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Oturum Başkanı- Bugünkü konuğumuz Rekabet Kurulu Üyesi Sayın 
Profesör Doktor Nurettin Kaldırımcı. Öncelikle Sayın Üyemizin özgeçmişini 
kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1953 doğumlu olan Profesör Doktor Nurettin Kaldırımcı, lisans 
öğrenimini Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1977 yılında 
Millî Eğitim Bakanlığı Finansman ve Proje Müdürlüğü Uzmanı, 1977-1982 yılları 
arasında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Elemanı, 1982-1995 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Kaldırımcı, 1982 yılında 
Yardımcı Doçent Doktor, 1987 yılında Doçent Doktor ve 1994 yılında Profesör 
Doktor unvanlarını almıştır. Aynı Üniversite bünyesinde Yabancı Diller Bölüm 
Başkanlığı ve İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 
Başkanlığını yürüten Sayın Kaldırımcı, 1995-1999 yılları arasında 20’nci dönem 
Kayseri Milletvekilliği, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulunmuştur. Sayın Kaldırımcı, 2003 yılında atandığı Rekabet Kurulu Üyeliği 
görevini hâlen sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurul Üyesi)- Değerli 
Arkadaşlar! Saygılarımı sunuyorum! Eğer bu konferans, bu toplantı, birazcık 
emrivaki gibi telakki edilirse bunun baş suçlusu ben değilim. Bendeniz, faydalı 
olur ümidiyle bu organizasyonda yer aldım. Takriben birkaç ay önce İsmail Bey, 
böyle bir programdan bahsetmişti, ama konu gündemden düşmüştü. Fakat 
Bayramdan hemen önce Barış Bey müdahil oldu, hatırlattı ve şimdi 
huzurlarınızdayım. Heyecansız olduğumu söyleyemem. Niye böyledir, nedendir 
bilmiyorum, bir 20-25 yıldır konuşuyoruz, ediyoruz ama her defasında da yeni 
başlıyor gibi bu heyecanı yaşadığımı itiraf edeyim. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Sonuna kadar göstereceğiniz 
sabrınız için de şimdiden, ayrıca, peşinen teşekkür ederim.  
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Biliyorum ki, konuşmak, esasen riskli, dinlemek de zor. Ayrıca böyle bir 
gruba hitap etmenin zorlukları var. Eğer anlatılan konu dinleyicilerin, tabiri caizse 
işine gelmiyorsa, onlar açısından anlamlı değil, yani sevdikleri konu değilse, 
konuşmacı da biraz yukarılardan veya çok derinlerden gidiyorsa, bir ahenk veya 
sinerji ortaya çıkmayacaktır ve olumsuz yorumlar yapılacaktır. Dinleyiciler, 
bundan sonra artık bu tür ortamlara gelmemeye tövbe edebilirler, konuşmacı da 
bin pişman olabilir. Ama ben size, hoşgörünüze güvendiğim için, hitap etme 
cesaretini gösterdim. Eğer can sıkıcı bir kısım tespitlerim olursa, herhalde “af 
adaletten üstündür” derim ve sineye çekerim. Önce kısaca, niçin bu başlığı 
seçtiğimi, sonra da belki biraz uzunca, bürokrasi, yönetim ve organizasyon 
kavramlarını açıklamaya çalışacağım. Daha sonra da, kamu kurumlarının ya da 
bürokratik organizasyonların etkinliği açısından yararlı olabilecek bazı konu ve 
kavramları gündeme getireceğim. 

“Bürokratik Organizasyonların Etkin Yönetimi“ başlıklı bu konu, nereden 
gündeme geldi, derseniz, bu konu, benim kabaca, 30 yıldır gündemimde diye ifade 
edebilirim. Konuyla olan ilgim, hem akademik hayatımla hem de bu toplumun bir 
ferdi olmamla doğrudan bağlantılıdır. Üstelik bendeniz de sizler gibi bürokratik 
organizasyonlarda görev aldım, çalıştım, hâlen de bir bürokratik organizasyonda 
görev yapıyorum ve iyi yönetilirler ise, bürokratik organizasyon ların da başarılı 
olacağını, en azından rahatsız olunan olumsuz özelliklerden büyük ölçüde 
kurtulabileceklerini düşünüyorum.Ayrıca, bırakınız çağdaş ya da modern yönetim 
anlayışı çerçevesinde faaliyette bulunmalarını, özellikle kamu kurum ve 
kuruluşlarının çoğunun klasik bürokratik ilkelere göre de yapılandırılıp 
yönetilmediklerine inanıyorum.  

“Bürokrasi” diye malum ya da meşhur olan kavram, herkesin çok da 
yabancı olmadığı bir konudur. Bürokrasi, hem dünyada, hem ülkemizde, 
toplumsal ilgi odağı bir konu ve kavramdır. Kavram kargaşası denebilecek şekilde 
farklı anlamlarda kullanıldığı, zaman zaman yaygın yanlışlıklara konu olduğu 
bilinen bir husustur. Bitmeyen tartışmaların gündeminde, bazen bütün 
olumsuzlukların baş sebebi, bazen de memleketi kurtarmanın en anlamlı yolu veya 
imkânıdır. Bir yandan, memlekete hizmet etmek veya çok daha fazla yararlı olmak 
gibi samimi ideal ve duyguların konusudur, ama aynı zamanda, çatışma ve ayak 
oyunlarının, tembellik, keyfilik ya da ihtirasların da arenasıdır.  

Evet, bürokratik organizasyonlar, bürokratik sistemler bütün dünyada ilgi 
odağı ve tartışma konusu olmuştur. Bürokrasi, her ne kadar daha çok kamu 
kurumlarının varlık ve işleyişi ile özdeşleşmiş gibi gözükse de, sadece kamuya ait 
kurum veya kuruluşlar için değil, özel sektör veya üçüncü sektör diye tanımlanan 
vakıflar ve gönüllü kuruluşlar için de, yani bütün organizasyonlar için geçerli bir 
konu ve kavram ama çok iyi biliyoruz ki, bürokrasi, özellikle, geri kalmış ve 
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kalkınmakta olan ülkelerin, kamu yönetimini incelerken karşımıza çıkan ilk konu, 
ilk önemli kavramdır. Kalkınma veya gelişmenin bazen imkanı, bazen de ayak 
bağı gibi görülür, bir tür “olmazsa olmazı” gibi algılanır, her defasında önemi 
vurgulanır. Yeterince anlaşılmadığı, başarılı olunamadığı da doğru ki, tartışma bir 
türlü bitmez. Genellikle, “bürokrasinin varlığı veya çokluğu, ya da başarısızlığı”, 
en yaygın ve önemli toplumsal şikayet konularından biridir. Ama artık bürokratik 
organizasyonlara, mesela bir son verelim diye de kimse söylemez. Aynı çizgide, 
bitmeyen çabalardan biri de, bürokratik organizasyonların nasıl daha etkin olacağı 
hakkındaki rivayet ve yorumlardır.  

Biraz sonra konuşacağımız gibi, bürokrasi esasen bir teoridir, bir 
organizasyon teorisidir ve insanların amaçlarına etkin şekilde ulaşabilmelerinin bu 
yolla mümkün olacağını savunan bir teoridir. Organizasyonların ne şekilde 
yapılandırılırsa ve işletilirse kârlı olacağını, verimli olacağını, etkin olacağını, eğer 
kamusal organizasyonlar iseler, bu kurumların topluma nasıl verimli şekilde 
hizmet edeceğini öngören veya edebileceğini iddia eden bir teoridir. Ama idealler 
ya da teoriler hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelince problemler ortaya çıkıyor ve 
ondan sonra bildiğimiz bürokrasi edebiyatı doğuyor, gelişiyor, bürokratik 
organizasyonların iyi çalışmadığıyla ilgili yorumlar artıyor; bürokratların 
kişiliğine, kimliğine ilişkin, hatta haddi aşan yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor, 
ve de tabii ki, her zaman aktüel bir konu, bürokrasiyi acaba nasıl yeniden 
yapılandırırız meselesi gündeme geliyor. Konu, ülkemizde de hiç yabancı 
olmadığımız bir problemdir. İkide birde, mesela her hükümet, her defasında, 
yeniden bir bürokratik yapılanma telaşı içine girer ya da böyle bir reform 
yapmayı, hemen iktidara geldiğinin ilk günlerinde vaat eder, o yolda uğraşır. 
Bazen nispeten başarılı da olunur, ama müzmin tartışma devam eder, yani 
bürokrasi şikayet ve problem alanı olarak toplumun gündeminde kalmaya devam 
eder. Buraya bir nokta koyalım. 

Bu Konferansın bu başlık altında belirlenmesinin arka planında, hemen 
söylemek istiyorum ki, şu düşünce de yatıyor, o da şu: Yönetim ve organizasyon 
bilgi birikiminden istifade edilerek, çağdaş yönetim ve organizasyon ilkelerinden, 
standartlarından hareket edilerek, şu şikayetçi olduğumuz bürokratik 
organizasyonlar daha etkin hale konulabilir, bürokrasi problemi en azından 
hafifletilebilir! Benim inancım bu, buna inanıyorum. Bunun yapıla bileceği 
konusunda, bunun gerçekleştirilebileceği konusunda iyimserim. Ama, hiç problem 
kalmayacak, her şey hallolacak, her taraf güllük gülistanlık olacak; hayır, böyle 
bir şey ifade etmek istemiyorum. Bu dünyada böyle bir şey yok. Bu dünya cennet 
değil. Bu dünyada problemler hep olacaktır. Ama, çok şikayet edilen, 
olumsuzlukları belki de zaman zaman abartılan, bazen ayak bağı gibi telakki 
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edilen bürokrasi meselesi, eğer insanlar yaklaşımlarını değiştirirse, daha farklı 
inanç ve uygulamalar içine girerlerse, büyük ölçüde halledilebilecektir.  

