla or_ 
faya koymak ta her zaman için faydalıdır denilemez,, 

Bu etüd aşamasında ortaya çıkmamış olan bazı ola- 
naklılıklar ya da olanaksızlıklar daha sonraki aşamalarda kendilerini 
gösterebilirler. Bu tip çalışmalarda problemlerin yeni yönlerinin far- 
kedilmesi haline sık sık rastlanabilir* Şahısların değişmeleri, dış 
faktörlerdeki farklılaşmaların yeni ufuklar açabileceği gibi helen var 
olduğu zannedilen bazı olanakları ortadan kaldırdığı da görülebilir. 
Eğer objektifler çok fazla kati ve gereksiz derecete rijit olarak sap¬ 
tanmamışlarsa, bazı değişiklikler ilgililere daha kolay kabul ettiri¬ 
lebilir. 

Öte yandan bazı hallerde bir yerleşme probleminin 
halli için çalışmalara başlayt p5 değiş en şartlar i olayısı ile bir 
personel idaresi problemi çalışması yapmak durumunda kalmamak için 
ön etüd aşamasında dikkatli bulunmak gerekir* Hiç değilse yapılabile¬ 

cek değişiklikler için bir açık kapı bırakmak olanakları incelikle 

araştırılmalıdır o 

Kamu İdarelerinde yazılı raporlar çok önemlidir. 
Kamu idarelerine genişliği ve sorunların yaygın bir personeli ilgilen¬ 

dirmesi dolayısı ile sözlü raporlar genellikle yeterli olamazlar. Ön 
Etüd çalışmalarının yazılı bir rapor haline getirilmesi bu bakımdan 

gereklidir. Bu rapor o şekilde hazırlanmaIr'/Iı:;: >i varılması düşünülen 
objektifler ve kullanılacak yol ve yöntemler hakkında hiç bir yanlış 
anlamaya yol açmasın ve şüpheler doğmasına neden olmasın. Raporun 

belli başlı ilgililerin arasındaki "anlaşma düzeyini" göstermesi de 
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özellikle faydalıdır. Rapor eğer çok geniş bir kütleye hitap edecek¬ 
se ilgili kuruluşun yetkililerine dağıtılmadan önce gösterilip onla¬ 

rın olumlu görüşleri alındıktan sonra yayınlanması daha doğru olur. 

Yazılı raporların verdiğimiz önem lüzumundan faz¬ 
la abartılmama!ıcanv . (Bazı hususlar vardır ki hakikatlann ta kendi¬ 
si olduğu halde yazılı raporlarda belirtilmesi olanaksızdır. Örneğin 

ön raporda problemlerin çözümlenmesinin, sorumlu kişilerin kıyafatsiz- 
liği ya da ihmalleri yüzünden gerçekleşemiyeceği gibi konular yer 
alamaz.) 

2.6.1. Objektif Değişiklikleri : 

Ön etüdler çoğunluklu tespit edilen objek¬ 
tiflerin kısmen değiştirilmesi gerektiği sonucunu verirler. Hakikaten 
kısa sürede süratle yapılsalar da belirli bir sistematiğe dayanan bu 

etüdler sonucu, sorumluların başlangıçtaki tespitlerinde gözden kaç¬ 

mış bulunan bazı hususların meydana çıkması doğaldır. 

Örneğin, bazı durumlarda düzenleyici; 
bir servisin faaliyetlerini organize etme çalışmasını bu servisin 
bilgileri aldıkları idari kanallarla geliştirilmesi çabaları ile 
birlikte yürütme gereğini duyabilir. 

Bilgi kanallarının bazı kısımlarını in¬ 

celeyen sınırlı bir çalışmanın daha sonra kanalların tamamını kapsa¬ 

yan bir inceleme sonucunda alınan neticeler içerisinde değerlendiril¬ 

diğinde hiç de realiteye uygun olan sonuçlar vermemiş olduğu genellikle 
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görülen bir husustur. Bu bakrından bir prosesin tamamını incelemek, 
bu prosesin belirli birkaç ünite içerisindeki münferit durumunun 

incelenmesinden daha açıklayıcı ve değerli neticeler vereceği göz- 

önünde bulundurulmalıdır. Ancak böylesine bir inceleme, sınırlı in¬ 

celemelerin hiç bir zaman sağlayamıyacağı sağlam ve güvenilir bilgi¬ 

lere dayanan kararlar alınmasını olanaklı kılar. 

Ne yazıkki geniş çaplı etüdler en zor 

olan çalışmalardır. Baha fazla tecrübe, daha fazla selahiyet ve genel¬ 

likle daha fazla zaman isterİEr. 

2.6.2. Organizasyon faaliyetlerine gerek görül¬ 
memesi : 

Ön etüd sonucu, bir organizasyon çalış¬ 
masının yapılmasına gerek bulunmadığı da bazen saptanabilir. 

Aslında düzenleyici gereksiz masraf ve 

riski göze almayı icab ettiren çalışmalara girişmeyi uygun bulmaya^ 
bilir. Öte yandan ön etüd sonuçları problemin ayrıntılı bir organizas¬ 

yon çalışmasına gerek gösteren bir husus olmadığını bile bazen göste¬ 
rebilir. Örneğin bir yetki sağlanması, finansman yada personel imkânla¬ 

rının gerçekleştirilmesi ile kolayca çözümlenebilecek bir çok bûsit 
probleme rastlamak daima mümkündür. 

Ayrıca sonuçla bir organizasyon çalışması¬ 

na, gerek bulunmaması ran bu çalışmaların yapılmasının faydasız olduğu 
anlamına gelmemektedir. 

Böyle bir sonuç, hiç değilse yetkili kişi¬ 
lerin aksaklıkların salt organizasyon eksikliğinden ileri gelmediğine 

inandırmakta büyük yarar sağlar. 



III. ANALİZ 

3.1. Dokümantasyon 

Herhangi bir serviste organizasyon çalışması yapmak için 

servis çalışmalarına ilişkin mevzuatın bilinmesi gereği açıktır. Mev¬ 

zuat yanında; servisin yapısı, işleyişi hakkında bilgiler ve bu'ahala 
'faaliyet raporları, teftiş raporları, kontrol raporlar! bütç'ek dö'kîÂm=— 
leri v.b. gibi dokümanların da elde edilmesi zorunludur. 

• 

Ön etüd raporunun hazırlandığı süre içinde bütün bu do¬ 

kümanlar düzenleyici tarafından hiç değilse "varlıklarından haberdar 

olarak" derecede bilinmelidir. Bu dokümanlar ön etüd ile esas rapor 

arasındaki süre içindeki araştırmalarda; çözümlenecek sorunlara iliş¬ 
kin çalışmalarda en faydalı araçlar olacaktır. 

Her halü karda hiyerarşik düzeydeki sorumlularla yapıla¬ 

cak mülakatlardan önce toplanabilecek asgari dokümanların elde bulun¬ 

masında mülakatların etkililiği bakımından büyük zorunluluk vardır. 

Daha geniş çapta doküman toplanmasına, mülakatlardan sonra da devam 

edilebilir. 

Mevcut dokümanların toplaması faaliyetlerinin ne dere¬ 

ceye kadar geniş tutulabileceği yada tutulması gerekliliği tartışılma¬ 
lıdır. Bazı düzenleyiciler ilgili kuruluşun faaliyetlerine ait bütün 
kanuni metin ve dokümanların tamamının bilinmesi gereğini savunurlar. 

Bu tip doküman toplama çalışması tabidir ki kısa süreli ön etüd safha¬ 
sında çoğu zaman bitirilemez. Hat t s, denilebilir ki analiz çalışmaları 
süresinde da bazen tamamen bitirilmesi olanağı gerçekleştirilemez. 



Zira analizlere ayrılan birkaç ay1.? k sür o bunların tümünün toparlanıp 
derinlemesine incelenmesine yeterli olmayabilir» Diğer bazı düzenleyi¬ 

ciler ise buna karşın analiz aşamasında idarenin uygulamalarının in¬ 

celemesini yapıp dokümanları hiç dikkate almamayı ve bunlara ancak 
rastlanılan sorunların çözümlenmesinde gerek duyulduğu zaman baş vu¬ 
rulmasını önerirler. 

Aslında, en iyi yol bizce her nevi mülakattan önce sorun¬ 

lar hakkında genel bir bilgiye sahip olmak ve daha sonra bu bilgileri 

analiz ve çözüm araştırmaları sırasında ayrıntılı şekilde geliştirerek 
çalışmaları yürütmektir. 

Zaten düzenleyicilerin ilgili mevzuatı ayrıntılı olarak 

bilmeleri, kuruluştaki kişilerin bilgilerine başvurmamaları demek de¬ 
ğildir. Ayrıca bu kişiler genellikle sadece mevcut metinleri bilen 
kişiler gibi mütalaa edilmemelidir. Bunlar aynı zamanda hazırlık ha¬ 
lindeki bazı mevzuat hakkında da bilgi sahibi olabilirler ve bunun or¬ 

ganizasyon çalışmalarında ne denli faydalı bıı olanak olduğunun açık¬ 

lanması gereksizdir. 

Yukarıda değinilen nedenlerle kuruluş personelinin çalış¬ 

malara katkıları vazgeçilmez niteliktedir. Ancak personelin katkısı 

her zaman istenilen nitelikte olmayabilir. Bu kişiler denetleme ve 
kontrol faaliyetlerine alışıktırlar, ancak düzenleyiciler tarafından 

yapılan çalışmaların bunlardan çok farklı olduklarını her zaman kolay¬ 
lıkla kavrayamazlar. Örneğin müfettişleri ya, da kontrolörleri özellik¬ 
le ilgilendirmeyen ancak düzenleyiciler için bilfarz elektronik ola¬ 
naklar kullanılmasını sağlama yönünden önemli olan bazı özel durumla¬ 

rın hiç üzerinde durmayabilirler- 
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Öte yandan bu kişilerin mevzuata ilişkin zorluklar olarak 
özellikle belirtebilecekleri bazı hususların, düzenleyiciler tarafından 

yapılacak objektif bir inceleme sonucu kolayca çözümlenebilecek problem¬ 
ler olduğuna, uygulamada çok rastlanır» 

Ayrıca kuruluş içerisinde daha önce başlatılıp tamamlanama¬ 
mış ya da bitirildiği halde uygulamaya geçilmemiş organizasyon çalış¬ 
malarının düzenleyiciler için bilinmesi gerekli olduğuna burada değin¬ 

mekte yarar görüyoruz» 

3.2. İlişki Kurma : 

Büyük kuruluşlarda hiyerarşinin yüksek kademelerindeki 
kişilerle yakın ilişkiler kurmanın büyük değer ve önemi vardır. Bu 

ilişkilerin çalışmaların başından itibaren kurulması çok yararlıdır, 
ön etüt sırasında kurulmuş odun ilişkiler çalışmaların diğer aşamala¬ 
rında ilgililere daha büyük bir rahatladıkla ve kolayca başvurma ola¬ 

naklara sağlayacak yönde elmalı d; r.- öte yandan sorumlularla yapılacak 

ön konuşmalar işen başlangıcında çalışmaların objektiflerini saptama¬ 
da yol göstermek bakımından faydalıdırlar» Yetkililerin yapılacak ça¬ 

lışmalar, aktüel durum ve çalışmaların sonuçlarından rolor bekledik¬ 

leri hakkmiaki düşüncelerini öğrenmek düzenleyici için ışık tutucu¬ 

dur. Tabiidir ki düzenleyici çcpu zaman farklı olan, hatta çelişkili 

görüşleri kapsayan bu fikirler karşısında daima tarafsız bir tutum 

iç ind e olmalıdır, 

Düzenleyicinin personelle tanıştırılması ya da işgöreceği 

çevreye tanıtılması mümkünse yüksek seviyede kişilerin yapacağı bir 

t oplantıda gerçekleşt irilm elidir» 
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Düzenleyicinin yapmam durumunda olduğu iş ve bu işin ge¬ 

nel hatları sn iyi şekilde ayıklanmalıdır. Kuruluş personeli, özellik¬ 
le düzenleyicinin bir denetleme ya da kontrol görevi yapmayacağı husu¬ 
sunda 1.1"' :-n atılmalıdır r. 

Düzenleyici personelin tümüne tanıtma olanağı yoksa, hiç 

değilse bunlara yazılı bir duyuru yapmak yerinde olur. 

Tanıtma icabında işyerlerinin ziyareti sırasında da gerçek¬ 

leştirilebilir. 

3.3» Düzenleyicinin Tutumu : 

3-3.1» Beşeri Sorunlar : 

Mevcut bir organizasyon, daima, ihmal edilmemesi 

gerekli özel menfaat ve düşüncele”? >7 ar bir-'u^ er yok da birey gruplarının 
arasında kurulmuş belirli bir dengedir» Düzenleyici bilmelidir ki mev¬ 

cut dengeyi değiştirebilecek her gerişim, çoğu kez önceden kestirilme¬ 

si olanaksız, olumlu ya da olumsuz reaksiyonlara neden olacaktır. 

bir müdürün servisindeki bir işin yapıl¬ 

masında çok basit bir aksaklığın eleştirisini, bu eleştiri ne kadar in¬ 
celik ve nezaketle yapılırsa yapıl;m, iyi karşılamaması nedenini düzen¬ 
leyici bazen gereksiz bir tepki olarak görebilir. Hatta bu aksama bütün 

servis tarafından bilinip açıkça görüldüğü hallerde bile yönetici böyle 

bir eleştiriyi genellikle soğuk karşılayacaktır. Ancak unutulmaması ge¬ 

reklidir ki bahsedilen aksaklık belki do aynı müdür zamanında çok iyi 

niyetlerle tesis edilen bir çalışma düzeninin sonucu olarak meydana 
gelmiş olabilir. Yanı aksaklık mevcuttur ama bunun nedeni ne müdürün 

başarısızlığı ne de elinde olan sebepler dolayısı ile gerekli tedbirle¬ 

ri almadığındandır» Daha doğrusu müdür böyle inandığı ve durumu böyle 

kabullenmiş olduğu için eliş t i rilerden alınmaktadır. Bu çok insani ve 

doğal bir davranıştır. 



Yukarda değirilen nedenle, çalışmalar boyunca 

çok büyük bir dikkatlilikle hareket edilmelidir. Düzenleyicilerin mu- 

hatabları, karşılarındaki kişilerin bütün ilgililerle işbirliği halin¬ 

de çalışacaklarından ve hepsinin şahsiyetlerine azami saygıyı göstere¬ 
ceklerinden emin olmalıdırlar. Bunlar objektif ve samimi kişilerle 

karşı karşıya bulunduklarına inandırılmış olmalıdırlar. Kısacası, dü¬ 
zenleyici ilişki kurduğu kişilere kendini kabul ettirmeli ve onların 
itimadını sağlamalıdır. 

İlgili kişilerin sempatisini kazanamamış dü¬ 
zenleyiciler ne denli parlak zekalı ve teknik bilgi sahibi olurlarsa 

olsunlar genellikle başanlı çalışmalar yapamazlar. 

Her mülâkattan önce, düzenls.yici çalışmaların 
sekteye uğramaması için ön tedbirler, almalıdır. 

Mülakatın kendileri ile konuşulacak kişilerin 

işlerini en az aksatacak zaman ve mekanda yapılması da gereklidir. Mü- 

lâka t yapılacak kişilerin, düzenleyicinin takip ettiği hedefi ve yapa^> 
cağı çalışmaların niteliğini iyice kavramış bulunmaları da gerekmekte¬ 
dir. Bu husus genel takdim toplantıları sırasında gayeler önceden açık¬ 

lanmış bulunsa dahi, mülâkat sırasında icabında tekrar konuşulan kişile¬ 
re açıklamalar yapılarak sağlanmalıdır. Mülakat çının ayrıntılar üzerin¬ 

de özellikle durduğunu belirtmesinde daima yarar vardır. 

Kişilerle iyi ilişkileri kurmak ve devam ettir¬ 

mek zorunda olan düzenleyicinin itimat telkin etmesi gerektiği gibi bu 

itimada layık bir kişi gibi davranması da çok önemlidir. İncelenen ser¬ 
visi ilgilendiren her türlü bilgiyi öğrenmek düzenleyicinin görevidir 

ancak bunu yaparken mümkün olduğu kadar yapıcı olmayan eleştirilere yol 
açmamaya çalışmalıdır. Özellikle ihtilaflı ya da münazara konusu olabi¬ 
lecek durumlarda taraf tutmaması hatta tutar gibi görünmemesini de bil¬ 
melidir. 
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Hakikaten analizler sırasında haklı oldukları 

zannedilen bazı kişilerin görüşlerinin çalışmalar sonucu bazen hiç de 

doğru ve geçerli olmadığının ortaya çıkması çok rastlanan bir durumdur. 

Tüm çalışmalar süresinde düzenleyicinin tamamen tarafsız bir tutum için¬ 

de olması en tutarlı hareket tarzıdır. Düzenleyici çalışmalarının so¬ 

nuçlarını almadan evvel, yapılacak değişiklikler ya da alınması gerekli 
tedbirler hakkında kati hükümler vermiş bile olsa gene tarafsızlığını 

sürdürmeli ve sonuçlar tamamlanmadan önce herhangi bir karar almaktan 

kaçınmalıdır. Buna karşın bir değişikliğin yapılmasına kati zaruret 

gördüğünde dahi, böylesine bir değişikliğe muhalif olan kişi ya da 

gruplardan gelecek tepkilere hazırlıklı olmalıdır. 

3.3.2. Direktif (yönengel) Olmayan Temaslar : 

Prombemler düzenleyici tarafından, özellikle 

analizlerin başlangıcında, tam anlamı ile beÜrgenleşmemiş olduğu sı¬ 

rada personelle yapılacak konuşmalar kolay olmaz. Zaten ilk konuşmak¬ 
larda çok kesin ve belirli sualler sormaktan kaçınmak genellikle fay¬ 
dalıdır. Bu durumlarda direktif olmayan konuşmalarda bulunmakta yarar 
vardır. Konuşulacak kişiye konuşmanın nedeni ve düzenleyicinin izledi¬ 
ği amaçlar bildirilip, bu kişinin anlatacağı şeylerde tamamen serbest 
bırakılması yerinde olur. Genellikle konuşulan kişiler kendilerinde 
tam olarak neyin istendiğini pek kestiremezler ve vakit kaybına neden 
olabilirler. Ancak bazan sistematik bir sorgulama uygulandığı halde 

edinilmesi mümkün olmayan, çalışmalara çok yararlı olabilecek bilgi¬ 

leri bu tip konuşmalardan sağlamak olanağı daima vardır. 



Tabiidir ki düzenleyici konu hakkında bilgisini art¬ 

tırıp sorunlara hakim oldukça daha direktif (yonergel) konuşmalara 
başlayabilir. Ancak bunu yaparken kişileri soruların demirc?hdereşine 
sokup "sıkboğaz,: etmek ister bir görünüm yaratılmamalıdır. Kişiler 
imkan nispetinde anla t ac arkları şeyleri serbestçe anlatabilmelidirler. 