Bürokratik organizasyonlardan ne bekliyoruz? Vallahi, bu konuyu 
sormaya bile gerek yok, çok şey bekliyoruz. Hem bireysel hayatımız açısından, 
hem toplumsal açıdan. Özellikle, ülkedeki kamu yönetiminden beklenenleri göz 
önüne alırsak, tabii pek çok konu gündeme geliyor; ülkenin kalkınması, ekonomik, 
sosyal, kültürel, siyasal problemlerin çözümü vb., ayrıca günlük hayatın 
kolaylaştırılması, genel olarak kamu hizmetlerinin kalitesinin artması. Yabancı 
sermayenin Türkiye’ye niçin gelip gelmediği meselesi konuşulurken bürokrasi 
gündeme gelir. Bürokrasi uygulamalarının yetersizliğinden, olumsuz luğundan söz 
edilirken, kamu kurumlarındaki formaliteler ve kamu görevlilerinin davranışları 
üzerinde durulur. Milli eğitim meselemiz, hukuk meselemiz, ekonominin diğer 
alanlarıyla ilgili konular ya da politik alanla ilgili konular, toplumun anlamlı 
bulduğu, önemli gördüğü konular tartışılırken, konuşulurken bürokratik sistem, 
bürokratik organizasyonlar, bürokratik anlayış veya bürokratlar, bir şekilde hep 
gündeme gelir ve bu işe bir çare bulunması gereği üzerinde durulur. Müzmin, 
kaçınılmaz bir problem gibi hayatın içinde yer alan bürokrasinin, uygun 
yaklaşımlar benimsenirse problem olmaktan çıkacağına, büyük ölçüde 
hâlledileceğine inanmak lazım.  

Bir organizasyonda görev alan bir kamu görevlisi olarak veya toplumda 
yaşayan bir vatandaş olarak, eğer hem organizasyon çevremizle ilgili, hem 
toplumsal alanla ilgili bir duyarlılığa sahipsek, bir kısım inançlarımızın, 
ilkelerimizin, hassasiyetlerimizin olması tabii ki gerekiyor. Ben bunu biraz ahlâkla 
da ilişkilendiriyorum. “Vurdumduymaz” olamayız; olan bitenler karşısın da “bana 
ne” diyemeyiz. En azından entelektüel planda konuşurken etrafımıza olumsuzluk 
yayamayız. Tespit ettiklerimiz var ise, dile getiririz, ama çözümü için de, her 
hâlde bir adım atmak, bir mum yakmak gerekiyor. Buraya da bir nokta koyalım.  

Bir çelişkiye işaret etmek istiyorum: Bakınız, insanlık binlerce yıl önce ayı 
merak etti, güneşi, yıldızları merak etti ve bir kısım bilgiler üretildi, insanlık 
tarihinde. Diyelim ki, astroloji, astronomi veya fizik dünyayla ilgili, uzak 
dünyalarla ilgili bilgiler ne zaman oluştu, gelişti derseniz, insanın kendisiyle 
doğrudan ilgili bilgilerden daha önce gelişti, somutlaştı, ortaya çıktı, diyebiliriz. 
Mesela astronomi, fizik ve kimya, fizyoloji, psikoloji veya sosyal psikolojiden 
daha kıdemlidir, daha önce ortaya çıkmıştır. Yani, ancak 20’nci yüzyılın 
başlarında psikolojinin, fizyolojinin, sosyolojinin, sosyal psikolojinin bilim dalları 
olduğu artık genel kabul görmeye başlamıştır. Tıpkı bunun gibi bir başka çelişki 
daha var: Eski Mısırlıların hayatı üzerine yazılanlara, Mezopotamya’daki 
uygarlık tarihlerine bakıyoruz, Atilla’nın liderlik sırlarının, Roma’nın 
organizasyon ilkelerinin, Cengiz Hanın, Osmanlı’nın idare etme tarzının üzerine 
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konuşulmuş, Makyavelden bahsedilmiş, ama yönetimin bilim olduğu çok sonraları 
kabul edilmiş, hâlâ da tartışılmakta. Yani, 20’nci yüzyılın belki son çeyreğine ya 
da ikinci yarısına gelmek gerekiyordu yönetimin, organizasyonun bir bilim olarak 
tanımlanması için. Bu da bir paradoks gibi geliyor bana. Yani, insanoğlu, kendini 
çok yakından ilgilendiren konularda biraz geç kalıyor. Çok hayati konularda, 
tabiri caizse bir “gecikme” içinde insanlık; ama daha uzak alanlarda daha fazla 
maharet sahibi, bilgi sahibi. Buraya işaret etmek istiyorum.  

Dolayısıyla, yönetim ve organizasyon konusunun, tırnak içinde, başarı, 
kalite, verimlilik meselesinin, etkinlik meselesinin, insanları idare etme 
meselesinin, kaynakları değerlendirme meselesinin, yeteneklerimizle, bilgi 
birikimimizle hâlledilebilecek bir alan gibi gözükmediği, belki böyle bir 
açıklamayla ortaya konulabilir. Yani bu alan biraz itilmiş, geride kalmış bir alan. 
İnsanlar bu alana fazla girememişler. Bunun, muhtemelen sosyolojik ve diğer 
kategorilerde düşünülebilecek sebepleri vardır. Diyelim ki, bir organizasyonda 
yönetim eleştirilse ya da bir ülkede aydınlar mevcut siyasal rejimi tartışmaya 
açsalar ve eleştirseler, deseler ki, “bu düzen değişmelidir”, zannederim tepkiyle 
karşılaşacaklardır. Hadi çoğulcu demokratik yapılar için bu genellemeyi 
yapmayalım, ama 20’nci yüzyılı şöyle baştan itibaren bir göz önüne alın, 
Nazilerin yönetim anlayışına veya kolektivist ekonomilerdeki anlayışa bakın ya da 
bir organizasyonda astığı astık kestiği kestik bir yöneticinin yaptıklarına bakın; 
müdürlerin, patronların, bir organizasyonda yönetim yetkilerini ellerinde 
bulunduranların tavrına, tarzına bakın, diyelim ki, kimsenin sesi çıkmıyor, olan 
bitenler sineye çekiliyor, eleştirilmiyor. Kimsenin sesinin çıkmadığı yerde sağlıklı 
bilgiler, sağlıklı bir yapılandırma ve işleyiş de ortaya çıkmayacaktır. Yani 
psikolojik, sosyolojik, hukukî, toplumsal, siyasal her hâlde bir kısım sebepler var 
ki, yönetim ve organizasyon alanı, yeterli ölçüde aydınlatılamıyor veya bu alanda 
yeterli mesafe alınamıyor. Böyle düşünmek gerekiyor.  

Halbuki, hangi sebepler hangi sonuçlara yol açar, hangi durumlarda neler 
olabilir veya belirli hedeflere ulaşmak için ne yapmalıyız konusunda bilgi sahibi 
olmak, hayati bir ihtiyaçtır. Bu husus çok önemlidir. Mesela, konu sağlığımız 
olsa, bu konuda kendimize fazla güvenemeyiz; doktora gideriz, nezle oldum, grip 
oldum, şuram ağrıyor deriz. Varsa, bir ilaç isteriz ya da daha ileri seviyedeki 
rahatsızlıklarda çok daha teknik bilgileri, yüksek teknolojinin desteğini de almaya 
çalışarak tedavi olmaya çalışırız. Çünkü hayat memat meselesi, sağlığımız. Eğitim 
konusunda veya maddi meseleler konusunda da yeterli güvenilir bilgilere ulaşmak 
bizim için önemlidir. Toplumsal alanla ilgili bilgilere de tabii ki keşke yeterince 
sahip olabilsek ve onları uygulayabilsek. Bir eğitim meselesi varsa, bir sağlık 
meselesi varsa, bir kalkınma meselesi varsa, bürokrasideki yolsuzlukları önleme 
gibi hedefler var ise, güvenilir ve yeterli bilgiye sahip olmak, çok şey ifade 
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edecektir. Hayatımız için anlamlı olduğunu düşündüğümüz konularda eğer yeterli, 
güvenilir bilgiye, bilimsel bilgiye sahip olsak, her hâlde, ülkemizin kalkınma hızı, 
son 50 yılda belki ortalama yüzde 3-4 değil, çok daha fazla bir rakama ulaşabilir 
ya da milli gelir rakamlarımız çok daha yüksek olurdu. Bürokratik sistem için de 
aynı genellemeleri yapabiliriz. Genellemeler her ne kadar tehlikeli olsa da, her ne 
kadar önemli problemlerin basit çözümleri, herkes tarafından ilgi görse ve 
genellikle bunlar yanlış olsa da! Ama, genelleme eğilimleri ve önemli problemlerin 
basit reçetelerle çözülebileceği inancı esasen bilimsel bilginin yetersizliğinden 
kaynaklanır. Elde güvenilir, hakikaten derde derman olacak türden bilgi birikimi 
yoksa bunun boşluğunu basit formüller, reçeteler doldurur.  

 “Hayat torpil yapmıyor!” Eğer toplumumuzla ilgili olumsuz bir 
değerlendirme anlamına gelecekse, sözümü geri alayım, söylemeyeyim, ama sınırlı 
ölçüde bunun anlamlı olduğunu düşünürseniz, rahatlıkla ifade edeyim ki, 
ülkemizin problemleri, bürokratik dünyamızın, bürokratik organizasyonlarımızın 
problemi toplumsal olduğu kadar, büyük ölçüde mikro ölçekteki bilgi 
yetersizliğinden kaynaklanır. Sadece bilgi yetersizliği değil, belki bu bilginin 
birileri tarafından, yönetici irade tarafından sahiplenilmemesi ve uygulamaya 
konulmamasıyla da ilgilidir. Yani, herhangi bir kurum veya organizasyon 
seviyesinde, bir toplum seviyesinde insanların anlamlı bulduğu konularla ilgili, 
sebep-sonuç ilişkilerinin ne olduğu hakkında yeterli güvenilir bilgimiz olsaydı 
diyorum, sonuç, çok daha iyi olurdu. Bunlar, belki kolay genellemeler gibi 
gözüküyor, ama doğru tespitler. Şunu demek istiyorum: Ortada problem varsa, 
problem olarak tanımlanacak bir durum söz konusuysa, bu problemin ne olduğu 
tanımlandıktan sonra, çözümüyle ilgili bilgilerimiz, tabiri caizse, hayatın 
hakikatleriyle paralelse, bu bilgilerle sonuç alınır, bu bilgilerle neticeye varılır 
diyorum. 

Bir organizasyon, kârlılık veya diğer amaçlarla çalışabilir ya da kamusal 
alanda kamu hizmetlerinin üretilmesi ve vatandaşlara dağıtılmasıyla ilgili olabilir. 
Bir bürokratik sistemde, bir organizasyonda etkin yönetim denildiğinde, bu 
bürokratik sistem çok etkin çalışıyor ya da bu bürokratik organizasyon hayli 
verimlidir denildiğinde aklınıza neler gelir diye eğer sorarsak, zannederim 
hepimizin söyleyeceği bir şeyler vardır. Bir kere, etkin yönetim ya da etkin 
organizasyon dediğimizde, bildiğiniz şeyleri ben kısaca hatırlatayım: Etkin 
yönetim ve organizasyon birtakım kriterlere uygun şekilde yönetmek, yönetilmek 
olarak anlaşılabilir. Etkinlik kriterleri dediğimizde, çeşitli organizasyonlara göre 
değişse de, çevreye uyum ve değişim hızından, istikrardan, yani süreklilikten, 
dengeden ve sinerjiden söz etmiş olacağız, kurumsal hedeflere ulaşma derecesinin 
yüksekliğinden, mevzuata uygunluk, hukuka uygunluk, kurallara uygunluktan söz 
etmiş oluyoruz, bir mal üretiliyorsa, malın belki kalitesi akla geliyor, hizmetse 
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hizmet kalitesi akla geliyor, organizasyon içinde yatay ve dikey ilişkiler itibarıyla 
bir ahenkten, bir koordinasyondan belki söz etmiş oluyoruz; çalışanların 
memnuniyeti, çalışanların motivasyonu dediğimiz, katılımı dediğimiz ve bu ara da 
tabii ki iletişim etkinliği dediğimiz kavramı akla getiriyoruz, organizasyon 
ikliminin uygunluğunu bir bakıma hatırlamış oluyoruz, kriz yönetim gücünün 
varlığını düşünüyoruz, kaynak verimliliğini, kamu kurumlarında şeffaflığı, hesap 
verebilirliği kast ediyoruz, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk hassasiyetinin yüksek 
olduğu gibi bir düşüncemiz her hâlde vardır; etkinlik derken bunları kast etmek 
lazım. Personel devir hızı mesela her hâlde düşüktür. Her zaman, her durumda 
düşük olması hayra alamet değil, ama rahatsızlıktan dolayı çok sayıda personelin 
bir kurumu, bir organizasyonu terk etmesi, iyi bir gösterge değildir. Ayrıca 
kamuoyu nezdindeki imaj ve değerlendirme tabii ki önemlidir. Yani etkin yönetim, 
etkin organizasyon dediğimizde; Misyonumuzu gerçekleştirme yolunda adım adım 
ilerliyor isek, etkin bir organizasyonuz demektir. Bir işletmenin, diğer rakiplerine 
göre, kıyaslandığında hem ulusal çapta, hem uluslararası alanda kâr oranları 
yüksek ise, bu, bir etkinlik göstergesidir. Ya da biz yüksek teknolojiyle çalışıyoruz 
ya da çalışanlarımız kurumlarına bağlı, zor durumlarda bırakmak istemiyorlar ise; 
eğer durum böyle ise, bu, bir etkinlik kriteridir. Çalışanlarımız arasındaki diyalog, 
ahenk ve işbirliği ortalamanın çok ötesinde ise, durum iyi demektir. Kurum 
mensupları, işlerini, başkasının veya organizasyonun işi gibi değil, kendi işi gibi 
yapıyorlar mı? General Motors 1990’lı yıllarda bir program başlattı ve ister 
inanın, ister inanmayın denilecek türden bir projeydi bu, belki bizim 
standartlarımızda bir ütopyaydı; 200 küsur bin personelinin hedefleri şuydu, 
vizyonu öyle koydular: “2000 yılında bütün çalışanlarımız kendi işlerini 
yapıyormuş gibi işyerine gelip gidecekler”, “bütün çalışanlarımız kendi işlerini 
yapacaklar!” Evet, bu bir vizyon, ama aynı zamanda kendileri için bir etkinlik 
kriteri! Eğer bu hedefe ulaşılıyorsa, bu anlamda anlamlı mesafeler alınmışsa ki 
test edilir, organizasyon etkindir. Kamu alanından da özel sektör alanından da 
örneklerleri çoğaltmak mümkün.  

Bir kurum için niçin kurulmuş ise, neler önemliyse, o alanlarda etkinlik ya 
da başarı derecesi yüksek olmalıdır. Ben burada etkinlik kavramını, başarı 
derecesinin yüksekliği anlamında kullanıyorum, onu da ifade edeyim, belirlenen 
hedeflere ulaşma derecesi.  

Bugün artık, yönetim bir bilimdir diyoruz. Konu ile ilgili spekülasyonlar 
hayli fazla. Başta söyledim; o cesaretle de devam ediyorum. Yönetim fizik gibi, 
kimya gibi, mühendislik gibi, hukuk gibi bir bilimdir! Şimdi artık kitapları var, 
okulları var, MBA yapılıyor, çok çeşitli eğitim programları var. Fakat tabi ki 
farklı bir bilim, eklektik bir bilim, disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiş 
gözüküyor yönetim bilimi. Disiplinler arası yaklaşımda yönetici pür teknik adam 
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değil, mesela, mühendislik yöneticilik için yetmez, yöneticilik için bir zemin 
oluşturabilir, bir imkândır. İyi mühendislik bilgisi bir avantajdır, ama yetmez. 
Yöneticilik sosyoloji, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, psikoloji, sosyal psikoloji, 
iletişim, tarih, coğrafya, edebiyat, aktüalite bilgisi gerektirir. Etkin yönetici, 
hayatın çeşitli boyutları karşısında duyarlıdır. Beşeri ilişkiler yeteneği, kesinlikle, 
her kademe için anlamlı. Yöneticinin, insanı tanıması, insanı anlaması gerekiyor. 
Hangi insan? Organizasyon içindeki insan. Ama bu insan, aynı zamanda 
toplumun bir parçası, ailenin bir ferdi, diyelim ki bir derneğin üyesi, bir tüketici, 
bir vatandaş, aynı zamanda arabası da olması gereken vatandaş. Belki ev 
problemi de vardır. İnsanlar kazanmak, yükselmek, daha yükseklere çıkmak 
istiyor, başarılı olmak, takdir görmek, sevilmek istiyor, benim nasıl değerli 
olduğumu birileri fark etsin diyor; bütün yöneticilerin her hâlde sahip olması 
gereken bir yetenek, beşeri ilişkiler yeteneği. Alt kademe yöneticilerinin kesinlikle 
teknik bilgisinin olması lazım, yani muhasebe, bilgisayar veya arşiv ya da başka 
şeyler. Teknik yetenek, daha ziyade alt kademelerde daha çok anlamlı. Üst 
kademelere doğru çıkıldıkça, yeterli bir vizyona ihtiyaç var! Vizyon dediğimiz 
şey, tarihtir, aynı zamanda iktisattır, sosyolojidir, edebiyattır, aktüalitedir. 
Vizyon, biraz yükseklerden bakabilmektir, kavramsal, entelektüel yeteneğin 
gelişmiş olması demektir. Karar verme yetene ğinin ve karar kalitenin yükselmesi 
demektir; bu da, çoğu kere sahip olunan bilgiyle ilgilidir; özellikle de tepe 
yöneticilerinin, genel kültürlerinin çok iyi olması lazımdır. Gelin de, yönetimin bir 
bilim olmadığını söyleyin! Şöyle karineler de kullanabiliriz: Mesela bir yöneticinin 
emrinde çok sayıda hukukçu, çok sayıda mühendis, çok sayıda doktor 
çalışabiliyor. Bir hastanede bazen yüzlerce doktor çalışabilir; ama hastane 
yöneticisi doktor olmayabilir. Gerçi bu anlayış ve model, şimdilik Türkiye’de 
biraz zor kabul görür, ayrı bahis. Hastane yöneticisi doktor olmayabilir, o adam 
çiftlikte de yöneticilik yapabilir. Niye? Yönetimin profesyonelleşmesi dediğimiz 
bir olgu vardır artık, yani yönetim bir bilgiyse, diğer bilim dalları gibi öğrenilecek 
ve uygulanacak yönleri var ise, müstakil bir alansa, o da bir bilim ve meslektir, 
hukuk ve hukukçu olmak, mühendislik ve mühendis olmak gibi. Konuya böyle 
baktığımızda, yönetimin bir bilim alanı olduğunu kabul ettiğimizde, o zaman bir 
şeylerin farkında olmalıyız! Mühendis, nasıl mühendislik bilgisi olmazsa başarıya 
ulaşamaz, netice alamazsa veya bir iktisatçı ekonomi bilgisi olmadan ekonomi 
üzerinde sağlıklı yorumlar yapamazsa, yönetici de, abartmamak kaydıyla, şartıyla 
söylüyorum bunları, çünkü abartılabilir, yöneticinin artık bazı şeyleri bilmesi, 
bazı konu ve kavramların yani gerçeklerin farkında olması lazımdır. Yöneticinin, 
insanların dilinden anlaması, kurumsal bütünlüğü görmesi, nelerin önemli 
olduğunu, olmadığını, bunun tercihini yapabilmesi lazım. Yönetici, insanları 
teşvik edecek, motive edecek bir insan olabilmelidir.  
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Hadi yöneticimiz şöyle ya da böyle, ama bürokratik sistem ya da kurdu 
ğumuz sistem, ortaya çıkan organizasyon yetersizse ne olacaktır? O zaman, 
yöneticiyle sistem çatışabiliyor: Yönetici iyi olup, sistem ayak bağı olabiliyor ya 
da sistem çok iyi oluyor, yapı, işleyiş düzeni iyi yapılandırılmış oluyor, ama 
yöneticinin eksikleri sistemi aksatabiliyor. Böyle şeyler de var. Fakat yönetici 
lerin, aynı zamanda, dünyada en çok satan kitaplar arasına yöneticilerle ilgili 
kitapların, biyografilerin, girdiğini bilmesi gerekir. Yani bir zamanlar, 70’li 
yıllarda, diyelim ki ideolojik konular ne kadar cazip, ne kadar yayın falan var idi 
ise , şimdilerde de, belki biraz pragmatizm, biraz Amerikanvari bir şey, yönetici, 
yönetim, işletme ve iş ortamlarıyla ilgili, başarılı olmak, liderlik, kişisel gelişim 
vb. başlıklı konuları ele alan kitaplar, hayli popüler ve yaygın. Eğitim programları 
aldı başını gidiyor. Bugün veya dün, zannederim, İstanbul’da KALDER’in yaptığı 
organizasyonun bu seneki teması zannederim “geleceği düşünmek” veya “düşünce 
kalitesini yükseltmek” idi. Kalite Derneği biliyorsunuz, sürekli toplantılar yapan, 
eğitim programları uygulayan bir organizasyon. 