Sualleri, her zaman kolay olmamasına rağmen, mümkün 

mertebe direktif olmayacak biçimde ifade etmeye azami gayret sarf et¬ 
melidir. Örneğin "peki sonra ne yaparsınız" yerine "daha sonra ne 
yapılır" şeklinde sual sormak gibi. Konuşulan kişi sadece kendinin ne 
yaptığını anlatmakla yetinebilir. Halbuki belirli bir işlemi gerçek¬ 
leştirirken, bir başkasının işlem içinde belirli bir müdahalesini ya da 
katkısı bulunabilir. 

Düzenleyici ü-lmayı ümid ettiği cevapların konuşulan 
kişiler tarafından tahmin edilmesine yol açmamalıdır. Örneğin "tabi 

daha sonra siz şunu yaparsınız değilmi ?" gibi sualler kişilerin doğ¬ 
ru cevap vermekten kaçınmasına bezende yanlış cevaplar vermesine sebep 
olabilir. 

3.33. Edinilen Bilgilerin Kontrolü. 

Konuşulan kişiler belirli bir işlemi izah ettikten 
sonra düzenleyicinin anlatılanları tekrarlamasında yarar yar dar..--. Boy-, 

lece bir nevi kontrol sağlanmış olacaktır. Külakatlar sırasında daha 

önce incelenmiş konulara dönülmesi gerektiği gibi bazen daha önce ko- 
nuluşmuş kişilerle de tekrar mülakat yapmak da gerekli olabilir. Bazı 

çok basit işlemler dışında, ilk analizlerde daha sonra bazı boşluklar 
bulunduğunun farkedilmesi doğaldır. Bunlar, düzenleyici incelediği iş¬ 

lemleri daha iyi tanımaya başladığı ve yetkililer de kendilerinden ne İst 
diğini daha iyi kavramaya başladıkları için çoğu halde kaçınılmazdır. 

Bütün bu nedenlerle yeni mülakatlar her zaman gerekli olabilir. 



3»4. Analize Tabi Tutulacak Bulanlar. 

3.41. T emel Sorular. 

Analizin başından itibaren soruları şu şekilde 

düzenlemek lıemen bütün düzenleyicilerin görüş birliğine vardığı bir hu¬ 
sustur. 

- Ne ile ilgilidir (Nedir) ) 
- Kim yapar } 
- Nerede yapılır { . . J j ve NİÇİN ? - Ne zaman yapılır j 
- Nasıl yapılır ) 

Bu sualler düzenleyicinin kaPasında daima, bulunması 

gerekli suallerdir. Sürdürülmesi gerekli olan, bazı analiz çalışmaları¬ 

nın uzunluğu bazen çok yoğun bilgi birikimine ve bu arada yukardaki temel 
suallerin unutulmasına yol açabilir. Bu unutkanlık;neticelerinin sabır¬ 
sızlıkla beklendiği çalışmalara, aylar harcandıktan sonra çalışmaların 

ileri aşamalarında; problemin iyi ortaya konmadığı ve başlangıçtan be¬ 

ri oriantasyon yanlışlıkları yapıldığının meydana çıkmasına neden ola¬ 
bilir. 

Düzenleyici analizlere başlamak için genellikle bir 

organigram yapar ya da yaptırır (Tabi böyle bir organigram ön etüd 

ya da doküman toplama aşamalarında daha önceden yapılmamışsa) (EkX) 
Sorumlulukların ortaya çıkarılması da başlangıçta yapılması gerekli 

işlerdendir. (EK E) İlk çalışmaları iyi yürütmek ya da bunları tamam¬ 
lamak için görev. Fişleri" (EK ili) ve "görevlerin fonsiyonel dağılımı 
tablolar i*’ de», kullanılabilir. 
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Bu çalışmalar; özellikle ilgililerle yapılacak ilk te¬ 
maslarda faydalı olmakla beraber her zaman için sorunludur.denemez. 

Karşılaşılan kişilerden daha ilk adımda "görev tablosu" ya da "görev¬ 

lerin fonksiyonel dağılımı tablosunun" yapılmalarını istemek psikolojik 
yönden kötü etki bırakabilir. 0 zamana kadar herkesin görevi ve pozis¬ 

yonu belkide bazen uzun süreli çalışmalara yol açmamak için tam anlamı 
ile belirtilmemiş olabilir. Böyle bir duruma tamamen ilgililerin ihma¬ 
li sonucu doğmuş gözüyle bakılmamalıdır. Yukarıda değindiğimiz nedenle 
ilgililer görev ve sorumlulukları kesin kes saptamaktan kaçınmış ola¬ 
bilirler. Öte yandan analizi yapılacak tam kapsamlı bir bilgi edinil- 

• ’m • 

dikten sonra çalışmalara girişmek konular hakkında her zaman gerekli 
de olmayabilir. Vaziyete göre düzenleyici : 

Bu dokümanların ilgililer tarafından hazırla1?^*^. 

İlgililerin yardımı ile kendinin hazırlamasını 
Bunları kısmen doldurmayı 

İlgili kuruluşa iyici nüfuz etmeden doldurmamayı 
Bunları hiç kullanmayı tercih edebilir. 

. M w. 
Bazı hallerde son : şık kabul edilebilir hatta Ogui- 

lenebilir bir şık olarak belirebilir. Örneğin düzenleyicinin bir ku¬ 
ruluşu değilde kuruluşun çeşitli servislerinde işlem gören bir süreçi 
incelendiği hallerde bu tutum geçerlidir. Bu süreç' üzerinde her ser¬ 

visin çok küçük birer katkısı olduğu hallerde, bütün servislerin tek 
tek organisazyonuna incelemekte hiç bir yarar yoktur. 

3.42 Çalışma Planı 

Çalışmaları gereği gibi yürütmek ve sağlam bir çalış¬ 
ma düzeni kurmak için düzehleyici belirli bir "inceleme sıralaması" 

araştırmak zorundadır. Bu da genellikle oldukça kolaydır. Örneğin mer¬ 
kezi bir organizasyonun, taşra teşkilatından çeşitli konularda :ıııe 

yapılması lazım" geldiğini soran taleri erine cevap verme prosesinin 



  "> /j   

iııc el enine sinde tutulacak yol şöyle olabilir. İsteklerin toplanması, dos
yalanması, yetkili komisyonun toplanması için gerekli hazırlıklar, 
toplantı, kararların alınması, kararların ilgiliere tebliği,doküman
ların sınıflama ve arşivleme faaliyetleri gibi. 

Ancak bazı hallerde işlemlerin mantıki sinsini iz
leme yolu analiz için en geçerli yol almayabilir de: Örneğin bir 

muhasebede servisinin incelenmesine işlemlerin temelini teşkil eden 
faturaların vb. sarf evrakları, istihkak evrakları anbar fişleri gibi 
dokümanların hazırlandığı yerlerden başlamak yerine öncelikle bunla
rın işlem gördüğü muhasebe servisinin faaliyetlerinin analizi ile baş
lamak yerinde olur. Bu aslında bazen çok sayıda ve çeşitlilik gösteren 
dokümanların üretildikleri servislerde incelenmesine yönelim yöntemi

ne başlangıç noktası sağlamak için yegane yoldur. 

Bazende pratik nedenler dolayısı ile bir biri i takip 

eden işlemleri izlemek yönteminden vaz geçmek gerekebilir. Hakikaten 
bir kişi bazen bir işlemin farklı aşamalarında işleme birden fazla 
defa katkıda buluns.bilir. Bu durumda har. aşamadaki katkısının tespi
ti için bir seri mülakat yapmak her zaman için ne faydalıdır, ne de 

böyle bir tutum öğütlenebilir zira çok sayıda, rendevu alınmasını gerek
tirdiği, zaman kaybına heden olduğu gibi bazı aşamaların gözden kaçması, 
sonucunu doğurabilir. Kendisi ile konuşulan kişilerin tekrar tekrar 
mülakata tabi tutulması onlar (bir evvelki kaldıkları yerden başlama

larındaki güçlükler dolavısı ile) için sorluklar doğurabilir. Bu yön
den hiçbir şeyin unutulmaması ya da atlanmaması için şahısların katkı
larının tamamının tek bir mülakatla öğrenilmesi yararlıdır. Ancak mü
lakat konusu istisnai olarak uzun süreleri gerektiriyorsa (2-3 saatten 
uzun) yorgunluğu önlemek bakımından birdoıı fazla mülakat yolu izlene
bilir. 



Analiz çalışmaları genellikle usun süren çalışmalar¬ 

dır. Yüzlerce personel çalıştıran büyük bir kuruluşta fertlerin yap¬ 
tıkları işlemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi aylarca sürebilir. Bu 

durumlarda hakikaten ayrıntılı analizleri gerektiren işlerle, nispeten 
süratli bir şekilde incelenerek sonuçlandırılması olanaklı olanları 
birbirinden ayırdetmek faydalı olur. 

Bazı düzenleyiciler, kuruluşa verilen görevler, is¬ 
tenilen neticeler üzerinde global olarak durmayı önerirler. Nasıl olsa 
getirilecek y.ani usul ve yöntemler bugünkülerden farklı olacaktır 
nedeni ile halı hazır prosesler üzerinde pek durmazlar. Böyle bir tu¬ 
tum tartışmasız olarak çok büyük sakmçaları olan bir tutum şeklidir. 
Özellikle elektronik makinelerle yapılacak düzenleme çalışmalarında 
en küçük idari prosesler dahi ihmal edilmemesi gerekli hasuslardır. Bu 
tip çalışmalar yalnızca ayrıntılı analizlere dayandırıldıklarında tu¬ 
tarlı sonuçlar verirler. 

Öte yandan yeni organizasyona geçişin hazırlanması 
çok nazik bir sorundur. Eski organizasyonun ayrıntılı olarak bilinme¬ 

den yeni organizasyona, geçişin sağlanabilmesi kolay değildir. 

Çok büyük kuruluşların tamamının çalışma analizleri¬ 

ni yapmak genellikle imkansızdır. Bu yenden sondajlar yolu ile 
belirli sayıda birimleri seçilecek çalışmalar yürütülmelidir . Örne¬ 
ğin çok geniş bir kuruluşun büyük şehirlerdeki, küçük yerleşim merkez¬ 
lerindeki bir kaç bürosu ile kırsal arazide ve endüstriyel arazidaki 

yerleşme yerlerindeki bazı büroları seçilerek çalışmalar sürdürülmek 
gerekir. 



Özet olarak; analizleri çalışmaların gereklerine uy¬ 
gun olarak sürdürüp, yararsız incelemelerle vakit kap İletmekten kaçı¬ 
nılarak ancak önemli olabilecek her şeyi çok iyi bir şekilde öğren¬ 
menin zorunlu olduğu belirtilebilir. Bu sınırlar içinde tutarlı bir 
seçim yapmak tabidir ki çok kolay olmıyacaktır. 

3.43. Sorunların Tanınması 

Bir problem ne kadar geniş ve karmaşık olursa, çözüm¬ 
lemek için analizlere girişmeden önce okadar çok ''tanıma': faaliyetin¬ 
de bulunmak zorunludur. 

Bu "tanıma” faaliyeti sırasında işin belli başlı 

özellikleri her ferdin görevleri not edilmeli, yazılı evraklar sap¬ 

tanmalı : fişler, dosyalar vb. ancak bunların ayrıntılarına pek inil- 
memelidir. Sayısal analizler bu aşamada önem kazanır, belli başlı 

istatistikler, giderler ve açıklayıcı indeksler üzerinde önemle duru¬ 
lur. Bu da konuda uzmanların işbirliği halinde çalışmalarına gerekti¬ 
rebilir. İdari muhasebe genel olarak kesin ve güvenilir veriler sağ¬ 

layabilir ancak bunlar mahiyeti itibari ile kuruluşların hakiki eko¬ 
nomik durumlarını gösterecek durumda değildirler. Gider hesaplarının 

saptanması teknikleri bu konuda yararlı ve kapsamlı biigj. edinilmesini 

sağlar. Ancak bunlar incelenen kuruluş büyüdükçe daha karmaşık ve daha 
masraflı olmaya başlarlar. Zaten günümüzde masrafları iktisadi devlet 

teşekküllerinde önem kazanmış bulunmaktadır. Kamu idaresinde bu tip 
ayrıntılı hesaplara rastlanmaz» 

Kişinin bilmek istediği şeyleri ölçüp, biçip tarta¬ 
rak öğrenmesi yararlıdır ama her hususun ölçüye vurulması olanağı 
yotur. Kanunun tatmin derecesi, personelin memnuniyet. düzeyi vb. 

gibi konular ya da örneğin yeni metodların sisteme sokulmasının sonu¬ 

cunda ilgililerin reaksiyonlarının sayısal ölçülere vurulması olanak¬ 
sızdır. 



"Tanıma" çalışmalarının sayısal ön etüd aşamasında 

yapısalçalışmalardan daha ayrıntılı olması gerektiği ve analizlerin 

başlangıcında güvenilir "çıkarma” alanları elde etme olanağı sağla¬ 

dığı hakikati daima göz önünde bulundurulmalıdır."Tanıma" çalışmaları 

gerekli kararları alma yönünde çözümlenecek sorunların tümü hakkında 

düzenleyiciye yeterli bir görüş açısı sağlayacak ölçüde tutulmalıdır. 

Kısmen ya da bütünüyle yapılacak analizlerin saptanması, değerlendi¬ 
rilecek istatistikler, üzerinde durulması gereksiz problemler , sürat¬ 

li bir şekilde işleme gibi tutulması gereken sorunların vb. belirlen¬ 
mesi gibi. 

Bu genel inceleme ön etüd aşamasında varılan sonuç¬ 
ların bir nevi "doğrulama" sı mahiyetindedir. Ancak bu arada analiz¬ 

lerin yapılmasında oriyantasyon sağlamak için gerekli pek çok yeni 
bulguların elde edilmesine olanak bulunabildiği de bir gerçektir. 

Bu yaklaşım çalışmalarından sonradır ki düzenleyici 
yapılacak derinlemesine analiz çalışmalarına başlayabilir. 

3.5. Bilgilerin Toplanması 

3.5.1. Külakat (Görüşmeler) 

Bilgilerin toplanması doğrudan doğruya işi yapan 
kişilerdin yapılmalıdır. Amirler kendilerinin işleri daha iyi bildik¬ 
lerine inansalar bile bilgi toplamada hiçbir zaman esas kaynak teşkil 
etmemelidir. Bu konuda istisna sadece, işi yapan kişiler işe yeni tayin 

edilmiş ve tümü ile işin gereklerini kavramamış bulunuyorsa uygun gö- . 
rülebilir. Bu durumda bile gene hiyerarşik amirlere yönelmek yerine, 

s Kamu yönetiminde Planlama-Programlama-bütçeleme-sistemi memlete- 
timizde henüz tam anlamı ile uygulama alanı bulumamaşıtır. 



halen iş başında olan kişinin huzurunda işin eski yürücüsü ile ya¬ 
pılacak mülakata yönelmek en uy yun tutum olur. Aslında amirin ko¬ 

nuşmalarda hazır bulundurulmaması'ıın nedeni_.ni ç bir zaman kendisinin 
neler konuşulduğundan habersiz bırakmak değildir. Gerçek neden 
işi yapmaların daha rahat bir hava içersinde konuşabilmelerini sağ¬ 

lamaktadır. Buna karşın , işi yapanlardan alman bilgilerin ^ amir¬ 
leri hakkında değer yargıları taşımayan^ amirlerle yapılacak konuş¬ 
malarla doğrulanması yararlı olabilir. Böyle bir davranış psikolo¬ 
jik avantajlarından oto düzenleyiciye yararlı olabilecek yorum, dü¬ 

zeltme ya da açıklamalar sağlar. 

Konuşmaların işin yapıldığı yerde sağlanması en iyi 
tutumdur. Yer "r,rlaığı, rahatlık bakımından bazı engeller beürebilir- 
se de evrakın dosyaların ve kullanılan makinelerin bulunduğu yerde kon 

maları sürdürmek birçok-yönlerden zaman kazanılmasını sağlar. Telefon 
konuşmalarını, ziyaretleri, evrakın geliş gidişi görmek bazen fayda¬ 
lı olabileçek bilgiler sağlayab:; ’ ' 

Ancak zaman zaman iş yerinden uzaklaşmak gerekebi¬ 
lir. Bazı mekanik atölyeler çok gürültülü olabilir. Ya da çalışa.n 
diğer elemanları rahatsız etmemek için bu yoir başvurabilir. 

3.52. Görüşmeler üzerine Bazı Düşünceler 

Genellikle mülakatlar iki saatten fazla sürmemeli- 

dir, zira yorgunluk nedeni ile cevaplar eksik ya da yanlış olabilir. 
Düzenleyici zamanının geri kalan kısmında dokümanların hazırlanması 

ile meşgul olabilir. Notların yazılması ya da yazılmış olanlara ya¬ 
pılacak ilaveleri yapmak gibi. Grup halindeki çalışmalarda bir kişi¬ 
nin not alması uygun olur. Ancak bunlar harkesin faydalanabileceği 
biçimde tutulmalıdır, çoğaltılmalıdır 7> Notlar kağıtların tek yüzüne 
alınmalı, icabında ilaveler ve düzeltmeler için uygun aralıklar 



bırakılmalıdır. Kağıtlar numaralaıımalı kiminle nerede, ne zaman mü¬ 

lakat yapıldığı belirlenmelidir. Çalışma yeri özellik taşıyorsa ica¬ 

bında krokiler çizmek de ilerdeki aşamalar için yararlı olabilir. 

3.53. Dokümanların Tasnifi 

Analiz sırasında karşılaşılan her dokümanın gerek¬ 
li sayılan örneği alınmalıdır. Bu örneklerden en az birinin doldur¬ 
tulmuş olması gereklidir. Eğer mümkünse aynı konuyla ilgili bütün 

basılı dokümanı doldurtmakta fayda vardır. Böylelikle çeşitli dokü¬ 

manlar arasında ilk nazarda, açıkça anlaşılmayan ilişkilerin kolaylık¬ 

la saptanması olanağı sağlanmış olur. Eğer bir doküman bir çok kişi 
tarafından dolduruluyorsa, her fert için başka bir renk kullanılması 
tavsiye olunur. Her doküman ortaya çıktığında zaman sıralamısana 

uygun olarak numaralanmalıdır. Ayrıca rapor, istatistiki doküman, 

duyuru ve genelgeden birer nüsha almak da yerinde olur. 