Günümüz yöneticisi başka hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bu konuda 
çok kesin şeyler söylemek zor. Yönetim için, fizik gibi, kimya gibi bir bilim 
dedim, ama determinizm ilkesine uygun bir bilim değil tabii. Sosyal bir bilimdir 
ve sebep-sonuç ilişkileri konusunda pozitif bilimlerde olduğu gibi kanunlar da 
yoktur. Bir yerde geçerli olan başka bir yerde geçerli olmayabilir. Ama yönetici 
bunu fark edecek kadar zeki olmak durumundadır. Yani çiftlikte geçerli olan 
usuller, yüksek eğitim almış insanların bulunduğu bir ortamda geçerli 
olamayabilir. Yani sebep-sonuç ilişkileri farklıdır. İnsanlar isteyerek işini yapsın 
diyoruz. Pekâlâ nasıl yapalım bunu? Nasıl bir organizasyondasınız, nasıl bir 
çevredesiniz, orada çalışanlar için neler önemli, çalışanların içinde bulunduğu 
ortamın başka özellikleri nelerdir vesaire yani bunlarla ilgili kesin, değişmeyen, 
standart bir kısım kurallar, formüller yok yönetim ve yöneticilikte; o yüzden 
yönetim zor. Zor olduğu için yöneticiler çok para kazanıyor. Ama işin bilim tarafı 
ihmal edildiği için her hâlde, teknik tarafları fazla öne çıkarılmadığı için 
yöneticilik kolay gibi algılanıyor, bu şekilde yaygın bir yanlışlık, bir yanılgı var, 
siyaset alanında olduğu gibi. Malum, ortalama anlayışa itibar ederseniz, siyaset 
ve yönetim kolay alanlardır; ama mühendislik zordur, bilgisayar uzmanlığı daha 
zor bir iştir. Doktor olmak için çok okumak, çok çalışmak lazım. Hele sanatçı 
olmak her babayiğidin haddi değildir. Ama, yöneticilik ideali çok masum ve 
“mütevazi “bir hedeftir! Bakan olacağım, başbakan olacağım, milletvekili 
olacağım diyebilirsiniz ve bu talep, nispeten anlayışla karşılanır. Fakat kolay 
alanların, kolay olduğu zannedilen alanların hepsinde kötü yönetimler geçerli, hiç 
şüpheniz olmasın. Yani, bir alan kolay gibi algılanıyorsa orada kötü yönetim 
anlayışı vardır, standartlar hayli düşüktür. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum; 
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bunu sosyolojik bir tespit olarak kabul edebilirsiniz. Standartlar düşük olduğu 
için, herkes o alanda, futbolda olduğu gibi, herkes konuşuyor. Yorum serbesttir. 
Test edemezsiniz, kimsenin kimseye diyeceği fazla bir şey yoktur. Yani, işin o 
tarafı da var. Herkesin güya bildiği, olan bitenleri bildiğini zannettiği bir alan, 
herkesin kendini rahat hissettiği alanlar kolay alanlardır, daha doğrusu öyle 
olduğu zannedilen alanlardır. Fakat bir yanlışlığın olduğu kesin. Zor, altından 
kalkması zor bir konu ile karşı karşıya gelmektense, o konuyu kolaylaştırırsınız ve 
rahatlarsınız. Ondan sonra da oynarsınız; kelimelerle, gerçeklerle, yanlış ve 
doğrularla. İdeolojik tartışmaları, politik tartışmaları, gözönüne getirin bakın ne 
göreceksiniz: Diz boyu cehalet! Türkiye’nin, ülkemizin standartlarını, yönetim 
standartlarını biraz bu temelle ilişkilendiriyorum ben.  

Türkiye’de bürokratik sistemin, hem şikayet edilen hem de bu şikayetlerin 
devamına yol açan bir özelliği var. Zannederim, böyle olmasının sosyolojik, 
geleneksel, kültürel ve hatta hukuki gerekçe ve payandaları vardır. Yani kolay 
kolay kamuya ait bir organizasyon veya yönetici etkin olamaz. Çağdaş bir 
yönetim ortamı oluşturmak, etkin bir yapılanma ve işleyişi gerçekleştirmek, öyle 
her babayiğidin haddi değildir. Ya Recep Yazıcıoğlu rahmetli gibi biraz deli dolu 
olacaksınız, o da istisnai bir durumdu. Onun dışında, varsa yoksa “uyumlu” 
olmak. Uyumlu olmak, sürekli orada kalmak için, daha iyi yerlere gelmek için. 
Çünkü, bütün sistem öyle yapılanmış oluyor, en uygun yöntem, bir şekilde politik, 
bürokratik ve organizasyonel çevreye uyum sağlamak oluyor. Hukuki payanda 
derken 657 Sayılı Kanunu filan da kastediyorum. İdare Mahkemesi kararları, 
Danıştay içtihatları filan da vardır. Mesela kamuda, çalıştığım Üniversitede vardı, 
buralardan örnek bilmiyorum, veremem, bir adam üç-dört kere işten atılacak 
derecede suç işledi; Üniversite yönetiminin bu kamu görevlisini işten atmaya gücü 
yetmedi. Yani, suç işlemeye alışmış, vukuatı var adamın, yüz kızartıcı işler 
yapmış. Ama devlet onu çalıştırmaya mahkum, mecbur. Niye? Vallahi 
bilmiyorum, işte bir kanunda falan madde, filan yönetmelikte başka bir madde 
varmış vs. Tabi ki, usule uygun olamayan soruşturma, cezalandırma 
yöntemlerinin varlığından kaynaklanan, yani bir tür yönetim zafiyeti olarak 
telakki edilebilecek eksikliklere dayanan olumsuzluklar mahfuz!  

Organizasyon kavramı hakkında da biraz hızlıca bazı açıklamalar 
yapalım. İnşallah bu konuşmanın düzeltilmiş metnini ben sizlere uygun bir yolla 
daha sonra ulaştıracağım. Organizasyon dediğimiz olgu veya kavram ile yönetim 
birbirinden esasen ayrılamaz, paranın ön-arka yüzü gibidirler. Nerede 
organizasyon var, orada yönetici ve yöneticiler vardır. Eğer bir yönetim veya 
yöneticiden bahsediyorsak, orada küçük-büyük bir organizasyon vardır. 
Organizasyonların yapısından kaynaklanan, başarı ya da başarısızlık unsurları 
vardır. Mesela bir organizasyon eksik ya da aşırı olabilir. Aşırı organizasyon şu: 
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Her şey kurala bağlanmış, her şey kuralla yapılıyor, gereksiz işbölümü, gereksiz 
yetki ve sorumluluk listeleri var. İnisiyatif kullanılabilecek durumlar neredeyse hiç 
yok, aklı başında insanların kullanabilecekleri inisiyatife bile güven duyulmamış, 
her şey yazılı hâle getirilmiş, her türlü eylem ve işlem için izin alınması gerektiği 
kurallara bağlanmış. Bu tür organizasyonlarda, tıpkı vücutta olduğu gibi, damar 
sertliği, sinir sisteminin zafiyetine benzer haller ortaya çıkacaktır. Katılaşır 
sistem. Eksik organizasyon bunun tersi. Kimin ne yapacağının, bir işin nerede 
yapılacağının belli olmadığı, gerekli kural, iş, bölüm, birim ve insanların 
bulunmadığı organizasyonlar eksik organizas- yonlardır.  

Organizasyon ilkeleri diyebileceğimiz bazı kavramlara kısaca işaret 
edelim: İş bölümü, uzmanlaşma bildiğimiz bir şey. İş bölümü, işler kişi ve 
grupların yapabileceği şekilde bölümlendirilsin ve herkes bildiği işi yapsın 
kısacası. İşi ehline vermek meselesi. Az verirseniz de kötü, fazla verirseniz de 
kötü. Tabi, gerekli ise bir hiyerarşi olacak.Yetkilerin ve sorumlulukların 
basamaklandırılması. Arkadaşlık gruplarının dışında, gönüllü grupların dışında, 
şimdiye kadar, en azından gayriresmi hiyerarşisi olmayan bir organizasyon icat 
olmadı şu ana kadar. Emir-kumanda birliği ilkesi, çok önemli. Bir alandaki 
işlerden bir kişi sorumlu olmalı, belli bir alanla ilgili yetki bir kişiye verilmelidir. 
Sorumluluk ilkesi somutlaştırılmalı, sorumluluk duygusunun, inancı ve 
kültürünün, organizasyon ortamında yaygınlaşması lazımdır. Yetki ve sorumluluk 
denkliği ihmal edilmemelidir. Yetki verilmesi, otomatik olarak ve en azından aynı 
derecede sorumluluk üstlenmek demektir. Bu yetkiyi kullanırsanız ben sizi 
sorumlu tutarım, hesaba çekerim; sistemin veya organizasyonun, bunu demesi 
lazım yetki verdiği kişiye veya birime. Yetki devri ilkesi ihmal edildiğinde 
başarısızlık veya yeteneksizliğin zemini hazırlanmış olacaktır. Hiç yetki 
devretmeyen, her şeyi kendi kararlaştıran veya yapmak isteyen bir yönetici, her 
şeyi kendi imzalamak isteyen bir yönetici, çoğu kere üstlendiği işleri doğru dürüst 
yapamayacaktır. Bir yönetici yetki devretmediğinde, millet sırada bekliyor, o da 
zevk alıyor muhtemelen. Veya yönetici, kendisi riske girmek istemediğinden ya da 
kolay yönetim anlayışı yüzünden yetkiyi bütünüyle devrediyor. Böyle tipler de 
olabiliyor organizasyonlarda. Bunlara ilaveten, denge ilkesi, basitlik ve anlaşılırlık 
ilkesi, değişebilirlik ve reorganizasyon ilkesi ve benzeri diğer ilkeler, bir 
organizasyon yapılandırılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı unsurlardır. 
Bunların bilinmesi, yorumlanması, uygulanması, üzerlerinde eksik veya fazla 
durulması, yöneticinin etkinliğini, organizasyonun yapı ve işleyişini, başarı veya 
başarısızlığını yakından etkileyecektir.  

19’uncu yüzyılın sonu, 20’nci yüzyılın başı, bilimin, dinin yerine 
geçirilmeye çalışıldığı bir dönem. Bilim önemli, şimdi de önemli ama bizim 
şimdiki bilim anlayışımız yüzyıl öncesi gibi değil, o zaman pozitivist anlayış, katı 
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deterministik yaklaşımlar egemen ve her şey “bilimsellik” açısından anlaşılmaya, 
ele alınmaya çalışılıyor: Bir organizasyon modeli geliştirelim ki, her yerde her 
zaman etkili olsun diye düşünülüyor; hem sanayide, hem ticarette, hem askerlikte, 
hem kilise organizasyonlarında, hem şurada, hem burada. Nedir bu model 
derseniz, kısaca cevabım, “bürokratik organizasyon” olacaktır.Max Weber’in 
“ideal tip”i, bürokrasiyi tanımlıyor. Bu bürokrasi modeli ve yaklaşımı, aslında 
bana sorarsanız; bilimsel olduğu iyimserliği ve inancıyla geliştirilen, nötr, 
objektif, kendi içinde tutarlı, dengeli bir görüş ve yaklaşımdır. Yani, bürokratik 
organizasyon modeli, esasen, her yerde her zaman geçerli olsun, verimli olunsun, 
kârlı olunsun, etkin olunsun diye geliştirilmiş bir sistemdir. Max Weber ve başka 
teorisyenler gerçekten de, kendi zamanları içinde, genel geçerli olduğu düşünülen 
bir modelin teorisi üzerinde çalışmışlar ve bu alana önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. Ama, teorinin veya modelin eksik taraflarının olduğu, sonraları 
daha iyi anlaşılıyor. Modelde üzerinde durulan hususlar kısaca açıklanacak olursa 
şöyle: Öncelikle amaçlar ortaya konuluyor, iş bölümü yapılıyor. Her şey kurallara 
bağlı. Herkes yetkisini belirlenmiş kurallardan alsın deniliyor. Gayrişahsi ilişkiler 
önemli. Öyle, şahsilik, eş-dost, arkadaş ilişkileri ön planda değil, hatta hiç yok; 
resmi, objektif bir çalışma ortamı öngörülüyor: İhtiyaç duyulan elemanlar için, 
liyakat esasına göre sınavlar yapılacak, disiplin sistemi geliştirilecek, objektif 
değerlendirme ve performans sistemi inşa edilecek ve sistem tıkır tıkır çalışacak; 
Max Weber bunu söylüyor. Bana göre, daha sonra, bürokratik sistemlerle ilgili 
şikayetçi olunan problemler, büyük ölçüde Max Weber’in söyledikleri ve teklif 
ettiklerinden kaynaklanmadı. Biraz somutlaştıralım: Bürokrasiden şikayet yada 
bürokratik organizasyonun yetersizliği Max Weber’in belirttiği prensiplere 
uyulmasından ziyade, bilakis klasik bürokratik teoriye ters düşüldüğünden dolayı 
böyledir.  

Klasik bürokratik teori liyakat diyor, eşitlik diyor, objektiflik diyor, 
gayrişahsilik diyor, torpil olmasın diyor, performans diyor, uzmanlaşma diyor. 
Klasik bürokratik sisteme göre, böyle yapılırsa sistem iyi işler deniliyor. Pekâlâ 
böyle yapıldığı için mi bizde veya dünyanın başka bir yerinde bürokrasiler 
beklenileni veremedi acaba? Hayır. Bilakis bunlara uyulamadığı için bürokrasiler 
teklemeye, olumsuzluklar üretmeye başladı. Halbuki eğer bürokrasinin kendisi, bu 
kurallara uysaydı, mesela Türkiye’deki tablo şimdikinden kesinlikle daha iyi 
olacaktı ve kesinlikle insanların şikâyet ettiği problemler şimdikine göre daha az 
olacaktı. Basit ilkelere uyulsaydı, Max Weber’in ve çağdaşlarının, 
organizasyonlar şu şekilde yapılandırılmalıdır, şu şekilde işletilmelidir dediklerine 
uyulsa idi, bürokrasiyle ilgili şikâyetlerin belki de yüzde 90’ı ortadan kalkardı. 
Ama, belirlenen, etkin olacağı düşünülen yapı ve işleyiş modeline uyulmamış, 
uyulamamıştır. Yani iki kere iki dört eder diyor, Max Weber, bürokratik teori 
öyle diyor, biz, iki kere iki üç olsun diyoruz. Yani sınav sistemini, objektiflik, 
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değerlendirme, sicil ve atamalarla ilgili uygulamaları, tayinleri vb. şöyle bir göz 
önüne alınız, bürokratik sistemin teorisyenleri, babaları böyle bir bürokratik 
sistemi hayal etmemişlerdi. Ama eksikleri vardı tabii. Sistemin kurucuları diyordu 
ki, bürokratik mekanizma tıkır tıkır işler,  her yerde her zaman, saat gibi işler. 
Ama sonradan anlaşılmış ki, tıkır tıkır işlemiyor. Teori, zamanı ve diğer şartları, 
farklılıkları ihmal etmiştir.Teori hayatın diğer gerçekleri ile tam olarak 
örtüşmemiştir. Çünkü insanlar, sistem işlerken, mesela araya taş atıyorlar. 
Gayrişahsi ilişkiler diyor bürokrasi ama, hayır, odanızdaki arkadaşınızla zamanla 
yardımlaşıyorsunuz, gruplaşmalar oluyor, liderlik olgusu, duygusal faktörler 
araya giriyor, zamanla rekabet başlıyor, ast-üst ilişkilerinde, yatay ilişkiler 
düzeyinde komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Ayrıca bürokrasiler kendini 
değiştiremiyor, yenileyemiyor, proje üretemiyor, vizyon geliştiremiyor. 
Bürokrasiler ne çalışanların ne de vatandaşın tatminini dert etmeyebiliyor. 