3.6. Düzenleyicinin Araçları 

3.61. Genel Düşünceler 

Değineceğimiz araçlar özellikle analiz faali¬ 

yetleri için büyük önem taşımaktadır. Hakikaten, incelenen problemler 
hakkında kapsamlı bir görüş elde etmek, hiç bir unsurun ihmal edil¬ 

memiş olduğundan emin olmak ya da durumun belirli bir şekilde "saptan¬ 
ması !! sağlamak için düzenleyici çalışmaları sırasında değişik grafik¬ 

ler, şemalar, kullanmak durumundadır. Bunlar düzenleyici tarafından 
düşünülüp gerçekleş ti-rilmiş alabildikleri gibi istatistikçiler tara¬ 

fından mullanılanlar presine.m. la seçilebilirler, Daha öncede belirt— 
ğiraiz gibi çalışmanızda sayısal 

S Çoğaltma için en basit usul nüsha!ararasma kopya kağıdı koymaktır. 
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yi analizlere meselenin genişliği dolayısı ile yer veremiyoruz. Bura¬ 
da sadece nitelikle ilgili bazı örneklerde yetinmek durumdayız. Bu yön¬ 

den ekte yer alan grafik, diyagram, sema ve tablolar bir organizasyon 

çalışmasının çeşitli aşama,!arında devamlı olarak kullanılanlar arasın¬ 
dan seçilmiş bazı örneklerdir. 

Girişte de belirtiiğimiz üzere önemli olarak verilen 
açıklamalı grafik ilaveler ve tablolar metnin -tekdüzeliğini- bozmamak 
içineklerde,yer almaktadır. 

"Bu araçların" bütün organizasyon probleminin halline 
yardımcı olduğu iddia edilmezse de bundan araçları n gereksiz olduğu 

sonucunu da çıkarmamak yerinde olur. Özellikle organizasyon çalışmala¬ 
rında "çıraklık" döneminde olanların bunları büyük bir dikkat ve itina 

ile incelemeleri yerinde olur. Bunlardan bazılarının çalışmalar için 

çok değerli olduğu görülür. Ayrıca çok önemli bir hususta., bunların 
ayrıntıların organizasyon çalışmalarında ne denli bir değer taşıdığını 
göstermeleridir. Düzenleyicilerin hakikaten yararlı ve geçerli öneri¬ 

lere varabilmeliri çalışmalar sonucu ıedinilen ' bilgilerin ayrıntılı 
ve sağlam alması nisbetinde gerçekleşecektir. Bu teknik ve usullerin 
mekanik olarak tatbik edilmeleri tabidirki sağlıklı bir tutum değildir. 

Ancak sathi görüşlerle yetinerek organizasyon çalışması yapılmasının 
bundan çok daha kötü bir tutum olduğunu belirtmek faydalı olacaktır. 

S Sayısal analiz teknikleri ile ilgili litarator çok geniştir. Bu 
tekniklerden faydalanmak durumunda kalan düzenleyiciler için ça¬ 
lışmanın sonunda biblio.grafya verilmiştir. 



Düzenleyicinin çalışma jııan belli başlı: karaLüeris¬ 
tiği idari işlemiemlerin detaylarına ve uygulama görevlerine vermiş 
olduğu önemdedir. 

3.6?. Bazı usuller taoitılması 

İncelenen işlem hakkında belirli bir görüş düze¬ 
yine ulaşmak ve işlemlerin birbirleri ile olan ilişkiler üzerinde 
etkili bir kontrol sağlamak için alınacak 1101],ar yeterli olmayabi¬ 
lir. Bu metinler genellikle çok usun olurlar ve bunların değerlen¬ 

dirilmeleri için başka ı.ısuller kullanmak gerekebilir, İş akımı 
seması(Si İT)evrakla işlemler arasındaki ilişkiyi grafik olarak ifa¬ 
deye olanak verir. Bu  " " ğlvjv- 
bağıntılı çeşitli evrak üzerindeki çalışmalarda çok büyük dolaylık 
sağlar. İdari işlemlerin çoğu bu mahiyettedir. ancak tabidir ki bu¬ 
nun da istisnaları vardır. Bazı bilgiler kısa süreli dokümanlarda 

yer alırken (fişler, faturalar vb •) diğeri eri uzun süreli * «t• 
da bulunurlar (dosyalar, ta bx ol ar, k; 11, o i--.üsler). Kısa süreli doküman 
ların genellikle çok sayıda olmalarına karşın bunların kullanılma 

süreler kısa ve birbirleri ile ilişkileri az olur. Kısa ve uzun 
süreli dokümanların aralarındaki ili «kileri saptamak bazı .'di- ”• ” inme 
çalışmalarında faydalı olabilir. Bu ilişkilerinin tabloya dökülme¬ 

si gerekebilir. mı 

Herhangi bir işlemin ya da birden çok işlemlerin 
yürütülmesinde kullanılan dokümanlarda yer alan bilgilerin değerle;' 

dirilmesinde"bilgilerin analiz tablosu» yardımcı olacaktır *(ek 3?) 



Bir işlemi tam değerlendirilmek için, "İşlemler ve 

bilgiler ilişkisi tablosu"(EE VI) düzenlemek iyi olur. Tabloda belli 
başlı işlemler ve bunların yapılmasında kullanılan bilgiler belirli 

bir düzen içersinde yer alır. Böyle bir sentez dokümanı, bir işlemin 
muhtevasını en iyi şekilde kavrayabilmekte kolaylık sağlar. Bu dokü¬ 
man aynı zamanda yeni çözümler getirme çalışmaları içinde ışık tutu¬ 
cudur. 

Yukarda değinilen grafikler, çalışmalarda büyük fay¬ 
da sağlarlar. Ancak unutulmamalıdır ki bu grafiklerin uzman olmayan 

kişilerle ilişkilerde kullanılmaları genellikle olanaksızdır. Zira 
mahiyetleri icabı bir takım simgeler taşırlar, "İşleri güçleri baş¬ 
larından aşkın" olan yüksek kademe idarecin.er inin bu simgeleri öğren¬ 

mek ve grafikleri anlamak için çaba göstermelerini beklemek fazla 

iyimserlik olur. Bu balamdan "resimli grafiklor" yapmak, istenilen 
hususları yetkililere kolayca anlatabilmek bakımından daha geçerli 

bir usuldur. Düzenleyicinin hayal kudreti ve desinatörün kabiliyeti 

bu tip dokümanları yapmakta büyük rol. aynar. (EKVTide) verilen örnek 
bu tip dokümanlar için verilebilecek olan çok sayıda, örnekten sadece 

bir tanesidir. Burada belirtmekte lüzum verdir ki çoğu defa resimli 

grafikler uzun ve ayrıntılı raporlardan daha etkili ve olumlu sonuç¬ 
lar veren bir usuldur. 

Zamanın la.salığı ya da çizgilere dökmenin teknik 

zorlukları nedeni ile resimli grafikler yerine " ir»3.em-görev yeri" 
ilişkilerini gösteren çizelgelerde düzenlenebilir 



IV. ÇÖZÜM ARAŞTIRMASI 

4*1» Genel Görüşler 

Çözüm araştırması aşamasında uygulanabilecek bütün metod ve yön¬ 

temlerin en geniş kapsamlı bir "reçete"sini vermenin olanaksızlığına 

değinerek bu bölüme başlamakta yarar vardır. Hakikaten bu aşamada her 
düzenleyici formasyonuna, mesleki beceri düzeyine göre en iyi tutumu1 

saptama ve bunu izleme durumundadır. Bu yönden bölümde bazı tavsiyele¬ 

re yer verilecektir. Ancak bunun tüm çalışmalarda geçerli "Alaaddiııin 
sihirli lambası" olmadığı durumu göz önünde bulundurulmalıdır. 

4.11. Teknik Bilgi Düzeyi 

Daha önceki bölümlerde düzenleyicilerin çeşitli alanla;rda 

bilgi ve beceri sahibi kişiler olmasının önemine değinilmişti. Aslında 
hiç kimse bu meslekte bilinmesi gerekli tüm teknikleri gereği gibi bi¬ 
len "uzman" kişi olamaz, olması da beklenemez. 

Düzenleyici çözümleme durumun.da bulunduğu sorunlara uygula¬ 
yacağı en geçerli teknikleri bilen kişi olarak düşünülebilir. Bs.şka 

bir deyişle, düzenleyicinin öncelikle bilgi düzeyinin çözümlenecek so¬ 
runlara ışık tutacak durumda olması gereklidir. Örneğin personel prob¬ 

lemleri ve hesap makineleri yada elektronik bilgi işlem makineleri ko¬ 
nusunda bilgi sahibi bir düzenleyicinin, özellikle ücret problemleri 

ile ilgili sorunlara eğilmesi yerinde olacaktır. Bununla beraber bir 

konuda ihtisaslaşmasının, yaratıcı gücü belli oranda olumsuz etkileye¬ 

bileceği de unutulmamalıdır. Ücret sorunlarında ihtisaslaşmış bir 
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düzenleyicinin rutin işler gören bir teknisyen haline gelmesi ve ger¬ 

çekten yeni çözümler getirebilecek imgelem (muhayyele) yet isini kay¬ 
betmesi tehlikesi vardır. 

Daha az ihtisaslaşmış kişiler ise, kendilerinden emin olmamaları 

nedeni ile, daha fazla zamana ihtij^ac gösterirler, bazen çok önemli 
hususları unuttuklarından daha fazla hata yapabilirler. 

Buna karşın yaygın bilgi düzeyleri nedeni ile ve herşeyiayrıntılı 

inceleme zorunda olduklarından daha kolaylıkla gerçekten yeni çözüm¬ 
ler bulabilirler. 

Göz önünde tutulması gerekli bir gerçek de şudur : Teknik bilgi¬ 

lerin belirli bir kısmı zamanla(süratle) geçersİ'z hale dönüşebilir. Ör¬ 
neğin, bugünkü durumda elektronik hesap makineleri ya da bilgi işlem 

makineleri konusunda geniş bilgi sahibi bir uzman, bu konudaki ça¬ 

lışmalarının devamlılığını 2-3 sene kesintiye uğratırsa bu yetene¬ 

ğinin değeri büyük ölçüde kayıplara uğrayacaktır. 

4.12. Tecrübe 

Metodların, tekniklerin ve işlemlerin uygulanmasında kaza¬ 

nılan tecrübenin de izafi olduğu söylenebilir. Bunların zaman içeri¬ 

sinde süratle etkenliklerini kaybettikleri yerlerine daha yeni ve kar¬ 

maşık yenilerinin ortaya çıktığı ve sayılarının çoğaldığı bir gerçek¬ 
tir. Bir çok ahvalde düzenleyiciler kendilerini henüz denenip sonuç¬ 

ları kesinlikle alınmamış bir takım yeni metod ve teknikleri dahi kul¬ 

lanmak zorunluluğu ile karşı karşıya bulmaktadırlar. 



Bununla beraber denilebilir ki tecrübe gene de çok kıymetli 
bir husus olarak değerini saklamaktadır. Ortaya çıkan pek çok sorun¬ 

un belirli unsurları aşağı yukarı bir değişmezlik göstermektedir. 
Özellikle, - ki bu çok önemlidir ~ insan faktörü ve kuruluşların bün¬ 
yeleri büyük değişiklikler göstermezler. İşte bu konulardaki tecrübe¬ 
dir ki düzenleyiciye olanaklığı olanaksızdan, asıl olam teferruattan, 

zor olanı kolay olandan, hakikiye sahtesinden biraz daha süratle 

ayırdedebilme olanağı sağlar. 

Uzun zamana dayanan, geniş kapsamlı tecrübeler ortaya koy¬ 

muştur ki teknik benzerlik gösteren bir vakaya daha önce kullanılmış 

çözüm tarzının otomatikman tatbiki her zaman için tutarlı olmamaktadır. 

Ortamın farklılığı, geleneksel tutumlar, sahışlar, personel ve malzeme 

olanaksızlıkları, teknik yönden aynı gibi görülen iki idare için deği¬ 

şik çözüm tarzlarını zorunlu Kılabilir,, 

4.13 Görüş Açıları 

Düzenleyiciler, çok sayıda kişiyi ya da kişi guruplarını 
ilgilendiren önemli problemlerle karşılaştıklarında herkesin görüş 

açısının aynı olmadığını göreceklerdir. Çoğu kez bunların görüşlerinin 

birbirinden tamamen ayrı hatta çelişik ol^v^uda bir gerçektir. Bu 
gibi durumlarda akla ilk gelmesi gerekli husus mevcut organizasyon dü¬ 
zeninin, belkide ilgililerce arzulanan çözüm tarzlarının en iyi şekil¬ 
de uzlaştırılmış şekli olduğudur. 
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Aslında hiyerarşinin üst hademelerinde bulunun kişiler 
belli başlı konular hakkında genel bir görüşe sahip olmalarına kar¬ 
şın uygulamaya ilişkin görevler hakkında sathi bilgileri vardır.. Hal¬ 

buki uygulayıcılar bunları genel konulara nazaran çok daha iyi bilir¬ 

ler. Düzenleyicilerin ise görüş açıları yukardaki iki gurup kişiler¬ 
den çok daha değişiktir, ön etüdler sırasında düzenleyiciler genel so¬ 
runlar hakkında bilgi kazanırlar» Servislerde yaptıkları m hayi 
analizlerden de uygulama faaliyetleri hakkında bilgiler ediniler. 

Öte yandan ise başlarken belirli bir ön yargılan yoktur ve de savun¬ 
mak durumunda oldukları herhangi bir menfaatleri bulunmamaktadır. İşte 
düzenleyicinin i<şinde bulunduğu bu durum, problemleri tameimen 

bambaşka bir görüş açısından inceleyebilmesine ve ekseriyetle yeni ve 

etkili çözümler bulabilmesine olanak sağlar. 

4.14» Çözümlerin Çeşitliliği 

Bir organizasyon sorunun çözümlenmesinin ekseriye bir çok 

değişik şekli vardır. Düzenleyici ileri bir otamatizasyonla basit bir 

mekanikleşme; merkeziyetçilikle ndemi merkeziyetçilik şekli gibi değiş¬ 

ken çözüm tarzları arasında tereddüde düşebilir. Ancak her zaman için 
göz önünde bulundurulacak prensip insan unsurunun malzeme unsuruna na¬ 

zaran çok daha dikkatle mütalaa edilmesi gereğidir. 

Derçekten düzenleyici hiç bir zaman teknik açıdan en iyi 

çözüm tarzını aramakta yetinmemelidir» Düzenleyici en iyi pratik so¬ 
nuçları verecek ve etkin bir şekilde kabullenilebilecek çözümleri ara¬ 
makla yükümlüdür. Bu yönden sonuç olarak getirilecek teklif çözümler 

her zaman için çeşitli secdmlik ç"zümler içerisinden özellikle insani 
unsurun ağır bastığı çözüm tarzı olmalıdır denilebilir. 
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4 i 15. Temel Sorunlar 

Düzenleyici çalışmalarında her zaman saptanmış amaçlara 
yönelik temel sorunlara eğilmek zorundadır. Görüşlerini incelediği 

servislerde "saptanmış amsLçlar" m az ya da çok miktarda ihmal edil¬ 
diğini hatta bazen unutulduğunu görmek düzenleyiciye şaşırtmamalıdır. 

Bu aşağı yukarı her kuruluşta ve serviste ortak bir sorun olarak be¬ 
li binektedir . 

Düzenleyici her şeyden önce şu sorunun cevabını bulmak 
durumundadır. Mevcut organizasyonun dayandığı temel v'drii’fer.* halen 
geçerlimidirler ? Gerçekleştirilen hizmetler, sağlanan üretim en uy¬ 

gun olanlarmıdır ? 

Çalışmanın bu aşamasında sayısal analizler önem kazanır. 
Bazı istatistikler, yapılacak çeşitli sondajlar çok açıklayıcı sonuç¬ 

lar verebilir. İdarelerde nadir olarak yapılan gider hesapları (mas¬ 

raf hesapları), ekonomik gerçekleri tanıma gayesi ile yapıldıklarında 
çok değerli bilgiler sağlarlar. 

Ekonomik hesaplar, haraket araştırması ve program bütçe 
analizleri bu konularda geliştirilmiş yeni tekniklerdir. Ancak çalış¬ 

manın sınırlı olanakları içerisinde bunlara değin ayrıntılı bilgiler 
vermek gerekli görülmemiştir. 



- 4 s -

4.16. Varılmak İstenen İdeal Sonuçlar 

Düzenleyiciler, organizasyon çalışmaları sorasında nihayi 

gayelerini çoğu kez unutur ve makinelere gereğinden fazla önem verir¬ 
ler. İdeal olan ise hangi fiatd-; olursa olsun azami mekanizasyona git¬ 

mek değildir. Esas gaye ilgili tarafların hiç birinin çırksaatraı?ihma 1 
etmeksizin genel faydalığı sağlamaktır. 

Düzenleyici, araştırmaları sırasında, yapılacak her düzen¬ 

leme faaliyetinin az ya da çok kamu idaresini, personeli ve hizmetler¬ 

den faydalananları etkileyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. 

örneğin devlet yayınlarını satan bir servisin incelenmesi 
sonucu düzenleyici, satış fiatlarına ilişkin tarifelerde basitleştir¬ 

meye ve ucuzluğa gidilmesine karar vermiş olsun. Bu en başta halk 

için faydalı olacaktır. Satışla uğraşanların işleri basitleşmiştir, 

ama aynı sürede- daha fazla iş yapmak zorunda kaldıkları için hiçbir 

avantajları olmamıştır. Ancak bunda kamu idaresinin de kazancı bahis 

konusudur. Aynı miktar personelle daha fazla sayıda kitap satılacak¬ 
tır. 

Bir başka örnek : Bir hastahanede idari kontrollamn basit¬ 

leştirilmesini düşünelim. Bu zaten az bulunan kalifiye teknik eleman¬ 
ların (prof, mütahassıs vb.) vakit kazanmasını sağlayacaktır. Teknik 
elemanlar bu durumda kendilerini asli işlerine daha fasla verebilecek¬ 

lerdir. En büyük faydayı açıktır ki hastalar yönünden düşünmek lazım¬ 
dır. Devletin ise bütçe yönünden bir ekonomisi olmıyacaktır, ancak o 

zamana kadar gereği gibi gerçekleştirilemiyen bazı sağlık hizmetleri 

daha iyi görüleceğinden genede kazançlı sayılacağı açıktır. 
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Düzenleyici aşağı yukarı aynı sonuçları verecek ayrı iki 
çözüm tarzı ile karşılaştığında bunlardan en basitini mi yoksa en kar¬ 
maşık ve gelişmiş görünümde olanınımı yeğleyecektir. Basit olanı yeğ¬ 
lemekle en az riskli olanı seçmiş olacaktır. Buna karşın, en gelişmiş 

çözümü kabullendiğinde.- çoğu kez yeni metodlar, yeni teknikler ve 
modern işlemler devreye girecektir. 