Peter ilkesi veya Parkinson Kanununu duymuşsunuzdur. Ben, konuyla 
ilgili tartışmalara işaret etmek ve bürokrasi teorisinin yetmezliğini ifade etmek için 
iki örnek getirdim buraya. Peter ilkesi şu: İnsanlar, bürokratik organizas- 
yonlarda en tepeye kadar çıkmak isterler, en tepeye veya yeteneklerinin el 
vermediği, yeteneklerinin artık o işin üstesinden gelemeyeceği bir noktaya kadar 
tırmanmak isterler. Yani herkesin gönlünde aslan yatar! Herkesin gönlünde genel 
müdürlük, müdürlük, başkanlık, şeflik vesaire vardır; liyakatı, vasıf ve yetenekleri 
uygun olmasa bile. Böyle bir eğilim olunca, yani bürokratik organizasyonlarda 
çalışan insanlar yeteneklerinin el vermediği, denk düşmediği yerlere tırmanma 
eğilimi içinde olunca o hedefe ulaşmak için yol araştırıyor, hatta ahlaki olmayacak 
türden çabalar içine girebiliyor. İlginizi çeker diye hatırlatayım istedim. 

Parkinson Kanunu’na göre, bir iş, kendisi için verilen zamanı doldurur. 
Basit bir şey. Mesela bir görevliye diyoruz ki, şurayı temizle, akşama kadar bitir. 
Tamam, masa akşama kadar temizlenir, yani masanın temizlenmesi akşama kadar 
bir iş hâline gelir. Bu basit bir örnek. Bunu genişletelim. Bürokrasiler zamanla 
işlerinin gerektirmediği kadar personelle çalışmaya başlarlar. İşler azalsa bile 
personel artmaya devam eder; bu durum, bütün bürokratik organizasyonlarda var 
olan bir eğilim. Bazı yerlerde böyle olmuyorsa, bazı organizasyonlar bu tespite 
ters düşen bir görünümde olsa bile, “kanun”un esprisi ortadan kalkmıyor. 
Hepimiz rahatlıkla gözlem yapar veya görebiliriz ki, bürokratik 
organizasyonlarda işler artmasa hatta azalsa bile, personel artma eğilimindedir. 
Eğer böyle olmasaydı, Türk kamu yönetiminde, 300 bin civarında “hizmetli” 
ortaya çıkmazdı. Yani, bürokratik yapılar böyle şeyler üretiyor.  

Ayrıca büropatoloji denilebilecek bir başlık altındaki torpil, rüşvet, 
yolsuzluk, işlerin geciktirilmesi, israf, istismar, bugün git yarın gel efelenmeleri, 
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keyfilikler ve güç gösterileri, bildiğiniz şeyler. İşler gecikiyor, işler zamanında 
yapılmıyor, kalite önemsenmiyor, duyarlılık azalıyor, resmiyet, soğuk duruşlar vb. 
Bu olumsuzlukları doğuran bir yapı ve işleyiş modeli tabi ki, ideal bir yönetim ve 
organizasyon modeli olamaz. Max Weber kusura bakmasın. O zaman, çevreyi 
dikkate alan, toplumsal ve organizasyonel sistemlerin bütününü dikkate alan, daha 
organik, daha dinamik, daha hayata yakın, hayatın belki gerçeklerini gözeten bir 
yaklaşıma ihtiyaç var. Biz, bu faktörleri dikkate alan görüşlere modern yönetim ve 
organizasyon yaklaşımı diyoruz, sistem yaklaşımı diyoruz. Böyle bir yaklaşım 
yöneticilerin başarısını artırıyor. Sistem yaklaşımı, organizasyonu bir bütün 
olarak görüyor. İç ve dış çevresiyle dinamik ilişkisi olan, çevreden etkilenen, 
çevreyi etkileyecek olan, kendi içindeki en küçük parçanın, birimin, tek bir insanın 
bile bütün sistemi etkileyebileceğini varsayan, bu duyarlılıkta olan, bunun için 
tedbirler alan, yapıyı buna göre geliştiren bir yaklaşım. Bir yönetici, böyle bir 
yaklaşımı benimsediğinde başarılı olur, etkin yönetici olur. Ayrıca, 
duymuşsunuzdur, yönetim ve organizasyon yapı ve işleyişinin etkinliğini 
artırmaya çalışırken, hayata ve eyleme dönük hale getirirken, durumsallık 
yaklaşımı diye bir kavram da gündeme geldi, modern anlayış çerçevesinde. 
Durumun kanunu var, yani bir organizasyonda durum şunları gerektiriyor, şöyle 
tedbirler almak lazım, başka bir organizasyonda böyle. Bir organizasyonda 
çalışan insanların özellikleri farklı, geldikleri yer farklı, beklentileri farklı. Ona 
göre tarz geliştireceksiniz, iş bölümü, ona göre yatay-dikey ilişkiler, ona göre 
çalışma takvimi vesair ona göre ödüllendirme sistemi, ona göre ücret filan. Tabi, 
asıl belirleyici değişken olarak da, kullanılan teknoloji. Üretim yöntemleri, çalışma 
süreçleri, ilişkileri ve yönetim ve organizasyonun biçimini etkileyen önemli 
değişkenlerdir. Genel geçerli, değişmeyen, her zaman her yerde sonuç 
alabileceğiniz bir model yok! En başta, etkin yönetim anlayışı veya modern 
yönetim anlayışı, yönetim bilimi böyle diyordu ya, şimdi tekrar onu hatırlatmış 
oluyoruz. Yöneticilik bu yüzden zor, bu yüzden kolay değil. 

İki organizasyon modelini iki ayrı uca yerleştirirsek, bir tarafta mekanik, 
kapalı, resmi, soğuk, hantal bir yapı, diğer tarafta, organik, daha hayat dolu, daha 
eyleme dönük, daha fonksiyonel bir yapı var. Organizasyonlar canlı 
organizmalara benzediği ölçüde duyarlıdır. Canlı varlıklar, ayakta kalabilmek için 
bütün gücünü seferber eder; soğuğa ve sıcağa karşı tedbir alır, koşar, durur, 
yavaşlar, tabiri caizse. Organizasyonun üşümemesi lazım, hasta olmaması lazım, 
organizasyonun yorulmaması lazım. Organizasyonun bir yerinin ağrıması 
durumunda başka yönleri de etkilenir. Dişiniz ağrırsa koşamazsınız, şarkı 
söyleyemezsiniz. Organizasyonda bir birimde bir problem çıkarsa, bu, kısa ve 
uzun vadede doğrudan ve dolaylı başka bölümleri etkiler. Bütüncü bakış yani 
sistem yaklaşımı vizyon sağlıyor yöneticiye. Böyle bir yaklaşım, gerekli tedbirleri 
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önceden alır, tahmin eder, politika geliştirir. Kamu yönetimlerinin, kamu 
kurumlarının nerede durduğuna siz karar verin!  

Bürokratik organizasyonların, özellikle kamu yönetimindekilerin yapı ve 
işleyişlerini olumsuz yönde etkileyen bazı unsurların varlığını bilmek, kabul etmek 
lazım. Reddetmek gerçeklere göz kapamak, hayattan kopmak anlamına gelir. 
Yönetim ve organizasyon önemli bir iştir, zor bir iştir, zannedildiği kadar kolay 
değildir. İnsanlar bir kere buna inansın. Yönetim kolaylaşırsa, kolay, basit bir 
olgu gibi algılanırsa, herkes yönetici olmaya talip olur; bırakınız kurumların veya 
birtakım organizasyonların yönetimini, sokaktaki insanlar bile, memleketi idare 
etmeye talip olur demiştik, hatırlayınız.  

Bürokratik organizasyonların ya da özellikle kamuya ait kurumların 
etkinliği bakımından üzerinde durulması gereken birkaç hususa kısaca işaret 
edelim: Kuruluş veya organizasyon oluşturulurken, kuruluş döneminde, yapılanlar 
veya yapılmayanlar, sonraki zamanlarda stratejik sonuçlar doğuracak kadar 
önemlidir. Doğuştan gelen bazı olumsuzluklar, sonradan telafi edilemiyor. Harp 
için yapılan yığınakta, lojistikte, başlangıçta bir hata yapılırsa harbin sonuna 
kadar problem gider deniliyor; öyle bir şey bu.  

Mevzuat; yani, Anayasadan başlamak üzere ilgili kanunlar, tüzük ve 
yönetmelikler, ayrıca çalışma usülleri. Bu mevzuat meselesi, bazen mevzuat 
hazretlerine de dönüşüyor biliyorsunuz. Bazı kamu görevlileri, bazen yeteneksiz 
liklerini veya başarısızlıklarını mevzuata sığınarak savunabilmek tedirler. Haklı 
olunan yerler bir tarafa, çoğu kere ”mevzuat yetersiz”, “mevzuat engel” gibi 
yakınmaların arkasında kim bilir hangi zafiyetler gizlidir! Ayrıca, bürokraside, 
çalışanların mevzuatı bir kılıç gibi, bir silah gibi bazen savunma, bazen de 
saldırma aracı olarak kullanabildikleri sır değildir.  

Büropatolojiye işaret ettik. Aşırı veya eksik organizasyondan bahsettik. 
Politik faktörü ihmal etmemek lazım. Kamu yönetimi üstünde politik faktör her 
zaman anlamlı, önemli, dikkate alınması gereken, başarı veya başarısızlık 
açısından değerlendirilmesi gereken bir faktör. Lehe aleyhe, olumlu-olumsuz 
yönleri itibarıyla, ben sizin anlayış ve değerlendirmenize havale ediyorum 
meseleyi. 

Birbirinden farklı özellikleri bulunan çeşitli organizasyonlar bakımından 
yöneticilerin görevlendirme usulleri ne olmalıdır, acaba hangisi uygundur, atanma 
mı, seçilme mi? Vallahi, her iki yöntem için de, her durum için genelleme yapmak 
akıl kârı değildir. Atanma da, seçilme de olumlu-olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Yani, seçim her zaman iyidir; yok öyle bir şey. Atanma her zaman kötüdür; hayır, 
öyle bir şey yok. Atanma her zaman iyidir öyle bir şey de yok. Bazen olur ki, 
seçim olumsuzluğu kurumsallaştırır. Her iki yöntem de, yeri ve zamanı itibariyle 
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etkili, faydalı olabilir. Yani, kayıtsız şartsız, her zaman bu böyledir denilebilecek 
bir durum yoktur. İmkânları var, sınırları var.  

Yöneticilerin yetenekli olması, yeterlilikleri meselesi, aslında bireysel 
özelliklerin ötesinde, tesadüf veya denk gelme durumlarının dışında, 
kurumsallaşma bağlamında halledilmesi gereken bir konudur bürokratik 
organizasyonların nasıl işlediğini, yönetim ve yöneticilerin nasıl değiştiğini göz 
önüne alırsanız, bazen iyi yöneticilere sahip olmanın, şans, kader gibi konularla 
niçin ilgilendirildiğini daha iyi anlarsınız!  

Bir organizasyondaki her kademedeki yönetim kadrosunun yeterliliğin den 
söz etmek de gerekir. Yani, yönetici pozisyonlarda görev yapan insanların tek tek 
veya birlikte sahip oldukları değerleri, bilgileri, yetenekleri, liderlik özellikleri, 
diğer vasıfları ve yönetim yaklaşımları, bir kurum veya kuruluşun performansı 
açısından kritik faktörlerden biridir.  

Ya da genel olarak, insan kaynağı kalitesi ya da beşeri sermaye değeri 
nedir? Bir kurum veya kuruluşta kimler çalışıyor, bu insanların eğitimleri, 
yetenekleri, eğilimleri, ahlâk ve anlayışları nedir? Kuruluşun insan unsuru, 
örgütsel ortamın en belirleyici değişkenlerinden biridir. Problem de, çözüm de 
çoğu kere insan kaynaklıdır. Bazı demokratik toplumlarda bazı insanlar yönetime 
talip olamıyorlar, şu veya bu şekilde atanmış veya seçilmiş de olsalar, kolay kolay 
yönetimde kalamıyorlar. Yönetim algılaması ve iş ortamına ilişkin değerler, 
yöneticilerin kimler olacağını da büyük ölçüde belirleyecektir.  

Yönetici ve çalışanlar için, etkin bir değerlendirme ya da performans 
sisteminin varlığı çok şey ifade edecektir. Değerlendirme kriterlerinin neler 
olduğunun bilinmesi bile önemli sonuçlar doğurur.Performansın terfi ve 
ödüllendirme açısından en geçerli unsur olduğunun yönetici ve diğer çalışanlar 
tarafından kabülü, etkin bir kurumsallaşmaya doğru çok ciddi bir adım olacaktır. 

Grup dinamikleri, gayriresmi organizasyon önemlidir: Organizasyonel 
kademeler, bölüm ve birimler ile kişiler arasındaki iletişim, işbirliği, sempati ve 
antipati ilişkileri, biçimsel yapı ve işleyişi büyük ölçüde etkileyecektir. Resmi 
kuralların etkinliği, insan ilişkileri ve örgüt ortamındaki olumlu şartlara bağlıdır. 
Bazen resmiyetin arkasında gayriresmi gruplar, örgütsel hava ya da iklim vardır. 
Uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu.  

Toplumsal çevreden, kültür ve geleneklerden, iş ahlakından, kamu- 
oyundan da söz etmek gerekir. Bir yerde bir hata olunca orada adam bir gün 
durmaz, istifa eder diyoruz. Diyoruz da, bu yönde hareket eden bir yönetici veya 
kamu görevlisine kolay kolay rastlamıyoruz. Japonya’da adam, hatta intihar 
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edebiliyor. Bu, kültürle, toplumsal çevreyle ilgili bir duyarlılık. Bu faktör ve 
özellikler de bürokratik organizasyonların etkinliğini belirliyor ya da etkiliyor. 

Velhasıl, yönetim ve organizasyon anlayışını geliştirmek lazım. Modern 
bir bakışa ihtiyaç var. Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı dediğimiz anlayış 
ve modelleri ciddiye almak lazım. Modern çalışmalar kapsamında, süreç 
geliştirme diye çok sempatik bir kavram var. Ben şahsen çok seviyorum, çok 
anlamlı buluyorum, ama uygulanması konusunda fazla örnekle de karşılaş- 
madım, içli-dışlı olmadım. Mesela bu kurumda yüzlerce iş var diyelim, yapılan iş 
grupları var. Bir kişinin yapacağı veya birkaç kişinin yapacağı ya da bir grubun 
yapacağı işler; kategoriler belirlenebilir. Her iş ayrıntılarına inilir ise, bir süreç 
olarak karşımıza çıkar. Bir yerden başlar, bir yerde biter. Burada acaba elimine 
edilecek noktalar var mı, nasıl hızlandırılabilir, hatalar nasıl azaltılabilir, sıfır 
hataya nasıl ulaşılabilir? Japonlar haklı ve akıllı: Her zaman kırılacak bir rekor 
var diyorlar. Yani, her şey iyi gidiyor filan da, o anda çok daha iyi bir durumda 
olabilirsiniz. “Kaizen” diyorlar. Kaizen, yani her gün biraz daha ileri gitmek, 
yani sistemi geliştirmek, sisteme antrenman yaptırmak sağlıklı olması konusunda. 
İki günün birbirine eşit olmaması. Her alanda yapılabilir bu. Bizim kurum için de, 
her kurum için de, hatta her birey için de anlamlı olduğunu düşünüyorum bu 
anlayış veya ilkenin. Her türlü teknik veya sosyal süreç rasyonelleştirilebilir, 
verimli hâle getirilebilir.  

Değişen, öğrenen organizasyon kavramlarını bir yerlerden duymuş 
sunuzdur. Değişmek öğrenmektir, öğrenmek değişmektir. Organizasyonlar 
gelişmek, başarılı olmak için değişmeli veya değişebilmelidir, öğrenmeli veya 
öğrenebilmelidir. Organizasyonlar, tabii ki, insanlar aracılığıyla değişecek, 
insanlar aracılığıyla öğrenecektir. Aynı çizgide devam edelim: Organizasyonlar, 
aynı zamanda unutmalı, unutabilmelidir. Yeni şeyler öğrenebilmek için 
unutabilmekten bahsediyorum. Çünkü değişim ve gelişimin ve de öğrenmenin 
diğer yüzü, unutabilmektir, tabi ki ayakbağı olacak, sistemi hareket ettirmeyen 
tortulardan, geleneklerden kurtulmak anlamında. Mesela 40 yıldır böyle gelmiş, 
gelmiş ama bugün artık terkedilmeli, vazgeçilebilmelidir. Tecrübe bazen ayak 
bağıdır. Ben bunu önemsiyorum. Çok tecrübeli tiplerin, iyi niyetli olsalar da, 
memlekete ve bazı kurumlara çok kötülük yaptığını düşünüyorum. Genelleme 
olarak almayın. İyi örnekler de vardır. Tecrübe, diyelim ki 40 yıllık olduğunda, 
bir birikimdir, çok anlamlıdır, ama şimdi yetmiyor. İnsanlar ve organizasyonlar 
unutsun ki yeni şeyler öğrensinler! Bunun bir diğer anlamı, değişime açık 
olmaktır. Unutma özelliğiniz yoksa yeni şeyleri öğrenemezsiniz. Bereket, onu, 
Yaratıcı insana bırakmamış: İnsan unutuyor ve öğreniyor. Ayrıca, ya 
unutmasaydık hiçbir şeyi, ne olacaktı halimiz?  
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Deminden beri farkettiğiniz gibi, modern yönetim ve organizasyon teorisi 
çerçevesinde sıkça kullanılan konu ve kavramlara işaret ediyorum. Bu konu ve 
kavramların, bürokrat yöneticiler için, onların etkinliği açısından da anlamlı ve 
önemli olduğunu kabul ediyorum. Slayt üzerinden takip etmeye çalışabilirsiniz. 
Ama her konu ve kavramın ayrı bir toplantıyı, bir eğitim programını gerektirecek 
kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek yok. Bu çizgide, bir başka teknik 
kavrama, kısaca bakalım: İşletmecilik teorisi ve pratiğinde “swot 
analizi”önemlidir. Belki duydunuz, belki duymadınız, çok önemli, yararlı bir 
kavram. Swot analizi, stratejik yönetim veya işletme politikaları kapsamında 
gündeme gelen bir husus. Organizasyonun güçlü tarafları, zayıf tarafları, 
kullanabileceği fırsatlar ve maruz kaldığı, muhatap olduğu tehlikeler nelerdir, 
bunların ortaya konulması ve araştırılması, sonra da elde edilen verilere göre 
strateji veya politikaların belirlenmesi. Bizim için hangi alanlar önemli veya 
öncelikli, tehdit veya fırsat potansiyeli taşıyor, hangi alanlar istikbal vadediyor, iç 
ve dış şartlarımız ve ilişkilerimiz açısından ne yapmak, nasıl davranmak gerekli? 
Bu yaklaşım, sistematik olarak yapılmaya çalışıl dığında, özel sektör veya kamu 
kuruluşu, bütün organizasyonlar için anlamlı değil mi? 