Bazı hususlar saklı kalmak koşulu ile, öenilebilirki gayeye 

erişmekte makineler kullanılmaksızın varılacak yollar çok daha geçer- 

lidir. Hatta, kuruluşun kendisinin ortadan kaldırılması halinde aynı 
gayeye varılabiliyorsa bu en ideal çözümdür. 

Kamu idarelerinde yapılan organizasyon çalışmalarının per¬ 

sonel yönünden gerçek bir ekonomi sağlamadığı görüşü çok yaygındır. Bu 

fikrin taraftarları organizasyon sonucu üstlerinde iş yükü, kalkan ki- 

kişlerin otomatik olarak kuruluş bünyesinde başka işler yapmaya başla¬ 
dıklarını ve bu yönden herhangi bir personel tasarrufunun balı i s konu¬ 

su olmadığını söylerler. Ancak, şu da bir gerçektir ki bu kişiler, ka¬ 

mu idarelerinin büyüklüğü ve kapsamlılığı dolayısı ile, yeni işlerde, 

belki de daha faydalı olabilecekleri yeni konularda çalışma olanağı bu¬ 
labilirler. 

Öte yandan bazen bir organizasyon çalışması işlerin görül¬ 

mesinde zaman kazanılmasını sağlayabilir, ancak kazanılan süre ilgili 
personele dağıtılmış durumdadır. Başka bir değişle her personelin iş 

süresi kısaltılmış ancak hiç bir*serbes kalmamıştır. Kabul etmek ge¬ 

rekir ki bu durumda Devletin kısa sürede her hangi bir kazancı olmamak¬ 

tadır. Ancak küçük çaplı da olsa ileri aşamalar daima faydalıdır. Bun¬ 

ların birikiminiidarede nisbi bir ferahlık yaratma yolunda yapıcı unsur¬ 
lar olarak düşünülmelidir. 
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4.?. Araştırma Metodları Hakkında Bazı Düşünceler 

4.21. Katılma ve Formasyon 

Çalışılan kuruluş iç in d elci kişilerin düzenleme konusun¬ 
da aydınlatılmaları ve eğitilmeleri bunların her gün daha fazla artan 

şekilde çalışmalara katılma isteklerini kamçılar. Çalıştıkları kuruluş¬ 

la ilgili olarak alınacak kararlara iştirak etmelerini sağlar. 

Organizasyon çalışmalarının bütün ilgililerin, kadro¬ 

ların ve idarecilerin katkıları ile yapılmasının ideal bir durum ol¬ 

duğu açıktır. Böylece düzenleyici bütün görüşleri ve tavsiyeleri ince¬ 
leme olanağı kazanmış olacaktır. İlgililer de problemlerin bütün veç¬ 
helerini öğrenebilecek ye çözüm araştırmalarına katılmış olacaklardır. 
Böylelikle kabul gören öneriler daha ko-l'ay ve. sağlıklı olarak ilgili¬ 
lerce benimsenecektir. 

Bununla beraber, hergün artan bir katılmanın çalışma¬ 

ları aksatıcı niteliklerini de unutmamak gerekir. Çalışan kuruluşun 

elemanlarının sayısının çokluğu nisbetinde çalışmalara katılanlarııı 

sayılarının kısıtlı tutulmasına dikkat etmelidir. 

Öte yandan, İdarî servislerin kuruluş nitelikleri gün¬ 
den güne karmaşık bir görünüm kazanmaktadır. Kuruluş düzenlerini ilgi¬ 
lendiren çeşitli konularda uzman olmıyan kişilerin tam anlamı ile bil¬ 
gi sahibi olmaları bu yönden giderek imkansızlaşmaktadır, örneğin, bir 
labratuar şefi mesleğinde ne denli iyi yetişmiş olursa olsun, servisi¬ 

ni ilgilendiren muhasebe ya da ekonomik konulardaki problemler üzerin¬ 
de yapılacak tartışmalara yapıcı katlıda bulunmak olanağından yoksun¬ 
dur . 



Gene de unutulmamalıdır ki, herhangi bir konuda hiç bir be¬ 

ceri sahibi olmayan kişiler dahi hazan konunun uzmanlarından daha ge¬ 

çerli ve daha tutarlı fikirlere sahip olabilirler. Özellikle organiz¬ 
asyonun belirli noktalarında uzmanların bile aklına gelmeyecek yeni 

fikirler ortaya atabilirler. Bu tip fikirlerin toparlanmasında kulla¬ 

nılan en bilinen usul "Teklif Sistemi" yada "Teklif Kutuları"dır. 

4.22. Dışarıdan Uzman Katkısı 

Organizasyon problemlerinin bir çoğu kuruluşların bünyesin¬ 
deki devamlı ünitelerin bünyesindeki elemanlar tarafından incelenip 

sonuçlandırılabilir. Ancak bazı özel ihtisas konularında ya da mevcut 

elemanların sayıca yetersizliği halinde dışardan konunun uzmanları ola: 

kişiler organizasyon çalışmalarına katılabilirler Jabidir ki dışardan 

katılan uzmanların belirli bir "zaman kaybı" sorunu vardır. Bunların 

mevcut organizasyon içindeki kişilerle ilişki kurmaları, mevcut düzen 

hakkında bilgi sahibi olmaları zaman alacaktır. Daha önce de değinil¬ 

diği gibi dışardan gelen uzmanların buna karşın bir avantajları vardır 

Bunlar çok değişik çözüm tarzları veyenilikler getirebilirler. Mevcut 

personelin alışkanlık nedeni ile bazı verileri görememe ihtimali dı¬ 

şardan katılan uzmanlarda çok azdır."Organizasyon Körlüğü" denilen 

hastalık böylelikle büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olmaktadır. Dı¬ 

şarıdan gelen uzmanlar problenlere "yeni bir gözle" bakabilme olanak¬ 

larına sahiptirler. 



4.23* Dokümantasyon 

Dokümantasyon problemine pragraf 22 ve 31 de ayrın¬ 

tılı olarak değinilmişti. Problem çözüm araştırmaları arasında da özel 

bir önem taşır. Gerçekten bir metod gerekli adaptasyonlar yapılmaksı¬ 
zın bir başka vakaya uygulanamaz ancak benzer vakalarda başka yerlerde 

uygulanan çözüm tarzlarının bilinmesinde de büyük yarar vardır. 

Kamu kuruluşlarında bu yönden düzenleyicinin görevi 
oldukça kolay sayılabilir. Zira kamu kuruluşları arasında ticari bir 
rekabet olmaması ve işlerin gizliliği gibi sorunlara pek fazla rastlan¬ 
madığı için istenilen konularda dokümanlar nisbi bir kolaylıkla elde 
edilebilir. 

4.3. özellikle İncelenecek Dazı Hususlar 

4.31. Servis İşlemlerinin Kontrolü 

Düzenleme çalışmalarında, amirlerin idare ettikleri 

kuruluşların faaliyetlerini ne tarzda kontrol ettiklerinin bilinmesi 

büyük önem taşır. İdare edilen birimler ya da şahıslar çok fazla olma¬ 
dığı hallerde personelle direk temesler ve yapılan işlemlerin incelen¬ 

mesi amire geçerli bir kontrol imkanı sağlar. Ancak büyük ve karmaşık . 

kuruluşlarda makanizma bu kadar kolay işletilemez. İşletmenin çeşitli¬ 
liği, dokümanların fazlalığı amirin "bilgi kalabalığı" içinde Kontrol 

olanağını kaybetmesine neden olabilir. 



Bu problemin kamu idarelerinde gerektiği gibi halledilmiş 

olduğu rahatlıkla söylenemez. Gerçekten idarecilerin yapılan bütün iş¬ 
lemler hakkında bilgi edinmeleri, geleneksel tutumların kolayca terk 
edilememesinden doğan bir sonuç olarak kamu idarelerinin en belirgin 

vasıllarındandır. Kendileri isterlerse te, istemeseler te ayrıntı sayıla¬ 

bilecek birçok hususta kendilerine devamlı olarak bilgiler gelmektedir, 

öte yandan çok sayıda dokümanı imzalamak görevi idarecilerin bugün için 
karşılaştıkları belli başlı ve çoğu zamanlar gereksiz olan sorumluluk¬ 

lardır. 

İdari bünyelerin zaman içerisinde genişlemesi birçok yeni 
servis, grup, bürö vb. doğması da yüksek seviyedeki idarecilerin kendi¬ 
lerine bağlı olan bu gibi birimler üzerinde kontrol etkinliklerini kay¬ 
betmelerine sebep olmaktadır. Kabul edilen genel organizasyon prensip¬ 

lerinden birinin burdan hatırlatılmasında fayda vardır. Bir amir, 

(5-7 den fazla)direkt ülişkisiolan kişiler arttıkça kontrol olanakları¬ 
nı büyük ölçüde kaybedebilir. 

Yukarıda değindiğimiz problemler çok sık rastlananılan fakı' 
çözümlerinde büyük dikkat ve itinalı bir davranışı zorunlu kılan prob¬ 

lemlerdir. Yüksek kademelerde insan unsurunun, teknik mülahazalardan da¬ 

ha büyük bir rol oynadığı hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

4.32. Mekanizasyon (Donanma) 

Bazen idari işlemlerin yapılış sıralarının ve düzeninin göz¬ 

den geçirilmesi gerekli olabilir. Örneğin yeni makinelerin kullanılması 
ön görüldüğünde halihazır işlemler düzeninde gerekli değişiklikler ya¬ 
pılması durumu doğacaktır, öte yandan çeşitli makinelerin en iyi şekil'e 
ısıllanılması için, çok gereksiz fazlalıkta harcamalar yapmak durumunda 

kalınabilir. Dokümanların çoğaltılması çalışmalarında, çoğaltma makine¬ 

lerinin merkezileştirilmesi ya da tek bir yerde toplanması bunların dahn 

rasyonel kullanılmalarını sağlamada faydalı bir yöntemdir. Ancak birce 
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durumda sağlanan ekonomi .yanıda, bazı sakıncaların da doğduğunu gör

mek olanak dışı değildir. Yanlış anlamalar,, gereksiz bekleme süreleri 

gibi nedenlerle yapılan hizmetler de kalite ve sürat yönünden aksama

lar meydana gelebilir. Bazen bu tip aksaklıklar, servis şeflerinin 

dikkatinden kaçmakla beraber ihmal edilmeyecek kadar önemli olurlar. 

Bunlar görünüşte rakkamlarla ifade edilmeyen ancak düzeltilmesi asla 
unutulması gerekli aksaklıklardır. 

İdari işlemlerin mekanizasyon- . ve otomatisasyon imkanları, 
büyük bir objektiflik ve dikkatle incelenmelidir. Mekanizasyon için du
yulan arzu ve eğilim bugün çok fazla hissedilmektedir. Ancak bu aşırı 
mekanizasyon tutkusu çoğu kez olumsuz etkileride beraberinde getirmek

tedir. Mekanizasyona gitmek yerine ; düzenleme tedbirleri almayı ya da 
uzun süreklerde kullanılagelen metodlerin yeniden gözden geçirilmesi

ni gerektirmektedir. Buna karşın modern makinleri süratli hizmete koy

mak hususunda idarecilerin aceleleği, gerekli etiidlerin, hazırlık ve 

hizmete koyma çalışmalarının çoğu kez tam anlamı ile yapılmasını ön

lemektedir. 

Ayrıca büro makinelerinin genellikle yüksek olan maliyetle

rini ve bunları kullanmak için yetenekli eleman istihdam etme zorunlu

luğunu gözönünde bulundurmak gerekmektedir. Hesaba katılacak hususlar 

arasında makinelerin hizmete konulması için gerecek süre, satış sonra
sı bakım ve onarım servisinin düzgün işleyip işlemeyeceği vb. gibi 

problem olabilecek durumları da saymak yerinde olur. 

Bütün bu mütalaalar sonucu özetle aenilebilirki düzenleyi

ci çok pahalıya da mal olsa uzun vadede ekonomik sağlayacak bir rnekani-
zasyonu daima aklında tutarken aynı zamanda çok basit bir takım tek-

tliklerile göz önünde bulundurulmalı ve durumun icabına göre en akılcı 

tedbirleri almakta dirayetli ve objektif bir tutum içinde olmalıdır. 



4.33* Bası Prensiplerin İsafiliği (BağıIlılığı} 

Organizasyonun bazı kavra cilan bugün çok 

büyük anlatın farklılığı kazanmış bulunmaktadır. Merkeziyet, adem-i 
merkeziyet, görevlerin dağılım derecesi gibi kavramlar üzerinde ge¬ 

niş ölçüde tartışılır konular haline gelmiştir. Bu kavramlar aslında 

nısbî bir izafilik taşımaktadırlar. Çok ileri seviyede merkezileş¬ 
miş bir kuruluş içinde yapılacak bir aşırı merkeziyetçilikten arın¬ 

dırma faaliyeti her kuruluşun kendi bünyesine uygun tarzda olmak 

üzere yararlı sonuçlar verebilir. Ancak unutulmaması gerekir ki 

merkeziyetçiliğin doğurduğu sakıncalar, kuruluşlar içinde zaman 

içinde oluşurlar. 13u yönden merkeziyetçiliğin doğurduğu sakıncaların 

her zaman yöneticiler tarafından kolaylıkla fark edilmeleri olanak¬ 

sızdır. Bunlar fark edilir hale gelmiş ise, merkeziyetçiliğin azamî 
haddini bulmuş olduğu artık kolayca anlaşılır ve düzenleyicinin ge¬ 
rekli düzeltmeleri getirmesi kaçınılmaz olur. Aynı mülâhazalar fer¬ 

dî işlerin grublandırıİması ve bölünmesi ya da proseslerin grublan- 

dırılması ve bölünmesi konularında da geçerlidir. 

4.34,. Yerleşme 

Çalışma yerinin ve yerleşme düzeninin işin 

sıhhatli bir şekilde yürümesine ve etkenliğine büyük ölçüde katkısı 
olduğu açıktır. Ancak bu problemin bazı özelliklerine kısaca dokun¬ 

makta yarar vardır, 

İlk planda çalışma yerinin genel havasının, 
personelin tutumun da büyük ölçüde etkili olduğu belirtilebilir• 

Yerleşme düzenindeki bir iyileştirmenin birçok hususta olumlu ve 

yapıcı etkileri vardır. İnsanî münasebetlerin iyileşmesi, randıma¬ 
nın artması, idare ve kontrol kolaylığının sağlanması vb. 



Aslında çalışma yerinin değiştiril ne «.i yada yerleşme 

düzenince yapılacak bir değişiklik genellikle eaki organizaayonun 
bazı yönlerinin göze batmasına -sebep olur. Ekseriya çalışma yeri 

değiştirilirken bazı rutin ve aksak hususların bertaraf edilmesine 

fırsat doğar ve yeni bir düzenlemeye kabul olanağı yaratılmış olur. 
Eskimiş ve pratikliği kaybolmuş bazı nıetodlar yeni bürolarda daha 

fazla göze çarpar ve rahatsız edici olurlar. 

Öte yandan belirli bir işe lıizmet etmek yada belirli 

bir organizasyon için düzenlenmiş binalara geçmekten özellikle ka¬ 
çınılmalıdır. Düzenleyici yerleşme düzeni konusunda, tek başına hare¬ 

ket etmek durumunda değildir. Bu konudaki eksperlerin görüşlerine 

baş vurmakta daima yarar vardır, örneğin bu tip danışmanlar arasında 

şelıirciler, mimarlar, iş müfettişleri sayılabilir. 

4.35. 

Yeni düzene geçiş, uygulamanın en belli başlı proble¬ 

midir. Ancak çözüm araştırması aşamasından itibaren üzerinde durul¬ 

masında büyük yarar vardır. Aslında yeni düzene geçiş problemi, dü¬ 

zenleyiciler yönünden en karmaşık olanıdır. Ketodların ileri düzeyde 
olduğu organizasyonlarda yapılacak değişiklikler daha da büyük zor¬ 
luklar yaratırlar, kabul edilen genel kaide şudur t Organizasyon ne 

denli basit olursa düzenleme faaliyetleri o kadar kolay ve sarsın¬ 

tısız yapılabilir. Örneğin işlerin elle yapıldığı bir organizasyonda 
basit makinelere geçiş kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ancak basit 
makinelerden daha ileri düzeyde ot o ma t i oy ona geçnıok bünyesinde büyük 

zorluklar taşıyan bir aşanadır. 



Yukarda değinilen nedenlerle, çözüm araştırması aşa- 

pasında, geçiç döneni problemlerine özel bir önen verilmeli ve prob¬ 

lemler büyük bir dikkatle incelenmeye tabî tutulmalıdır. 

4.4. ilgili şahıslarla ilişkiler. 

4.41. Gerekli İhtiyat 

Çözün araştırmalarına katkılarını sağlamak için, 

mevcut problemler ilgililere gecikmeksizin duyurulnalıdır. ancak, 

düzenleyici bazı konuları zamanından önce ilgililere açmanın sebep 

olabileceği zorlukları da göz önünde bulundurmak zorundadır. Yöneti¬ 

ciler ve personel henüz üzerinde kesin kararlara varılmamış bir 

takın varsayımlarla tedirgin edilmemelidir. 

Genel kaide, ilgililerle analiz aşamasında dün¬ 

kün olduğu kadar sathî temaslarda bulunmak ayrıntılara-özellikle 

getirilmesi ön görülen çözümler üzerinde-girmenekt-'r. Analiz aşama¬ 

sında objektiflik, kesinlik ve sabır en esaslı unsurlardır. Bu aşama¬ 

da düzenleyici öngöreceği çözümleri saptanış olsa dahi bunları bü¬ 
tan analiz çalışmaları bitip kesinlik kazananana kadar mümkün mer¬ 

tebe kendine saklamalıdır. Analiz çalışmalarının genellikle uzun 

sürmesi nedeni ile bunları ilgililerden uzun süre saklamak oldukça 

zordur. Sorumluların sabırları mümkün olduğu kadar zorlanmalı ve 

bazı fikirler ve projelerin açıklanması gerekiyorsa bunlar: çok 

büyük bir itiyatla yapmalıdır. Problemler hakkında geçerli ve ay¬ 
rıntılı bilgiler edinilmeden düzenleyicinin ilgililere çözümler 
hakkında angaje olması gereksizdir. Zaten üzerinde konuşulabilecek 

baza yerleşmemiş hususlarda ilgililerle temasa geçmek herhangi bir 
fayda da sağlamaz. Jön iyisi, fikirlerin olgunlaşmasını beklemektir. 
Yeni bir çözüm akla ilk geldiğinde insana çok parlak bir fikir gele¬ 
bilir. Ancak bunun bazı aksak yönleri bulgunun yarattığı ruh hâleti 



İçinde dikkatten kaçabilir. En bakımdan düzenleyici kendiline-ye¬ 

terli bir siire-çözümü enine boyuna düşünmek fırsatı tanımalıdır. 

4.42. Eleştiri 

Düzenleyici mümkün olduğu, ölçüde "Eleştirici" olmalıdır 
Eski işlemleri eleştiriye tabi tuttuğu, gibi kendi getirdiği çözüm¬ 

leri ya da teklifleri de sistematik olarak eleştirebilmelidir. Kur¬ 

mayı düşündüğü sistemin pratikte nasıl işleyeceğini tahayyül ede¬ 

bilmelidir. Genel durumlarda sistemin işleme düzenini düşünebil¬ 

diği kadar, farklı durumlarda, özel durumlarda ya da istisnaî du¬ 

rumlarda da sistemin ne yönde netice verebileceğini düşünebilmeli- 

dir. Problemlerin insafıî yönlerini özel bir dikkatle mütalâa ede¬ 
bilmelidir. Getirilen çözümler karşısında idarecilerin, personelin 

ve yapılan işten faydalananların tutumunun ne olacağını, psikolo¬ 

jik, bazı tedbirler almanın gerekli olup olmadığını düşünebiloeli- 
dir. Ay :ca sistemin çalışabilirdik sınırlarını saptamak gereklidir 

Sistem uygun olmayan koşullar altında fonksiyon görebilecek raidir? 

Örneğin* faaliyetler öngörülen hacmi aşmak durumunda 
olursa ne olacaktır? Daha az kalifiye eleman çalıştırma.1: zorunlu¬ 

luğu hâlinde sistem işleyebilecek midir? Makineler satın alındıktan 

sonra arıza yaratırsa yada makinelerin hizmete konma süreleri bek¬ 
lenilenden uzun südüğü taktirde ne olacaktır? 

Düzenleyiciler aralarında muayyen bir problem hakkında 
mutabakata vardıklarında çalışmalara katılmamış olan kişilerin görü 

lerini almakta yarar vardır. Bu şahıslar idareciler, personel ya da 

yapılan işten faydalanan kişiler olabilir. Bunların konuya ilişkin 
olarak gösterecekleri tepki düzenleyiciye kararlarını yeniden göz¬ 

den geçirme ve savlarını hazırlama olanağı sağlar. Öte yandan bu 
tartışmalara katılan.kişiler çözümlerin uygulanmasında büyük ölçüde 
yardımcı olabilirler. 
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V. OîTBAIIıEIUi: SUi^ULüŞU 

Düzenleyiciler tarafından yapılan etüdlerin sonunda il¬ 

gili kuruluşun idarecilerine bir takını önerilerin sunulması doğaldır. 

Ancak önerileri kapsayan bir raporun hazırlanması ile bütün çalış¬ 
maların sona ermesi hor zaman gerekmez. Bazan getirilen bir önerinin 

ışığı altında giderek gelişen bir öneriler sistemi içinde mevcut 

organizasyon kısım kısım, değiştirilebilir. 

örneğin, bir '/ayın satış servisinin düzenlenmesi çalışmasın¬ 

da, '•fıa.t ifkr.ijfnl'.e»iri in' kı.sk? bir., ‘sureiiç inde s basitleştir'ilmesi? şuysan? bu¬ 
lunmuştur. Bu basitleştirme, çalışmanın tamamının bitmesi beklenmek¬ 

sizin kısa süre içinde hemen yapılabilir. Basitleştirme hem alıcılar 

yönünden memnunluk yaratıcı bir kolaylık sağlamıştır. Bu konu diğer 

organisazyon çalışmalarına bir mani teşkil etmediği gibi ilerde ya¬ 

pılacak çalışmaların ve çözüm araştırması çabalarının daha kolay ve 

rahat bir ortamda cereyan etmesine olanak sağlar. 

Öte yandan, çalışma sırasında ortaya çıkarılan önemli bul¬ 

gular karşısında, önceden saptanmış önerinin de yeniden.gözden geçi¬ 
rilmesi ve gerekli değişikliğin getirilmesi mümkün olur. 

önerilerin, ilgililerin lıiyararşik düzeyine göre değişik 
biçimler içinde sunulması yararlıdır. Örneğin yüksek düzeydeki idare¬ 
cilere genel bir sunuş yapmak buna karşın birim yöneticilerine daha 

ayrıntılı raporlar vermek yerinde olan bir davranıştır. 
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5 * 1. Sösl il S mu ş 

5.11. Direk İlişkilerin Gerekliliği 

Organizasyon çalışmaları sırasında ilgililerin 
bunlara geniş ölçüde katılmaları, önerilerin sunuluşu aşamasında 
düzenleyicinin bilgi vermek için özel bir gayret sarfetmesi gere¬ 
ğini büyük ölçüde azaltır. Ancak açıktır ki yoğun sorumluluklar 

yüklenmiş yöneticilerin usun süren çalışmaları yakinen izlemeleri 
hemen hemen olanaksızdır. Şüphesiz bu. yöneticiler incelenen kuru¬ 

luşu yeterli derecede tanımaktadırlar. Bununla beraber, yönetici¬ 
ler her saman problemleri düzenleyicinin gözü ile göremezler, zirâ 
bunların problemler hakkmdaki bilgileri başka bir,şekilde, başka 
başka samanlarda ve değişik gayelerle edinilmiştir. 

Öte yandan, incelenen kuruluştaki alışılagelmiş 
faaliyetlerini sürdüren kişiler tam anlamı ile tarafsız da olamazlar, 

Düzenleyici tarafından incelenen problemler üzerinde genellikle daha 
evvelce verilmiş ön yargıları bulunabilir..Aralarında görüş ayrılık¬ 

ları bulunması da ihtimalden uzak değildir. Belki de gizli ya da 

açık bası sürtünmeler dahi olmuştur. Hattâ muhtemelen kişilerin 

problemler karşısındaki çelişkili tutumları bir düzenleme çalışması 

yapılması gereğini yarattığı içindir ki dışardan gelen düzenleyici¬ 

nin bu çalışmaları yapması istenmiştir. Düzenleyicilerin önerileri 
bu bakımdan bazı özel menfaatlere dokunacak ve bazen de zaten o ana 

kadar söz götüren bir takım, pozisyonlarla, bazı kişilerin durumla¬ 

rını iyice giiçleşti re çektir. 



— o 1 

riyolia ki yukardaki gibi bir eforum, yoktur. .Ancak bu halde 

dahi getirilecek önerilerin kabul görmesi çok büyük bir kolaylıkla 

olmayacaktır. Hakikaten, bazen uzun analizler sonunda elde edilen 

bulguları bu çalışmalara iştirak etmemiş kimselere kabul ettirebil¬ 

mek çeşitli zorluklar gösterir. 

Ancak sözlü temasların (her ilgiliye kendisini direk ala¬ 
kadar eden konulanda açıkla malar yapılmasına fırsat vermesi yönünden,) 
herkes için bir rapor hazırlamaktan daha kolay olduğu açıktır. 

Öte yandan bu görüşmeler, yazılı olarak yapılması olanaksız 
olan,.karşılıklı görüş alış verişini sağlaması bakımından da fayda¬ 

lıdır. Ayrıca görüşmeler, herkesçe kendisine danışıldığı ya da önce¬ 

den bilgi verildiği izlenimini yarattığı için öneriler daha kolay¬ 

lıkla kabul, edilebilirler. 

önerilerin sunul.masından evvel şahsî görüşmeler yarılma¬ 
sının bir avantajı daha vardır. Bu görüşmeler sırasında, çalışmaların 

aksak ve eksik yönleri, özellikle beşerî ilişkiler açısından olmak 

üzere, daha bir belirlilik kazanır. Araştırmaların mekanik yönüne 

fazlaca dalmış olan düzenleyicinin bazı önemli beşerî problemleri 

unutmuş olması daima mümkündür. 

5.12» .Önerilerin Sunuluş Yöntemi 

Önerilerin sözlü olarak sunuluşunda takip edilecek krono¬ 

lojik sıra oldukça büyük bir önem taşır. Hiyerarşik sıra her zaman 

için en rasyonel olanı değildir. Aksine bazen yöneticilere açıklama 

yapmadan önce yardımcıları ile konuşmak daha yerinde bir davranış 
olur. Bununla beraber çok önemli önerilerin, yardımcılara tanıtıl¬ 

masından önce idarecilerle prensip anlaşmasına varmak ta bazen daha 

geçerli bir tutumdur. 
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TTihayî raporda yer alan sentez notları, grafikler, tab¬ 
lolar ve istatistikler genellikle sözlü raporların de s te kİeyi e i s i 
olarak kullanılırlar. Ancak bunlar yazılı raporlardaki sekli ile 

kullanılmazlar. Esaslı noktalar üzerine ağırlık verilir, çok önemli 
konuların unutulmamasma dikkat edilir ancak ayrıntılar süratle 
geçilir. Dikkat edilmesi gerekli bir lıusus ta raporun okunmasından 

sonra ilgililer üzerinde büyük bir sürpriz etlisi yara t ma ma sidir. 

Sözlü sunuların yapılışı sırasında çok dikkatli olunması 
gereken bir husus-'ta şudur : 

Sunuş sırasında, şahıslara "sataşma" olarak mütalâa edi¬ 

lebilecek eleştirilerden katiyetle kaçınmak gereklidir. Tabi ki bu 
çok zor bir problemdir. Eğer bazı öneriler getiriliyorsa, açıktır 

ki bunlar mevcut organizasyon olabileceklerin en iyisi olmadığından 

getirilmektedir. Getirilmesi düşünülen yeniliklerin gerekçelerini 
söylemek lüzumludur ve bu‘ile mevcut durumun eleştirilmesi demek¬ 

tir. Pratikte, mevcut durumun eleştirisi yapılırken, aksaklıklar 

kadar iyi yönlerinden de bahsetmek soruna, asgarî bir çözüm olarak 

düşünülebilir. En kötü organizasyonun bile daima üzerinde duyula¬ 

bilecek iyi bir tarafı olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Düzenle¬ 

yici eski organizasyonun bazı avantajlarını fark© t iniş olduğunu be¬ 
lirtmek sureti ile tutumunun objektif olduğunu gösterebilir. 

5.2. Yazılı Sunuş 

5.21. Yazılı Raporların paydaları 

Kamu İdarelerinde organizasyon faaliyetleri 
genel olarak bir yada birden fazla rapor yazılması ile sonuçlanır. 

Çalışmaların ve önerilerin uygulamaya konulma süresinin bir nevi 

yazılı protokola bağlanması her zaman faydalıdır. Ayrıca konu ile 
ilgili çok sayıda şahıs'bulunduğunda doğabilecek yanlış anlamaları 
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önleme;: yönünden ele yazılı metinler :m,v a sağlar. Çalı; . d _ı dür¬ 

dürül düğü çırada bu şahısların bir kıananın değişmesi olanağı da 

göz önünde suiunaurulurcn yazılı raporların yararı daha da belirgin¬ 

leşir, öte yandan, alınacak prensip kararlarına, sağlanması öngörü¬ 

len personel ve harcamalara ilişkin isteklerin desteklenmesi ya da 

"sağlam kazığa bağlanması" için yazılı raporlar çoğu kez zorunludur. 

Son olarak denilebilir ki bir raporun yazılması, projelerin 

gün ışığına çıkması ve çalışmaların bazı aksaklıklarının ortaya kuı- 

ması balcı randan da, mükemmel bir fırsat yaratır. 

5.22. Yazılı Raporların Sakıncaları 

İyi bir rapor hazırlamak çok zaman alıcı bir çabadır. 
[Ietinler tablolar, grafikler, istatistikler büyük bir dikkatle hazır¬ 

lanması gerekli hususlardır. 

daktilo etme, bacım gibi faaliyetlerde raporların hazır¬ 

lanması süresini uzatan ancak kaçınılmaz olan zorunluluklarcır. 

Ön etüd aşamasında da değindiğimiz (2.5) hususları bura¬ 

ma bir kez daha tekrarlamakta fayda vardır. Yazılı raporlarda her 
şeyin yer alması olanaksızdır. Bazı açık hakikatler, bazı sonuçlara 

tesir edebilecek kararlar, raporlar re denli geniş kapsamlı olurlar¬ 

sa olsunlar bunların içinde yer alamazlar. 

öte yandan, her biri kabiliyetleri ya da gördükleri iş¬ 
lerin farklılığı yönünden birbirinden farklılıklar gösteren kişi¬ 
lerin tümüne hitap edebilen raporlar yazmanın güçlüğü de ortadadır. 

Bir diğer güçlük te raporun genellikle zaman içinde hareketlilik 

gösteren durumlar hakkında, belirli ve sabit bir sanan keriminde 
yazılması zorunluluğudur. Mevzuatın, belirli yerlerdeki kişilerin, 
bası durumların, çalışmalar ya da uygulama aşamalarında değişmesi 
daima mümkün:’ ür. 



Raporlar, genellik].e bir e on, bir nihayi karar ya varıl- 
iaası istenen gaye olarak mütalâa edilirler. Aslında organisabycn 

faaliyetlerinin özellikle memleketimi züeki uygula maları no yazık- 
ki halen bu aşamadadır. Halbuki raporlar gerçekleştirilmesi öngö¬ 

rülen "düzenleme faaliyetinin" belirli bir aşamasıdır ve kanaati¬ 

mizce son değil belki de başlangıç noktasıdır. 

Çoğu kez bir etüd yapmak ve bir rapor hazırlamaktan ibaret 
bir görevi yerine getirmek düzenleyici için oldukça kolay bir tutum¬ 

dur. Buna karşın öngörülen değişiklikleri gerçekleştirmek, bunları 

uygulamaya koymak çok daha zordur. Karar merkezlerinin çokluğu ve 

birbirinden uzaklığı faaliyetleri yavaşlatan bir unsur olarak be¬ 

lirir. Çoğu kez prensip kararlarını alan, personel problemlerini 

halleden, masrafları karşılayan, malzemeyi satın alan yetkililer 

başka başka kişilerdir. Bunlar ilgili servisten ne denli uzak 
olurlarsa, (diğer bütün karmaşık ve rutin işleri arasında) kendile¬ 
rine tevdi edilen problemleri halletmede o denli ağır ve etkisiz 

kalırlar. Başka bir ..eyişle bir faaliyetin rapor ei Mel i.Icl oXnCLci od uX 

lıp kalması ihtimali kuruluşun büyüklüğü ve genişliği ile orantılı 
olarak artmaktadır. 

5.23* Raporların Genel Havası ve Uygulanması 

Raporların genel havası hakkında belirgin ve her durum 

için geçerli "komprime" çözümler vermek olanağı yoktur . İncelenen 
problemler, durumlar ve düzenleyicilerin şahsiyetleri o denli 
değişiklikler gösterir ki belirli bir.metod ve norm getirmek ça¬ 
bası sonuç vermeyen bir davranış olur. 
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Ancak bazı genel kavramlardan bahsetmekte fayda varar, 

Örneğin geniş kapsa alı bir raporla f bir sentez doküman arasında 
ter :ûdüte dügulc"üğü hallerde tutunun, ne olacağı akla gelebilir. 

Bazı düzenleyiciler uzun ve geniş kapsamlı metinler hazırlarlar. 

Bu metinlere sistematik olarak bütün analiz döküraanlarını t bütün 
çalışaıa. notlarını, yapılan bütün hesaplamaları, toplantıların 
zabıtlarını vb. sokarlar. 13u tip raporlar, düzenleyici tarafından 

yapılmış olan bütün çalışmaları okuyucuya verdiği için belki de 
onun üzerinde olumlu bir etki yapar. Ancak, bu tip raporlar genel¬ 

likle zamanları kısıtlı yüksek kademe idareciliri için"korku verici” 

bir hüviyet taşırlar. Bunlar kendilerine en ilginç gelen kısımları 

çabucak okumakla yetinmek zorunda kalırlar. Sİra zamanları yoktur. 

Böyle davranınca da bulgular hakkında kısma, ve çoğu defa belirgin 
hususlar hakkında bile yanlış bilgiler edinirler. 

Genel bir prensip olarak yüksek 'kademe ybhe t ic il er ihekri- - 

sunulan raporların 15-20 sahifeyi geçmemesi esası düzenleyiciler 
tarafından kabul edilmektedir. 

Ancak karmaşık ve önemli konuların bu sınırlar içinde ifa¬ 

delendirilme si bazı durumlarda olanaksızdır. Bu durumlarda raporun 

başına ilâve edilecek bir özet varanlı olur. Usas metnin kısaltılma¬ 

sı yönünde bir tutum, da ayrıntıların ve bası ikinci derecede önemli 

konuların yer aldığı dokümanları ek olarak vermek şeklidir. 

Bütün ihtisas sahibi küfler gibi, düzenleme uzmanları da 

idari kuruluşlarda her zaman bilinmeyen bazı tabirler ve teknik¬ 

ler 1 çullanırlar. Bazı grafik ifadelendirmeler, bazı hesaplama usul 

leri, bazı tabirler bu raporlarda kullanılabilir. Ancak bunların 
okuyanlar tarafından tamamen anlaşıldığı da ideiâ edilemez. Okuyan¬ 

lar ou İlmî ifadelerden ve bilimsel takdim şekillerinden genellikle 
etkilenebilirler. Ancak tabiîdir ki çoğu kez bunlar okuyanları ra- 
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laalu karna kasenle;,'içinin "anLnalır11 olmak konusunda çaba sür¬ 
fe taıe si gereklidir. Bunun gerçekle, neni için yasılan raporlarda 

uzun matematik ifadelendirmeler'' en, kana çık grafiklerken, vaöaneı 

lisanlarda ithal edilmiş teknik terimlerken mümkün olduğu kenar 

kaçınılmalıiır. 

Buna karşın üzerinde çalışılan kuruluşta kullanıla gelen 

ve belki de yanlız o kuruluşlara has meslekî terim ve tabirleri, 

ilgili kişiler yönünden anlama kolaylığı sağlamak bakı «undan kullan¬ 

makta sakınca yoktur hatta faydalıdır da denilebilir. 

5.24. Plen 

Görüldüğü gibi çok çeşitli rapor yazma olanağı 

bulunmaktadır. Bu bakımdan tip bir plan vermek olanaksızdır, ükte 

verdiğimiz örnek rapor planı(En VIII)verilebilecek birçok övmek¬ 
ten sadece birisidir. Bununla beraber bu konuda bazı teknik nok¬ 

talara değinmekte fayda vardır. 

5.241. Giriş 

Çalışmaların yapılış nedenlerini ve hangi şartlar 

altında çalışmalara başlandığını ifadelendiren bir "Giriş" gerekli¬ 
dir. Başlangıçtaki çıkış noktalarına da kısaca değinmekte yarar 
vardır. 

Raporun sunulacağı kişiler kuruluşun tümü hakkında 

bilgi saiıibi değillerse, bazı temel istatistikler, tablolar, gra¬ 

fikler v.b. ile desteklenmiş bir özet bilgi verilmelidir. 



5.242. düzenleyicinin benimseyeceği tutum. 

incelenen birini ya ela birimlerin çalışma düzeni ve 

eleştirilerden sonra öneriler yer'alır. Önerilerin sunulduğu 

bölüm yanlız esası kapsadığı için değil aynı zamanda düzenle-:: 

yicilerin i ' tutumlarında da bir d önüm noktası olduğu için önem¬ 

lidir. 0 zamana kadar düzenleyici tutumu bakımından objektif ve 

tarafsız olmaya çalışan bir gözlemci durumundadır. Ancak önerile¬ 

rini yaptığı andan itibaren düzenleyici tutumunu belli etmiş, 
kendi tercihlerini açıklamış ve ister istemez kuruluşun bünye¬ 

sinde gizli acık mevcut alabilecek görüşlerden bazılarına taraf¬ 

tar olarak belirmiştir. Eğer analizlerini çok iyi bir şekilde 
yapmış ise bu çalışmaların vereceği avantajlara sahiptir ancak 

artık tarafsızlığından bahsedilemez. 

5.243. Eski Organizasyondan Yenisine Geçiş. 

deki organizasyondan yenisine geçiş bünyesinde bir 

takım zorluklar bulunduruyorsa bu husus raporda belirtilmeli 

geçişin planlaması da yapılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için 
kullanılabilecek metodlar GANÎ şeması yada duruma göre B-!RÎ . 

metodu olabilir. Eğer olanak dahilinde ise ve ilgililerle genel 

bir anlaşmaya varılabilmişse düzenleyici işlemlerin zamanlaması¬ 

nı da rapora ilâve edebilir. Bu teknikler kantitatif analizlerle 

ilgili olduğundan burada üzerlerinde durulmayacaktır. 
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5.244. Bilanço 

Reorgaııizsay-on önerileri bilançosu yapılması genel 

olarak çok nazik bir konudur. Zirâ yeni bir takım, araç ve gereç- 

lerin ya da yel ve yöntemlerin sisteme âokulması organizasyonu 

değiştirdiği gibi objektiflerde ele değişiklikler getirir. Örneğin 
elektronik bilgi işlen raakinalarının yada en basitinden de olsa 

büro makinelerinin sisteoıe girmesi yaıılızca eskiden beri elde 

edilegelmekte olan bilgileri sağlamakla kalmaz. Önceden elde edil¬ 
meyen bazı bilgilerin, istatistiklerin, eğilimlerin de aynı anda 

kullanılmaya hazır bir şekilde kazanılması olanağı yaratır. Bu 
takdirde artık iki organizasyon şeklinde elde edilen aynı netice¬ 

lerin karşılaştırılması yeterli değildir. Burada artık değişik 

organizasyonlarda elde edilen çeşitli hizmetlerin karşılaştırılması 
söz konusudur. 

Öte yandan, düzenleyicilerin kamu idarelerinde karşı¬ 
laşabilecekleri bir önemli zorluk ta personel ve malzeme maliyet¬ 

lerinin saptanmasında, belirir .Bunlar hakkında bilgi edinmek mümkün 

olsa bile, elde edilen bilgiler rakka talar la ifade edilebilenler 

olacaktır. Halbuki rakka talar a vurul a mayan diğer faktörlerin ihmal 

edilmemesi gereği hiç bir zaman unutulmamalıdır. 

Örneğin bekleme sürelerinin kısaltılması ya da uzatıl¬ 

ması, reorganizasyonun kamu oyu, personel ve hiyerarşik şefler üze¬ 

rindeki etkileri, yeni istatistik! v.b. bilgiler dolayısı ile idare 

faaliyetlerindeki düzelmelerin rakamsal ifadelendirilmeleri olanak- 

La JL c-j C i. IL X* • 
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'Bilançoların hazırlaysaasında göz önünde in tul nazı gerekli 

bir husus ta en belirgin .şekilde sağlandığı kabul edilen bazı ta¬ 
sarrufların uygulanana her zaman kâğıt üzerindeki hesaplara uyma¬ 

dığı gerçeğidir. Bu özellikle personele ilişkin hususlarda ken¬ 

dini açıkça gösterir. Örneğin makinelerin sisteme sorulması bir¬ 
çok hallerde yerlerini aldıkları personelin devreden çıkarılmasını 

sağlamaz. Bu arada doğan yeni görevler için devreden çıkacağı dü¬ 

şünülen personele gerek duyulabilir. Ealui ki kamu idarelerinde 

personel çıkarma yolu ile ekonomi sağlama hiç bir zaman taraftar 

bulmuş bir tutum değildir. 

Kamu İdaresinin mekanizmasının ağır işlemesinin de he¬ 
saba katılması gerekir. Bazen yeni organizasyonun faaliyete geç¬ 

mesi için aylar hattâ seneler gerekebilir ki bunun da maliyet¬ 

leri arttıracağı açıktır. 

5.245* Ekler 

Rapora ek olarak verilecek dokümanlar okumayı, izlemeyi 

kolaylaştıracak boyutlarda verilmeli, ve icabında çıkarılıp ayrıca 
kullanmaya müsait şekilde olmalıdır. Tablolar, istatistikler ve 

grafiklerin laullnıldıkîan sonra raporun bünyesinde kalacak pratik¬ 

likte hazırlanması gereklidir. 
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VI. UYGULAMA 

6.1. Düzenleyicinin katılması 

Yeni organizasyonun uygulamaya konması aşamasında, 

düzenleyicilerin çalışmaların yürütülmesine katılmaları her zaman 
için gerekli ve çok yararlıdır. Ayrıntılı raporlar ve kesin talimat¬ 
lar olsa da., problemi analiz etmiş ve yeni çözümler getirmiş kişile¬ 

rin uygulamaya katkıları çok etkili olur. Bazı çok basit hususlarlar- 

da ya da çok çabuk gerçekleştirilebilek yenilikler bahis konusu ise 

ancak bu takdirde düzenleyicilerin uygulamaya katılmalarında büyük 

bir zorunluk yoktur. 

Genellikle gerçekleştirme oldukça karmaşık bir prob¬ 

lemdir. Aylar hatta bazen senelerce sürebilir. Bu yönden zaman içersin¬ 

de bazı problemlerin verileri değişikliğe uğrayabilir ve birtakım konu¬ 
larda değişiklikler yapılması gerekebir. Zaten, en iyi yapılmış çalış¬ 
malar bileher zaman bazı eksiklikleri, düzeltilmesi gerekli bazı ak¬ 

saklıkları bünyelerinde bulundururlar. 

Düzenleyicilerin mevcudiyetleri gereklidir zira 

yeni organizasyonun uygulanması yönüne doğabilecek değişiklik ihtiyaç¬ 
ları ve beklenmedik durumlar karşısında alınacak tedbirler en iyi şe¬ 
kilde bunlar tarafından getirilebilirUygulanmaya koyan aşamasında, 
yeni netodları gereği gibi kavrayamamış kadrolar ya da kişiler farkın¬ 

da olmaksızın yürütülmekte olan çalışmaları tehlikeye atabilecek karar¬ 
lar alabilirler. 

öte yandan, hakikatlarla karşı karşıya gelmek düzen¬ 

leyiciler içiıı de çok yararlıdır. Getirmiş oldukları önerileri kontrol 
edebilmek olanağı sağlar. Bunun için belki tek yoldur. Ayrıca, çok 
ayrıntılı analiz çalışmalarının bile ortaya çıkaramadığı , bazen çok 
önemli olan, verileri farketmeye ya da problemleri yeniden daha gerçek¬ 
çi olarak tanımcı olanağı sağlar. 



- 71 -

Zaten eski organizasyon içinde saklı kalmış bu unsurların 

ortaya çıkması ancak yeni sistemin uygula?:; ay a konması çalışmaları 

başladıktan, sonra gerçekleşir. 

Bununla beraber bazen fci memleketimiz için bu durum geçer¬ 

lidir. düzenleyici uy ulamaya katılamaz ya da etken bir iştiraki sağ¬ 
lanamaz . Aslında uygulama çalışmalara uzun süren çalışmalardır ve 

genellikle kesin bir zamanlama yapmak her zaman kolay değildir. Uy¬ 

gulamada çıkacak yeni problemler zamanın daha da uzamasına neden olur¬ 

lar. Bu arada düzenleyici başka bir işe başlamış ise, ki bu çok do¬ 
ğaldır, uygulamaya katılması oldukça zorlaşır. 

Önemli bir konuda düzenleyenin çalıştığı servisin idaresini 
ele almaya kalkışmamasıdır. Zaten düzenleyicinin amirleri de onun 

devamlı olarak "eski iş yerlerinde" zaman kaybetmesini istemezler. 

özet olarak denilebilir ki, düzenleyicinin uygulamayı yükle¬ 

nen kişiler arasında yer alması yararlıdır. Ancak işin yürütülmesi 
ile tamamen ve uzun zaman uğraşmaması da gereklidir. Başlangıçta tüm 
zamanını vermesi belki gerekebilir. Ancak çalışmalar ilerledikçe ve 
esaslı problemler çözümlere kavuştukça yavaş yavaş "alandan" kendini 
çekmesi en iyi tutum olacaktır. 

5.2. Eğitim ve Formasyon 

6.2.1. İç Eğitim 

Düzenleyici bilgi vermesini, inandırıcı 

olmasını, ilgililerin itimadını kazanmasını ve organizasyon çalışmala¬ 
rına genel katılımı sağlayacak atmosferi yaratmasını bilmek zorunda¬ 
dır . 
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İdeal, olan, yeni proseslerin pasif kabul görmesi 
değil geleceğin gereklerine yönelik olarak yeni organizasyona ait ça¬ 
lışmaları kabullenme ve geliştirme gayretinin idarecilere verilebil¬ 
mesi di r. 

Bunu sağlamak amacı ile, idari kademenin yüksek yöne¬ 
ticiler seviyesinde bilgi vermek için staj programları düzenlemek ge¬ 

reklidir .Stajlar, zorunlu olarak kısa ve özlü olmalıdır. Bunlar yanılır¬ 
ken ancak o zamana kadar hiç dikkat çekmemiş bazı önemli husu&larm 
anlaşılmasını sağlamak ya da özellikle ilginç olan bazı idari mekaniz¬ 

maların çakışma düzeninin göstermek gibi istisnalar haricinde asla 

ayrıntılara girilmemelidir. 

Değişikliklerle direk ilgili olan kişilerle yapıla¬ 
cak stajlar da gerekli olabilir. Bunlardan genel olarak bazı husus¬ 

larda kesinlik kazandırmak ve bazende pratik bir formasyon sağlamak 

için yapılırlar. 

6.2.2. Dış Eğitim (Kuruluş dışı) 

Makinelerin hizmete konması gayesi ile imalatçılar, 

müşkülleri olan kuruluş personeline yönelik eğitim programları uygu¬ 
larlar. Zeterı bütün büyük imalatçılar makinelerini satarlarken mü şte- 

rilerle personel yetiştirilmesi konusunda kohtratlar imzalamaktadırlar. 
(Bilgi sayarlar, muhasebe makinelerivb.) 

Düzenleyicini ngeti rdiği öneriler yeni makineler kulla¬ 
nılmasını öngörüyorsa bütün bu hususlarla ilgili bilgileri önceden 

edinmeli ve bu konuda idarecilerle' koordine bir yaklaşım içinde bu¬ 

lunmalıdır. 



6.23. Yazılı Direktifler 

Bazı kamu idarelerinde; her görevli hin¬ 

disine verilen işleri ayrıntılı olarak belirten yazılı direktifler 

yolu ile öğrenebilir. Ancak bu tip yazılı direktiflerişleri ayrıntılı 
olarak belirttiğinden bunların uygulamasına, daha ziyade büyük ve geniş 
örgütlü kamu teşebbüslerinde gidilebilir. 

Görev ve yetkilerin sınırlarının ve ayrın¬ 

tılarının kesinlikle belirtilmesinin kolaylıkla gerçekleştirilemediği 
daha küçük çaplı kuruluşlarda bunlar daha ziyade şahısların yapacağı 
işleri değil yapılacak işlerin tariflerini belirtir olmalıdırlar. 

6.3. Organizasyon Değişikliğinin Planlanması 

Paragraf sadece hatırlatmak için burada yer almak¬ 

tadır. Zira konu ayrıntılı olarak 5.244 te işlenmiştir. 

6.4. Sonuç : 

6.4.1. Bulgular 

Reorganizasyon faaliyetlerinin sonuçlarını 

bilançolar düzenleyerek öğrenmeye çalışmak her zaman gereklidir. Bu 
Bilançoların hazırlanmasında çalışmalara katılmamış tarafsız kişilerin 
rol oynaması daha yerinde olur. Zira paragraf 5.243 te de değindiği¬ 
miz gibi düzenleyiciler, tekliflerini yaptıkları ana kadar tarafsız 

olarak kabul edilebilirler. Bu andan itibaren belirli bir yolu tercih 

etmiş olduklarından kendilerinin katıldığı faaliyetlerin bilânçolarıram 
kendilerince hazırlanması sağlıklı sonuçlar vermez. 
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Bilançolar hazırlanırken yalnız rakkamlara 

vurulabilen hususların belirtilmesi yeterli değildir. Rakkamlerle ifa
de edilemeyen bazı hususların da bunlarda yer alması gereklidir. Ör
neğin : Personelin ve işten yararlananların memnuniyet ya da memnuni

yetsiz dereceleri, sunulan hizmetin kalitesinde artış ve eksilmeler, 
vb. gibi. Ayrıca bilanço elemanlarının belirli süreler içinde gele

cekteki değerlendirmelerinin de yapılması üzerinle hassasiyetle durul

ması yerinde olacaktır. 

Bu tip karşılaştırmalı bilançolar ne 
yazıkki çoğu zaman yapılmadıkları için, yapılmış olan çalışmaların 

gereği gibi düzenlendirilmeleri gerçekleştirilememektedir. 

6.4.2. Sonuçlar 

Gerçekleştirilmiş birdüzenleme faaliyeti
nin sonuçlarını değerlendirirken muhafakiyetsizlikle, tam başarı ara
sında çeşitli derecelerde değerler elde edilebileceği unutulmamalıdır. 
Bu düzenleme eylemi belirli bir kektördeki kuruluşta tamamen başarısız
lıkla neticelendiği halde başka bir kuruluşta çok başarılı olabilir. 
Bir başka düzenleme eylemi kısa ® süredo başarılı bir sonuç vermeyebi
lir. Ancak düzenleme faaliyeti bazı idarecileri kısmen de olsa etkile
yebilir ve faaliyetin ortaya çıkardığı problemlere uzun sürede eğildik

leri zaman çok başarılı neticelere varılabilir 'ana- çoğunlukla bundan 
düzenleyicilerinin haberleri bile olmaz. 

Öte yandan bir organizasyon faaliyetinin 
başlangıçta yöneldiği kısıtlı hedeflerin, çalışmalar ilerledikçe çok 
değişik ve geniş kapsamlı düzenlemelere dönüştüğünü görmek oldukça 
fazla rastlanan bir husustur. 
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Düzenleyiciler konusunda karar verine 

söz konusu olduğunda denilebilirki düzenleyicinin davranış ve tutumu 
düzenleme faaliyetinin başarı derecesinde rol oynayan bir çok faktör¬ 

lerden bir tanesidir. Çok yeteneksiz bir düzenleyicinin gayet başarılı 
sonuçlar aldığı ya da üstün başarılı düzenleyicilerin kötü sonuçlar 
aldıkları vakidir. Düzenleyiciler hakkında değer hükümleri vermek 
için bunların uzun sürede yaptıkları bütün işlerin tamamı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Düzenleme çalışmalarına yeni bağlayanla¬ 

rın aldıkları ilk neticeler tabiidir ki kendileri için çok önemlidir. 

Bunlar aktif ya da pasif direnişlere rasladıkça başlangıçta çok hay¬ 
ret ederler. İdari düzenleme için her nevi direniş onları şaşırtır. 
İşin başlangıçındaki heyecan genellikle işin sonuna doğru hayâl kı¬ 
rıklığına dönüşür. 

Aslında ancak bir çok seneler süren 

düzenleme çalışmaları yapmış kişilerin insan unsurunun önemini tam 
anlamı ile kavraması mümkündür. Öte yandan teknikleri de ihmal etme¬ 

mek gereklidir. Bunların, zaman içinde gelişmelerini, değişmelerini 
takip etmek zorunludur. Özet olarak şunu söylemek mümkündür : 

Düzenleme çalışmaları yapan kişiler 

organizasyon metod ve tekniklerini bilen ve bunların zaman içerisinde¬ 
ki evrimlerini yakından izleyen kişiler olmalıdırlar. Ancak bu vasıf¬ 
ların yanında ve çok daha önemli olan, en kritik anlarda bir çok 
problemi sürtünmelere yol açmadan çözümleme ve neticeye endirekt 
yoldan yönelme kabiliyetidir. Düzenleyici bunun için iyi bir dip¬ 

lomat ya da çok başarılı bir pisikolog gibi hareket edebilme olana¬ 
ğına sahip bir kişi olmak zorundadır. 
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TEŞKİLAT ŞEMASI (organigram) 

Bugün için bir çok Batı Avrupa ülkelerinin aksine memleketimizde 
standart bir "organigram" hazırlama tekniği bulunmamaktadır. Bu yön¬ 

den örnek olarak "T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi 1958" den T.C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünün teşkilatı şeması verilmiştir. 

Genellikle Rehber içindeki şemalarda Hat ve Kurmay faaliyetleri 

birbirinden kolaylıkla ayırtedilebilir bir biçimde sunulmuştur. Ancak 
düzenleyici teşkilat şemalarını hazırlarken ya da hazırlatırken kuru¬ 

luşun tipine, büyüklüğüne çalışmanın gereklerine göre belirli bir tu¬ 

tum izleyecektir. Her şemada bütün ayrıntıların yer alması beklenemez. 

Ancak çok belirgin hususlarında mümkün olduğu nispette şemaya dahil 

edilmesi faydalı olur. 
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SORUMLULUK ENVANTERİ 

Bu analiz metodu ile yüksek seviyede sorumluluklar durumu ortaya 
çıkarılabilir ve mevcut organizasyonda fonksiyonlar itibari ile sorum¬ 

lulukların dağılımı saptanır. 

Envanter genellikle büyük çaplı kuruluşlarda uygulanma olanağı 

bulur. Hazırlanmasında her birimin ya da servisin yetkilileri ile ya¬ 
pılan temaslar önemli rol oynar. 

Sorumluluk analizlerinin neticeleri, tabloda da görüldüğü gibi 

basit bazı sembollerle ve servis-fonksiyon ilişkileri kurularak belir¬ 
tilir. 

Ponksiyonlar itibarı ile, müdahalelerin sayısı ve mahiyeti, ser¬ 

visler itibarı ile fonksiyonlar ve iştirak düzeyleri ortaya konur. 
Tablo icabı halinde her servis ve fonksiyon için daha da ayrıntılı 

hale getirilebilir. Böylece faaliyetlerdeki aksamalar (görev çatış¬ 
maları, etkisiz kontrol, gereksiz kontrol, yanlış düzeyde sorumluluk¬ 

lar vb.) saptanarak görev ve yetkilerin daha düzenli dağılımı husu¬ 

sunda yapılacak çalışmalara yardımcı olur. 
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EK.III 

GÖREV FİŞLERİ 
DOKUMAN KULtıANMA FİŞLERİ 

Görev fişleri çalışmalar sırasında düzenleyici tarafından biz¬ 

zat ilgililerle görüşülerek doldurulabildiği gibi, ilgililer çok sa¬ 
yıda ise kolaylık sağlamak bakımından kendilerine de doldurtulabilir. 

Görevlerin tarifleri hiyerarşinin yüksek kademelerine gelindikçe 

daha karmaşık bir durum alır. Bu bakımdan en faydalı bilgileri almak 

için daha büyük gayret sarfetmek gerekir. 

Görev fişlerini ilgililer kendileri doldurmak durumunda iseler: 

- Bunları toplayıp kendilerine doldurmada izleyecekleri yolun 
anlatılması 

- Sorabilecekleri suallere gerekli cevapların verilmesi 

- Doğabilecek her türlü çekingenliğin ve korkunun önlenmesi için 
m 

gerekli yardım düzenleyici tarafından yapıl'ası gereklidir. 

Dokunan kullanma fişleri ise düzenleyiciye kullanılan bütün do¬ 

kümanlar hakkında bilgi verdiği gibi her iş yerinde bunların hangi¬ 

lerinin ne ölçüde kullandığını da göstermesi bakımından önemlidir» 

Ayrıca bunların ne maksatla ve ne kadar sık kullanıldıkları da bu 
fişlerden faydalanılarak saptanabilir. 
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İŞ AKIMI ŞEMASI 

Şemanın dikkatli bir şekilde incelenmesi bu tarz bir şemanın ha¬ 
zırlanmasının ne denli gebekli olduğunu ortaya koyar. Simgeler iyice 

kavranmış olarak incelenmeye girişilirse görülülecektir ki takdim 
edilen iş akımı hakkında tümü ile geniş kapsamlı bir görüş sahibi 
olmak mümkündüri Bcylece ilişkilerin esaslarını saptainâk) bâzı anor¬ 
mallikleri bulu£> çıkartnâk ve yapılan ânaliziebiiı eksik ve âksak yön¬ 
lerini görmek olönağı doğacaktır. 

Örneğin, gerekli bilgilerin nereden geldiği bilinmeksizin bir 

dokumanın hazırlanmış olduğu farkedilebilecektir. Ya da kontrol etme 

durumunda olan bir kişinin, kontrol için gerekli bilgilere sahip ol¬ 

maksızın havada kontroller yaptığı meydana çıkacaktır. Yahut da her¬ 

hangi bir dokumanın sonuçta ne arşive alındığı, ne imha edildiği ne de 

dışarıya yollandığı başka bir deyişle "ortada kaldığı" anlaşılacaktır. 
Böylece gereksiz geriye dönüşler, faydasız el değiştirmeler, yanlış 

yere devrece sokuiröuşeişlemlfer vömhyçhe^zorunlu olmayan yazma faali¬ 
yetleri en iyi şekilde belirlenmiş olacaktır. 

İş akımı şemalarında, işin malzeme organizasyonu, iş yerlerinin 
konumu, mesafeler, uygulama zamanlamaları bulunmamasına ve şemaların 
hazırlanmasının bazan çok uzun sürmesine rağmen bunların yukarda de- 

ğindimiz nedenlerle çalışmalarda en faydalı araçlardan biri olduğu 

şüphesizdir. 

Şema hakkında son olarak söylenebilecek bir hususta simgelere 
alışmak için belirli bir zaman süresini gerektirmesidir. Bu yönden 

hiyerarşinin yüksek düzeyindeki kişilerle diyolg kurmada çok nadiren 
kullanılabilirler. Buna karşın uzman kişiler arasında çok sağlıklı bir 

"ilişki kurma" olanağı sağlarlar. Ayrıca çalışmalara belirli sure 
aralık verilmesi halinde yeniden başlama için çok yararlı bir "bellek" 
görevi de görürler. 
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BİLGİLERİN ANALİZİ TABLOSU 

Tablo; hazırlanması zaman ve dikkat gerektirdiği için çok karma¬ 

şıkmış gibi gelebilir. Kullanıldığı yerler işin mahiyetine göre çe¬ 

şitlilik gösterir. Kopyaların sayılsP1 buro makineleri kullanma gerek¬ 

sinmeleri, vb. gibi konularda düzenleyiciye yardımcı olur. Elektronik 

bilgi işlem makineleri kullanma problemine yaklaşım sağlamada büyük 

yarar sağlar. Gereksiz tekrarları ve birden fasla kullanımları ortaya 
çıkarmada da yararlı olur. 

Birinci ve ikinci sütunlarda bilgiler yer almıştır. İkinci sütun 
bilgilerin formunu belirtmek için kullanılır. Bilgilerin Harf ya da 

rakkam olarak sayılarını gösterir. 

- Ondan sonraki sütunlarda bilgilerin yer aldığı dokumanlar sıra 

ile yer alır. 

- Yazma sayısı başlıklı sütunda, her işlem için gerçekleştirilen yas¬ 
ma sayısı yer alır, 

- Yazılı bilgi sayısı şutunu, her bilgi için kaç değişik Doküman¬ 

da kayıt bulunduğunu gösterir. 

- İş yerleri sütunu, her bilgi için hangi değişik iş yerlerinin 
işlem yaptığını gösterir. 
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EK. VI 

İŞLEM - BİLOİ İLİŞKİLERİ 

Bu tabloda birinci sütunda İşlemler kısaca ozetleniniş olarak yer 
alır. Büroda yer alacak işlemler enyerekli olanlardır. Bütün el değiş 
tibnie* düzenleme, muameleler belirtilmemiştir. Diğer bir deyişle ku¬ 
ruluşun özelliklerine direk bağlı hususlar çıkarılmış sadece ana 

işlemler alınmıştır. 

İşlemlerin kronolujik sıra ile sıralanmalara yoz önünde bulun¬ 
durulmalıdır. 

İşlemlerin içine yiren bilyiler diğer sütunlarda sıra ile yer 
almaktadır. Bir ok bir bilyinin ilave edildiğini, bir daire ise bir 

bilyinin kullanıldığını belirtmektedir. 

Tablo bir işlemin içersinde yer alan esaslı elemanları ortaya 

koymak i"in faydalıdır. Böylece bir işlemi analiz ederken daha iye 

anlaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca çözüm araştırması sırasında geti¬ 

rilecek hal yollarının düşünülmesine de yardımcı olacaktır, 
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EK. VII 

RESİMLİ GRAEİK 

Resimli grafikleri yapmak için çok çeşitli yol ve yöntem bulunmak¬ 

tadır. Önemli olan resimlerin anlatılmak isteneni en iyi şekilde belir¬ 
lemesidir. 

Böyle bir tablo özellikle sözlü sunularda çok büyük yardam sağ¬ 
lar. 





RAPOR PLANI 

(Metinde Paragraf 5.24. e bakınız) 

Metinde de belirtildiği gibi raporlar mahiyetlerine göre çok e- 

litli olabilir. Bu bakımdan her tür orgânizasyoh çalışması için pe- 
ıerli "tip plan" vermek olanaksızdır. Burada vermeye çalıştığımız 
>lan tümüyle kopya edilip aynen uygulanabilecek bir model olarak ka- 

iuI edilmemelidir. Cok geniş ve karmaşık bir organizasyon çalışması 

onunda hazırlanabilecek ayrıntılı bir plan örneği olan bu model çeşi 
,i tür düzenleme faaliyetleri sonucu yazılacak raporlar için esas 

.linabilir ancak her çalışmanın kendine özel olan gerekli değişiklikl 

in yapılması unutulmamalıdır. 

GİRİŞ : 

Çalışmanın sunulması: Ama'1 vo sınırları 
Düzenleyicinin çalışma planı 

Rapor düzeninin sunulması 

I. Birinci Kısım - İncelenen Birim 

1.0 Genellemeler İncelenen birimin, kuruluşun tümü içindeki 
yeri. 

1.1 İncelenen birim Ponksiyonlarının gayesi ve mahiyeti 

1.2 Birimin görevleri 

Görevlerin evrimi, gelecekteki muhtemel görev tahminleri 

1.3 İmkanları 

1.31 Personel 

Halihazır durum, sınıflama ve kalifikasyon, nitelikler s 
reklilik, işe devam durumları, bürolar ya da kısımlar it 
bari ile dağılım 



1.32.İş yeri 
Genel yerleşme, dağılım, işgal edilen yüzey, yayılma,ça

lışma atmosferi (Ek Planlar) 
1.33.Ekipman ve malzeme 

1*330 Genel 

1.331 Fişleme, dosyalama olanakları 
1.332 Değişik iş makineleri (Daktilo, hesap makineleri 

teksir ve muhasebe makineleri vb.) 

1.34 Finansman kaynakları 

1.340 0enel= 

1.341 Servisin faaliyetlerini yürütme, teçhiz etme ve 

iyileştirmek için sahip bulunduğu olanaklar 

1.4 Servisin faaliyetleri 
1.40 Genel 

1.41 Görev gerçekleştirmesi 
1.42 Masraf ve randıman 

1.43 Benzer servislerle karşılaştırma (gerektiği hallerde) 

2. İkinci Kısım-Mevcut İşlemlerin Kritik etüdü (Eleştirisi) 

2.0 Genel.İşlem liste ya da tabloları. Önem dereceleri 
(sıklık, devamlılık) Birimin faaliyetlerinin en karakte

ristik olanlarının belirlenmesi 

2.1 En önemli işlemler üzerinde düşünceler 
2.2 Tali işlemler üzerinde düşünceler. 

3. Üçüncü Kısım - Teklifler 

3.0 Genel.öngörülen reformların portesi ve önemliliği (işlem 
ve yapı) 



3,1 Yeni işlemler (teker teker) 
Prensipleri, gerekliliklerinin nedenleri ve aşağıdaki 

hususlarda getirdikleri yenilikler, 

Çalışmanın hazırlanması 

Gereksiz yazışmalar 
İstatistikler 

Kontrol 

Sınıflama, dosyalama, arşivleme vb* 
3*2 Yeni yapı 

3.20 Genel Sonuç (Ekie grafikler) 
3*2İ Hiyerarşi, yetkiler, sorumluluklar görev tarifler 
3.22 Hiyerarşik bilgi akımı 

Fonksiyonel ilişkilerin ya da işbirliğinin işleme 

3.23 Koordinasyon 

3.24 "Yönetim tablosu" sorumlular için 

3.3 Yerleşme düzeni ve atmosfer 

3.30 İş merkezleri 
3.31 İşyeri (aydınlatma,, gürültü, genel durum vb,.) 
3.32 Yer değiştirme bölgeleri 

1.33 Geçitler. (Ekle yerleşme plan ve şemaları) 
3.35 Genel yerleşme 

3.34 Taşıma ve yer değiştirme vasıtaları (yürüyen band 
lar, prematik vb.) 

3.36 Sesli ilişki cihazları(telefon, interfonı vb.) 

DÖRDÜNCÜ KIS EVİ - BİLANÇO 

4.0 C-enel 

4.1 Mali Bilanço 

İlk yatırım harcamaları ve yeni görevler için yapılan 
harcamalar yeni ve eski harcamaların karşılaştırılması 

Gerekli yatırımların amortisman süreleri 



4.2 İdari Bilanço 
İşlem sayılarındaki azalmanın ve bekleme sürelerindeki 
kısalmanın rakkamsal ifadelendirilmesi 

İdarenin yeni kalitesinin, mümkünse rakkamlara dayanan ifa¬ 
desinin belirtilmesi 

Masraflardaki azalma 

4.3 Sosyal Bilanço 

4.30 Genel 

4.31 Personelim yeni çalışma koşulları 
4.32 İdare edilenlere ve faydalananlara sağlanan ser¬ 

visin kalitesi 

Beşinci Kısım - Uygulamaya koyma Koşulları 

5.0 Genel 

5.1 Personelle ilgili tedbirlr ve uygulama planı 

5.2 Yeni araç ve gereç alınmasına ilişkin tedbirle]* ve alım 

planı 

5.3 Bütçeye ilişkin tedibirler ve bütçeleme planı 

5.4 Mahal çalışmaları ve bunların planlanması 

5.5 Genel Gerçekleştirme Planı 

5.50 Genel^özel planların koordinasyonu 

5.51 Hemen gerçekleştirilcek olanlar 
5.52 Orta vadede gerçekleştirilecek olanlar (6 ay) 
5.53 Uzun vadede gerçekleştirilecek olanlar (6 aydan fazla) 
5.54 Geçiş tedbirleri 

(Planlama tablosu ek olarak) 



6. Altıncı Kısım - Ekler 

Aşağıdaki hususları kapsıyan eklerden oluşur.. 

- Diyagramlar, görev fişleri, teşkilat şemaları, matbu evrak, 

yerleşme planları 

- Eski ve yeni metho&ları karşılaştırmalı oolarak gösteren ayrın¬ 

tılı bilenço 

- Satın alınacak ekpmamın teknik tanımlamaları, fiatları teslim 
alma süreleri 

- Uygulamaya koyuşun ayrıntılı planları 
- Yeni işler için ayrıntılı planlar 

- Rapor içindeki teklifleri destekleyici çeşitli dokümanlar 



EK, IX 

O L A ı E T Ü D ü 

/ 

'YAKIT YAĞ SÎPARÎŞ AKIMININ DÜZENLENMESİ' 



"OLAY ETÜDÜ" 

Yakıt Yağ Siparişi 

GİRİŞ : 
I. BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1. Kuruluşun Tanıtılması 
1.1.1. Genel 

1.1.2. Somafran'm sattığı mamul cinsleri 

1.1.3. Egzersiz yılı verileri 

1.1.4» Netice hesapları 

1.1.5. Projeksiyonlar. 

1.2. Ön çalışmalar 
1.2.1. Organizasyon şeması 

1.2.2. Görev fişi örneği 

1.2.3. Doküman kullanma fişi örneği 
1.2.4. Görevlerin fonksiyonel dağılımı tablosu 

[I. İKİNCİ BÖLÜM 

2.1. Analiz Çalışmaları 
2.1.1. İşlemlerin özet tablosu 
2.1.2. Doküman örne kleri 

2.1.3. Simgeler tablosu 

2.1.4. Sipariş iş akim şeması 
2.1.5. Bilgilerin Analiz Tablosu 



2.2. Eleştiri Çalışmaları 

2.2.1. Eleştiri rastodu hakkında not 

2.2*1.1. Genel Eleştiri . 

2.2.1.2. Sistematik ve Ayrıntılı Eleştiri 
2.2.2. Çözüm araştırması 

2.2.3. Bilgilerin Eleştirisi 

2.2.4. Dokümanların Eleştirisi 

III. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3.1. Teklifler 

3.1.1. Form örneği 

3.1.2. Bilgilerin Analiz tablosu 
3.1.3. Sipariş iş akım şeması 
3.1.4. Yakıt sipariş işlemleri maliyeti 

IV. Bilanço 
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GİRİŞ : 

Somafran, yakıt yağ dağıtımı yapan bir Şirkettir. (N) senesi bi¬ 
timinde şifketin yeni direktörü yaptığı incelemeler sonucu işlerin 
yapılmasında uygulanan işlemlerin çok ağır yürüdüğünü saptamış bulun¬ 
maktadır. 

Kanaatine göre, dokümanlar gereği gibi değerlendirilememekte ve 
servislerin ve depoların masraf, randıman ve faaliyetleri hakkında 

yeterli bilgi vermemektedirler. 

Bu durum karşısında, şirketin bünyesinde bir düzenleme faaliyeti' 
ne geçilmesinin zorunlu olduğu kanısına varır. 

Şirketin yeniden düzenlenmesi için yapılacak çalışmaların birin- 
ci aşamasında "Yakıt yağ sipariş akımı"nm düzenlenmesi gerçekleşti¬ 

rilecektir, (Siparişin yapılmasından faturalama ve ödemeye kadar). 

Çalışmanın yapılışında "Metin"de önerilen sıra özellikle göz- 
önünde tutulmuştur. Bu yönden çalışmanın aşamaları hakkında ayrıntılı 
açıklamalar yapılmıyacaktır. 



I. BİRİNCİ BÖLÜM 

I.1. Kuruluşun Tanıtılması 

1.1.1. Genel 

Somafran şirketi, ısınmada kullanılan fueloil dağıtımı 

yapmak üzere kurulmuş bir anonim şirkettir. Çalışma sahası Paris böl¬ 
gesi olarak saptanmıştır. Merkezi Issy-Les-Moulineavx 4; rue İ.J. 
Rousseaudur. Fueloil dağıtımını Paris civarındaki dört depodan yap¬ 
maktadır. 

Belli başlı petrol şirketlerinden aldığı yakıtyağı müşte¬ 

rilerine satmaktadır. (Özel şahıslara ya da apartman idarecilerine). 

Şirketin iş hacmi yılda İ° 18 civarında bir artış göster¬ 

mektedir. Şirketin gelişme olanakları, taşım imkanlarının kısıtlı ol¬ 
ması nedeni ile Paris çevresine inhisar etmek zorunda olduğundan, 
kısıtlıdır. Tankerlerin masrafları gün geçtikçe artmakta, rantablite 

azalmaktadır. Şirket şehrin doğu ve kuzey yakalarına satış yapmayı 
da arzulamakta ve bu yönden bir yeniden düzenlemeye gitmeye zorunluk 

doğmuş bulunmaktadır. Olay etüdünde ticari bir şirketin yeniden dü¬ 

zenlemesinin "yakıt yağ sipariş." işlemlerine ilişkin aşamalarına yer 
verilecektir. (Sipariş işlemlerinin - bir ticari şirket içinde bile 
olsa - mahiyeti itibarı ile "idari bir organizasyon" tipinde olduğu¬ 
nu çalışmanın birinci kısmında değinilmişti.) 

1.1.2. Somafran'm sattığı mamul cinsleri 

Şirket, istek üzerine 2 çeşit yağ satmaktadır. Genellikle 

apartmanlara ve büyük dairelere sattığı hafif yakıt (daha ucuz) ise 
standart fuel oil. 



İş Yükü Ferdi Kuruluşlar 
Müşteriler (Ap.Daire) Toplan 

Müşteriler 
Dağılım 

01 Müşteri Sayısı 1500 

02 Satış Yerleri (teslimat yerleri) 1500 
03 Senelik, müşteri başına 3 

tur (ortalama) 

04 Senelik Toplam Sipariş Sayısı : 4500 

0.41» Kasım-Şubat (80 gün) $ 60 3000 
0.42. Ağustos: Kapalı 0 0 

O.43. Mart-Ekim (140 gün) $40 1500 

05. Yıllık müşteri başına ortalama 
tüketim (HL) 

06. Yıllık Toplam HL 
0.6i. S.fueloil 

0.62. Hafif Yakıt 

0.63. Kasım-şubat (80 gün) $60 

O.64. Ağustos ( apalı) 
O.65. Ilart-Ekim (140 gün) $40 

50 
-HL-

4.500 

10.000 

5 

50.000 

30.000 

o 

20.000 

1.925 

6.000 

11.500 

54.500 

33.000 

0 

21.500 

75000 I.925.OOO 

75000 925.OOO 

0 1.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.200.000 

o 

800.000 

Günlük Ortalama 

2/8 

412 

0 

153 

9.100 

15.000 

0 

5.714 
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Dağıtım Kapasitesi 

4-    Müşteriler Iş Yuku -—r ~   r   
Toplam Dağılım 

Günlük 
Ortalama 

07. Somafran l.löl.OOO 
HL 

5.280 

08o Başkaları (Somafran'ın kendi tanker- liarkı 
leri haricinde kullandığı vasıtalar) 

Parkı. 

Somafran'm Otoparkı 

Toplam 
Araç' 
Sayısı 

Depolar Araçların 
İtibarı Günlük 
ile Araç Rotasyonu 
Sagl * 

HL. olarak 
tesi 

Günlük 

tasım kanasi- 

Yıllık 

40 HL.lik tanker 8 2 3 

120 Hl.lik tanker 8 2 2 5.280 
HL 

1.161.000 
HL 

300 HL.lik tanker 4 1 2 



1.1„4 ■ Netice Hesapları 

1 Ocak - 31 Aralık (Yıl N-l) 

Standart fuel oil satışı 

Hafif Yakıt satışı 

Toplam Mamul 

20.000.000.-

18.000.000.-

38.000.000.-

Yakıt yağ alımı 
Personel Giderleri 

Vergi ve Resimler 

Taşım ve Yer Değiştirme 
Sigorta 

Malzeme 

Bakım 

Enerji ve Yakıt 

Genel İdare Giderleri 

Bina Amortismanı 

Malzeme Amortismanı 

Yönetim Giderleri 

Taşaronluk görevleri 

Toplam Giderler 

Stok Değişmeleri 

32.680.000.-

1.112.000.-

280.000.-

174.000.-

610.000.-

52.000.-

590.000.-

670.000.-

170.000.-

80.000.-

410.000.-

60.000.-

760.000.-

37.648.000.-

-190.000.-

Net Sonuç 162.000.-
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1.1.5. Projeksiyonlar 

(Yıl Nve N+l) 

"ş hacmi 38.000.000 44.840.000 52.911.000 

>14 lüle marj, yakıt alımlanndan 
onra 

-5.320.000 6.277.600 7.407.540 

füşteri Sayısı 6.000 7.800 9.200 

atış Yeri 11.500 13.600 16.400 

'ıllık teslim (HL.olarak) 2.000.000 2.360.000 2.785.000 

iparişler Yıllık 54.500 64.310 75.886 

rünlük ortalama sipariş sayısı s 248 292 344 

Kasım - Şubat 80 gün 412 486 575 

Ağustos 0 0 0 

Mart - Ekim 120 gün 153 181 214 
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SOMAFRAN 

,rue J«J,Rouseeau 
[••y-lee-Moulineaux 
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31# TED ye göre T 7 nlm teali* tarihinin karşılaştır. 
-1 

32, TÎCD ne TF ye göre verilea miktarın yazılması 

33- *71 in faturalama eervlaiae yollanma«ı 

3^. TF1 in beklemeye «lınam 

35. TF2 nin ıırı Mo# ya gar* «aralanıp arşivienaesi 

3o. 771 e göre fa t -aracın (2niiska) tauziai 

37. 71,72, TFl in cuhasebe servisine yollanması 

3#. 71,72,771 in 571 e ve birim fiatlara göre kont. 

39» Fİ,72 re göre satış defterine kayıt düşülmesi 

bO. SD ne gör* 71.72 kin numaralanması 

el. TL12 ye göre KE7 nin borçlaniırılması 

V2. 71 in müşteriye yoilauzaaı 

ödes-eyı »enlemek ürere F2,T7i in teklemeye E3.ini. 

v'-. tanka ya da posta üparının almoaaı 

^5» 72.TF1 göre ödenen miktarın kontrolü 

KET* ihbarnameye göre doldurmak 

• 72 nin üstüne * 3DSNDİ' damgası ba*ı_lsa*ı (Tariiii)- 

4£. Cdendı dsagasır.ın içinin doldur-aiuıaeı 

**9. S71 in üstüne öcendi damgası Turulmaet 

50 . 72ye göre £71 in ödendi damgası at n doldarulaaiı 

51- *fl ve 72 ain fatura numarasına göre arşiblea. 

52. S’-nsara sırasına göre ihbarnamelerin arşiviesmesi 

53* STİ in idari »ercise yollanması 

5^- S71 e göre ödem- kontrol fiç-rin işlenmemi 

55. Sîi in müşteri dosyasına konulması 

56. H«r kafta DSİ cepolar itibarı ile çıkarılması 

57. DE1 a göre DKD ne teslimat miktarlarının işlen» 

38. DKD ne göre ikmal planlarının yapılması 

59. DSİ i arşivlemek. 

60. Plana göre ikmal evrakımı tamamlamak _ 

61. İkmal evraklarım gerekli yerlere yollamak 
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2.2.1. ELEŞTİRİ METODU HAKKINDA NOT 

2.2.1.1» Genel Eleştiri 

Analiz sırasında gözden geçirilen dokümanların ak¬ 

saklıkları yada tutarsızlıkları üzerinde durulur. Gaye: 

- Okumaları, beklemeye alma, beklemeden çıkarma gibi 

genellikle çok sayıda olan işlemleri incelemek, bunları kaldırmak ya da 

oümkün olduğu kadar azaltmak yollarını aramaktır. Beklemeye almada kolay- 

Lıklar aramak, beklemeden çıkarmada sürat kazanmak için klasmanda iyileş¬ 
tirici yenilikler getirme yollarını bulup çıkarmaktır. 

- Alman "mesafeler", taşman ",yük"ler ve beklenen 

'süre"leri kaldırmaya ya da azaltmaya çalışmaktır, (örneğin bazı işlemle- 
’in kaldırılması) 

- Kullanılma sûresi kısa olan ya da kimsenin okumaya 

>ile gerek görmediği dokümanları kaldırmaktır. 

- Kopyaları, tekrar kopya çıkarmaları ve dokümanların 

;ereksiz karşılaştırılma zorunluluklarını kaldırmak (en iyi düzenlerde dâ- 

.i ‘fo 5 nispetinde bu gibi hususlara rastlanır.) 

2.2.1.2. Sistematik ve Ayrıntılı Eleştiri 

- Akımın bütün öğelerini eleştiri süzgecinden geçir- 

lek gerekir. En ufak ayrıntılar dahi ihmal edilmemelidir. 
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N©, kim, nerde, ne zaman, nasıl, kaç defa sualleri, 

;atminkar olmayan noktaları ortaya koyacaktır. Bu aşamada her bilgi, her 
lokuman ve her işlem varılması öngörülen hedefler yönünden eleştiriye tabi 
;utulmalıdır. 

Eleştirici bir tutumla yapılan çalışmalar: sırasında. 
:oğan her türlü organisazyon fikri ya da hipotezi saptanmalıdır. 

- Bilgiler : 

Bilgilerin incelenmesinde, bu çok kiritik olan 

şamada NE suali ile başlamak yerinde olur. 

NE ? Bilgi muhakkak gereklimidir ? Kaldırmak müm¬ 

kün müdür ? Kaldırılırsa ne olur ? Bu sualle- 

rin cevaplarından 1 tip bilgi edinilir : 

-Bilgi, kaçınılmaz olarak gereklidir (Akım 
üzerinde nerede yer alırsa alsın ya da nasıl 

kullanılırsa kullanılsın hedeflere varmada 

zorunlu olan bilgilerdir) 

-Bilgi, incelenen akım için faydalıdır. 

-Bilgi, tamamen gereksizdir. 

KİMDEN ? Bilgi bir başka kaynaktan, daha emin, daha 
ekonomik ve daha süratli elde edilebilir mi ? 

Özellikle'istenilen bilginin en az harcadâ ■> 

ile elde edilnesive en uygun durumda olanlar¬ 
dan edinilmesi önemlidir. Sorulara verilen 

cevaplar bu hususlara da ışık tutacaktır. 
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KÎME ? (İncelenen bütünün fonksiyonel yapısı tam anlamı 
ile belirlendiğinde) Bilginin kimin için kaçınıl¬ 
maz şekilde gerekli olduğunun saptanması, 

NE KADAR ? Her bilginin gerektirdiği harf sayısı ne kadar¬ 
dır ? İncelenen akım üzerinde bilginin yer alış 
sıklığı nedir ? Bunun yüzde olarak ifadelendiril¬ 

mesin 

- Dokumanlar 

NE ? Hali haz^r işlemlerde 'dokuman" kaldırılabilirini, 
kaldırılamaz mı ? 

Eğer doküman tamamen kuldımlsa ne olabilir ? 

Bir başka doküman kolaylıkla onun yerini alabi¬ 
lir mi ? 0 halde sorun : Doküman faydalı mıdır ? 

değilmidir ? olarak ortaya çıkmaktadır, 

KİM ? Dokümanla ilgili kişi, bunu tanzim etmek, kullan¬ 
mak ve arşivlemek konusunda en nitelikli olan ki¬ 

şimi dir ? Bunu yapmak için en tutarlı olabilecek * 
kişi kimdir ? Hatta bunu yapanın bir "kişi" ol¬ 
ması gerekli midir ? 

NEREDE ? Dokümanın tanzim edildiği, kullanıldığı, arşiv- 
lendiği yer mahal, kısım en pratik olan yer mi¬ 
dir ? 



-31-

NE ZAMAN ? Dokümanın tanzim edildiği, kullanıldığı, arşivlen- 
diği zaman en uygun zaman mıdır ? Bunun daha et¬ 

ken olması için ne zaman yapılması uygun olur ? 
r 

NASIL ? Doküman hal.i hazır akım içersinde nasıl tanzim 

edilir, nasıl kullanılır nasıl arşivlenir ? Öbür * 
dokümanlardan ayrıca mı yoksa aynı zamanda mı 

olur bütün bunlar ? Tanzim, kullanma ve arşivleme 

başka şekilde yapılabilirini? Nasıl ? Bu konuda 

göz ününe alınacak hipotezler neler olmalıdır ? 

- İşlemler 
Normal olarak bu aşamada dokümanların eleştirisi ve 

ökümanların akım 'diye mınıan faydalanarak hareket edilir. 

NE ? Ne yapılıyor ? İşlemin amacı nedir ? İşlem gerek¬ 
li midir ? Kaldırılırsa ne olur ? Bütün bu sual¬ 

ler işlemin gerekliliği ve faydalılığı konusunda 

ışık tutucudur. 

KİM ? İşi kim yapıyor ? Kimin yapması gerekli ? İşlem' 
daha az kaliteli ya da daha az kabiliyetli başka* 

birinee yapılabilir mi ? Bu sualler, "İşi" daha 
iyi yapabilecek kimselere doğru bizi yöneltecek- 
dir o 

NEREDE ? İşlem nerede yapılıyor ? İşlemin yapılması için, 
hali hazır yerden daha ı^ygun, daha az uzak bir 

yer, daha az masraflı bir yöntem ve daha az gidiş 

geliş gerektiren bir tutum var mıdır ? Bu sualler 

en iyi "yer" seçimine ışık tutacaktır. 
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NE ZAMAN ? İşlem ne zaman yapılıyor ? İşin yapılması için ' 
en uygun zamanmıdır ? İşlem başka bir işlemle ay-‘ 
nı zamanda yapılabilirmi ? Başka bir işlemden ön¬ 
ce ya da sonra yapılabilirmi ? 

NASIL ? İşlem nasıl yapılıyor ? Çalışma kalitesini iyi¬ 
leştirmekle işlem daha garantili, yapanlar için 
daha rahatlıkla ve daha ucuza nasıl yapılabilir. 

Örneğin tek yazı ile halletmek ya da fotoko¬ 
pi ile gerçekleştirmek mümkünmü ? Mekanizasyon 
gerekli mi vb? 



2.2.2. ÇÖZÜM ARAŞTIRMASI 

Eleştiri çalışmaları hizmetlerin aksaklıklarını ortaya 

coyar. Ayrıca mümkün bazı çözüm yollan konusunda'fikirlerin gelişmesine’ 
re bir çok hipotezin çıkmasına neden olur. 

Geriye sadece hizmetlerin gayelerine yönelik yeterli ve 

jerekli bir sistem kurmak sorunu kalır fakat bununda "gerçekten yaratıcı 
)ir yöntemle" gerçekleştirilmesi en önemli husustur. 

İşte esas amaç bunu gerçekleştirmek için ne yapmalıdır 
iualinin cevabını bulmaktır. 

Metinlerin incelenmesi sonucu bazı idari, hukuki, mali 

re malzemeye ilişkin zorluklar ortaya çıkar. Yetkililer işin icabı gör- 

Lükleri bazı hususları da bu arada kaçınılması olanaksız zorunluluklar 

ılarak kabul etmiş bulunabilirler. (Yapı yönünden, personel yönünden, lıiz- 
letin prestiği yönünden ya da beşeri ilişkiler yönünden) 

Bu durumda sorun, hizmetin objektiflerine yönelik bir 

»ilgi işleme sistemi kurmak ancak yukarıda değinilen tıkanıklıkları da , 

;öz önününde bulundurarak çözüme gitmek zorunluluğu şeklinde belirir. 
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YAKIT SİPARİŞ İŞLEMİ MALİYETİ 

SOMAFRAÜ 
YIL N+l 

Satış Yeri Sayısı : 17,000 
Yıllık Sipariş Sayısı : 80.000 

17.000 Adres Plakası Maliyeti X 0,50 

100.000 Form Maliyeti X 0,25 

Personel Masrafları (Sosyal Sigortalar dahil) 

ır depo için günde 
ı fazla 600 sipa- 
ş işleyecek bir 
mur esası kabul 
lilmiştir. 

1. Standardist 1 tane 20.000 

2. Planlama Memurları 

- Grup Şefi 1 tane 30.000 
- Yardımcılar 3 tane 22.000 

3. Muhasebe 

- Grup Şefi 1 tane 30.000 
- Yardımcı Memur1ar 3 tane 22.000 

4. Satın alma : Sef 1 tane 36.000 
Memur 1 tane 22.000 

5. Depolar 
- Depo Şefi 4 tane 36.000 
- Yardımcı Memur 4 tane 30.000 
20. Dağıtıcı (saat) 
220 günx8 saatx7,50x20 

b. Yönetim 

Mesul İdareci 2x45.000 

8,500 

25.000 
33.500 

20.000 

30,000 
66.000 

30,000 
66c000 

36.000 
22 o000 

144.000 
120.000 

264.090 

90.000 
888.000 

Yuvarlak Toplam 

Bir siparişin gideri 

1.000.000 

12.50 
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BİLANCO 

Eski Yeni 

abit Dokümanları 10 3 

lişki Dokümanları 14 9 

şlemler 61 25 

Yukarda örnek olarak verilen kalemlerden başka eski ve yeni düzende 

ek çok kale® arasında karşılaştırma yapmak mümkündür. Çalışmanın sonunda 
uruluşun büyüklüğüne, tipine, düzenleme çalışmasının amacına ve getirilen 
eniliklerin maliyetine göre düzenleyici tarafından yapılacak "bilanço"da 

erekli karşılaştırmalara gidilir.. 



Kur2e Inhaltsaııgabe 

Dem Begriff Verv/altungsreforra5 sclır bre it und ııicht genau 
definierbar, v/erclen unterschiedliche Beleutungeıı beigelegt. 
Unter ihm v/ird neistens die Lösung der gressen Probleme 
der Verv/altung verstanden, manehraal die grundlegende 
Ânderung in der S t rulet ur oder auch die Neuordnuııg und 
¥eiterentv/ickluııg der Verv/altung, die sich von Methoden 
bis zu zv/eitrangigen Ânderungen ausdehnen. 
Die zv/eitrangigen , nicht ins Auge fallenden Ânderung en, 
die in der Struktür oder in den Methoden der Verv/altung 
vorgenoıomen v/erden» können in Bezug auf Wirksamkeit, 
Uirtschaftlichkeit und Erhöhuııg der ûualitat der Verv/altung 
genauso v/ichtig sein v/ie grosse S t rukt ur and e r ung e n. 

Ura die Ven/altungsorganisationsbestrebungen İra staatlichen 
Sektör vorv;art s zut r e i b e n, rauss vor ailen Diııgen die anzu- 
v/endende Methode festgelogt v/erden, Das ^auotthema der 
vorliegenden Arbcit bil!det die Festsetzung der einzu-
schlagenden ¥ege und arzuv/endenden Methoden bei der Neu- 

ordnung der Verv/aJ vungihre Brklarung und ihre Ausv/ertung 
in Bezug auf die p. dit' sehe Aııv/endung, 
¥enn man von Verv/ai iungsorgani sation spricht, d enlet man zuerst 
an die Büroarbeit. üiese Arbeit bo.'.nhaltet im allgemoinen die 
verv/altungsmassigc Anv/endung der Kcnntnisso, die in 
Briefen, Berichten, Kartoien, Aktenordnem und Lochkarten 
enthalten sind„ Aroeitsgebieto wie die Verteilung der 
Aufgaben innerhalb der Verv/altungseinheiten, Personalfragen, 
Materialausv/ertung; Sokrotariats- und Archivarbeiten, Ver-
vielfaltigung der Dckumonte, die Auswertung der Kenııtnisse 
durch Büromaschincn rad Computer sind darin enthalten. 

-2 



Die Method.cn, dic bci der Arbcit anzuv/cııden sind,. v/erden 
in fünf grosscıı Absehnitten zusamınengefasst. Diesc sind: 
Voruııtersuehungf Analyse, Lösungssuche, Einreichung der 
Vorsehlage und praktiseho Anv/endung. 
Als Anlage zum Tcxt v/erden Beispiole über Orgaııisations- 
plane, Festlegung der Verantv/ortlichkeiten, Karteien 
zur Vcrv/ertung von Dokumenten, Arboitsauflaufplaııe, 
Computerrelationen , grafisehe Darstellungen und Berichts-
plaııo beigefügt. 
Ausserdem İst auch eine Musterstudie über eine Firma, 
die sich mit Treibstoffhandel befasst, die Art ihrer 
Neuorganisation der Bestollungen und des Arbeitsablaufes 
darstellon, beigefügt. 
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