Yükselen bir değer daha doğrusu bir anlayış ve yaklaşım modeli olarak 
kalite yönetimini, toplam kalite kavramlarını hatırlatayım, uzun uzadıya 
anlatmayayım. Son zamanlarda, her yerde çok konuşuluyor, eğitim toplantılarında 
ele alınıyor, yeniden yapılandırma çalışmaları dolayısıyla sık sık gündeme geliyor. 
Ana espri malum: Organizasyon bütün yönleri ve unsurları ile birlikte ele alınmalı 
ve organik bir bütünlük sağlanmaya çalışılmalı, teknik, ekonomik, sosyal ve 
psikolojik açıdan gözden geçirilmiş, her alanda kaliteyi gözeten etkin, dinamik bir 
yapı oluşturulmalıdır. Bu anlayış ve yaklaşıma göre, her konu, belirlenen kalite 
standardına uygunluk açısından ayrı ayrı ele alınabilir ve ıslah edilebilir ya da 
yeniden yapılandırılabilir.  

Amaçlara göre yönetim, yabancı olmadığınız bir kavram zannederim. 
Üstler ve astlar buluşurlar ve diyelim ki bir yıl sonra hangi noktaya ulaşılacağı 
konusunda uzlaşırlar, amaç ve hedefleri birlikte belirlerler. Altı ay sonra, bir yıl 
sonra da karşılıklı olarak sonuçları, varılan noktalar itibariyle değerlendirirler, 
sonra da gerekirse sicili birlikte doldurabilirler. Çok uçuk bir düşünce gibi 
ama.Dün haberler arasında vardı; Kocaeli Sanayi Odasında, ki bu sene kalite 
ödülü aldılar, üstler astların sicilini doldururken birlikte hareket ediyorlardı. 
Astlar, amirlerine, bana şu puanı ver diyor veya hakkını istiyor. Halbuki 
geleneksel bürokratik anlayış ve uygulamalara bakarsanız, bu iş çok gizlidir, 
kimse görmemeli veya bilmemelidir. Üstelik çoğu kere toptancılık yapılır veya 
bütün çalışanlar aynı kaba konulur, standart puanlar verilir, mesela, hepsi 90 
puandır, hepsi bilmem kaç puandır. Peki, sicil doldurulurken, puan belirlenirken 
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nelere dikkat edilmelidir? Kamudaki uygulamalara bakarsanız, sistemin etkin 
olmasının mümkün olmadığını kolaylıkla görürsünüz. Konu üzerinde uzun uzun 
konuşmak mümkün ve daha önemlisi de, yapılan bir işin etkin olmasını sağlamak 
gerekir ama kestirmeden söyleyeyim ki, özellikle, geleneksel anlayış çerçevesinde 
yönetilen kamu kurumlarında yönetim ve yöneticilik, çağdaş kalite ve başarı 
standartlarından uzak, daha kötüsü de, öğrenmeyi yani değişimi gerektirmeyecek 
derecede kolaydır! 

İstisnalarla yönetim bir başka kavram. Bir işin başarılması için gerekli 
yetkiyi veriyorsunuz ve sonuç bekliyorsunuz. Karışmıyorsunuz fazla. Şunu yap, 
bunu yap diyerek, ikide bir astınızın veya birim yöneticisinin başına 
dikilmiyorsunuz.  

Performans değerlendirme, performans denetimi, son zamanlarda daha 
tercih edilen şekli ile de performans yönetimi, teknik açıdan, anlayış ve yöntem 
olarak çok önemli, ufuk açan konu ve kavramlar. Başarıyı, hedeflere ulaşmayı, 
liyakatı ve gelişmeyi öne çıkaran bir kavram seti.  

Takım oluşturma, kurum kültürü, insan kaynaklarının geliştirilmesi, 
sürekli eğitim konuları da, belki birbirinden bir bakıma bağımsız ele alınması 
gereken ama aynı ortamın ya da organizasyonun kalitesini etkileyen, belirleyen, 
etkin yönetim ve yöneticilik açısından ihmal edilmeyecek hususlar. 

Kişisel gelişim, derseniz, kulak vermek, ilgi duymak gerekir derim. 
İnsanların, hayatı, kendilerini, işlerini ve iş ortamını tanımaları bakımından 
anlamlı olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmanın yol ve yöntemleri, standart 
formüllerin ötesinde bir konudur. En önce, belki de insanın kendini keşfetmesi 
gerekir. Yöneticiler ve herkes için önemlidir diyorum.  

Yine işletmecilik ve yöneticilik dünyasında, “benchmarking” gittikçe daha 
fazla telaffuz edilmeye başlandı. Türkçeye nasıl yerleşecek bilmiyorum. 
“Kıyaslama” dediler, şahsen çok ilgimi çekiyor. Bir kurum, bir yönetici başka bir 
kurum ve yöneticiyi, yapı, düzenleme, işleyiş ve davranış olarak örnek alabilir. En 
iyi, nerede, nasıl yapılıyor, biz en iyi örneklere kıyasen nerede duruyoruz, 
öğrenmek ve adapte etmek, adapte olmak mümkündür. Bu arayış, kıyaslama ve 
adaptasyon, hem bireyler hem de organizasyonlar için her konuda olabilir. 
Mesela, çok iyi çalıştığı bilinen ve kendimizle kıyaslayabileceğimiz bir kurum 
veya kuruluş, bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak ne yapıyor, nasıl hareket ediyor, 
rapor hazırlamayı nasıl yapıyorlar, temizlik işlerini nasıl yapıyorlar veya 
yaptırıyorlar, güvenlik temin usulleri nedir? Örnek olabilecek sistemlerin 
araştırılması ve bu yönde adaptasyon çalışmaları, bütün organizasyonlar için 
stratejik fırsat ve imkanların varlığı anlamına gelebilecektir. Casusluk yapmaktan, 
hak edilmeyen bilgilerin elde edilmesinden söz etmiyorum tabi ki. 
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Bütün organizasyonlar veya bütün yönetim ve yöneticiler için önemli 
denebilecek ve çatışma yönetimi diye tanımlanabilecek bir alan ya da kavram da 
vardır. Bir kurum veya kuruluşda bireyler arasında, gruplar arasında, işin 
yapılmasını, insan ilişkilerini, motivasyon ve verimliliği engelleyecek derecede 
yatay-dikey uyumsuzluklar, menfaat çatışmaları olabilir. Algılama ve iletişim 
kaynaklı veya başka tür sebeplerden kaynaklanan çatışmalar her zaman olumsuz 
sonuçlar doğurmayacaktır. Hatta bazı çatışmalardan sağlıklı bir yapılanma ve 
işleyiş düzeninin oluşturulması için yararlanılabilecektir. Çatışma, bir problem 
gibi telakki edilip, çözüm için çaba sarfedildiğinde daha sağlam, daha dengeli bir 
yapı ortaya çıkabilecektir. Daha bir üst dengedir bu. Problem çıkartan bir 
durumdan, sinerjik bir sonuç çıkabilecektir.  

Halkla ilişkiler, imaj oluşturmak, etkinlik araştırması gibi profesyonelce 
yürütülmesi gereken konu ve alanlar vardır. Ben kurum yöneticisi olsam, şahsen 
bu konulara ilgi gösteririm ve mesela, kurumsal imajın ne olduğunu zaman zaman 
öğrenmek isterim. Çünkü ağlatan gerçekler güldüren yalanlara tercih edilmelidir. 
Ama, ne var ki, maalesef gerçeklerle yüz yüze gelmek biraz cesaret ister. Ama 
objektif yöntemlerle yapılacak araştırmalarla, ilgili çevreler nezdinde ortaya 
çıkacak kurumsal imaj, yapılacaklar veya yapılması gerekenler hakkında önemli 
ipuçlarının elde edilmesine imkan verecektir.  

Bürokratik organizasyonların etkinliği için medyayı ve medya ilişkilerini 
çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bu konudaki, imkan, fırsat ve tehditleri iyi 
bilmek gerekir. Ayrıca, kongre, sempozyum, panel, konferans vesair araçlar, 
profesyonelce kullanıldığında kurumsal gelişmeye çok ciddi katkıları olabilecek 
imkânlardır. Günümüz dünyasında gittikçe yaygınlaşan bir eğilimin varlığına da 
işaret edelim: Profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak da, etkin 
yönetim ve yöneticiliğin unsurlarından biri olabilecektir.  

Deminden beri üzerinde durduğumuz konu, kavram ve araçların 
bürokratik organizasyonlar için ne ifade ettiği, tabi ki, tartışılabilir. Bunlardan 
yararlanmanın önündeki en büyük engelin kafa yapısı ya da yönetim anlayış veya 
felsefesi olduğuna inanıyorum. Sonra da belki bütçe veya maliyet meselesi. Bir 
yönetici, geleneksel yol ve yöntemlerin etkisiyle, ben bunların hiçbirisini 
yapamam, hiçbirisinden yararlanamam diyebilir. Rekabetçi bir sosyo-ekonomik 
düzende veya mesela, özel sektörde bu tür itiraz ve açıklamaların çoğu kere işi 
terketmekle, istifa edip ayrılmakla eş anlamlı olduğunu belirtmeye gerek yoktur. 
Kamu kurum ve kuruluşları derseniz, şimdilik oralarda, “yönetim hala kolaydır.” 
Ama tekrar ediyorum; pozitif enerji, iyimserlik, inanma, gelişmeye inanma önemli 
ise, eğer daha çağdaş, daha etkin olduğu ispat edilen bir anlayış ve yaklaşımı 
benimserseniz, tercih ederseniz bütün bu alanlarla ilgili, her türlü kamu 
kuruluşunda veya bürokratik organizasyonda yapılabilecek çok şey vardır. 
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Şahsen, bunu çok abartmalı bir hüküm gibi görmüyorum. Sabrınız için tekrar 
teşekkür ederim. 

 


