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HARİTA, TAPU, KADASTRO SEKTÖRÜ HlZMET, 

TEŞKİLAT VE YÖNTEMLERİNİN YENİDEN 

DÜZENLENMESİ 

Yazan: 

Haldun ÖZEN 

O.   GİRİŞ 

Harita, tapu, kadastro (HTK) sektöründe ilk tesis hizmetlerinin yeterli nite-
liklere kavuşturulması ve hızla yürütülmesi konusu yıllardanberi önemini koru-
maktadır. Fakat bir türlü bunu gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Bundan 
önceki yazımızda (1 )  HTK sektörünün Türk kalkınma plânlarının muhtevasıyla 
.fonksiyonel ilişkileri incelenmiş, plân hedefleriyle sektör hizmetlerinde sağlanan 
gelişmeler karşılaştırılmış, İkinci Beş Yıllık Plân döneminin başında ortaya çıkan 
ana  sorunlar belirtilmiştir. 

HTK sektöründe Birinci Beş Yıllık Plân uygulaması sonucu ortaya çıkan ol-
gularla İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinin karşılaştırılmasından elde edilen so-
nuçlar şunlardır : 

M 1925-1962 döneminde yılda ortalama 24722 parsel, 1963-1967 dönemin-
de ortalama % 106 artışla yılda 50873\ parsel üretim yapan kadastro hizmet ko-
lunun 1968-1972 döneminde ortalama % 136 artışla yılda 120000 parsel üretim 
vermesi  beklenmektedir. 

M 1950-1962 döneminde yılda ortalama 4086 km2, 1963-1967 döneminde 
ortalama % 1 artışla 4114 km2 üretim yapan tapulama hizmet kolunun 1968-
1972 döneminde ortalama % 289 artışla yılda 16000 km2 üretim vermesi bek-
lenmektedir. 

M 1939-1962 döneminde yılda ortalama 9161 hektar, 1963-1967 dönemin-
de ortalama % 254 artışla yılda 32420 hektar üretim yapan halihazır harita hiz-
met kolunun 1968-1972 döneminde ortalama % 26 azalışla yılda 24000 hektar 
üretim vermesi beklenmektedir. (2) 

(1) Bakınız :  Haldun özen,  «Harita, Tapu,  Kadastro Sektörünün  Kalkınma 
Kanlarındaki Yeri». Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı : 9, Ocak 1968, 
s: 3-13. 

(2) Haldun özen, age, s : 7-8. HTK sektörünün diğer hizmet kolları henüz 
plân   belgesinde  hedeflendirilmediği için,   diğer     üretimlerin     hedeflerle 
karşılaştırılması mümkün olmamıştır, ; 
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Bu sonuçlar HTK sektöründe halihazır harita hizmet kolunda hedefin gerçek-
leştirilmesi açısından bir sorunla karşılaşılmayacağını, ancak kadastro ve tapula-
ma hizmet kollarında fiili üretimin % 136 ve % 289 artırılmasının nasıl müm-
kün olacağı sorununun çözülmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

1.   YENİDEN DÜZENLEMENİN NEDENLERİ 

Birinci  Beş Yıllık  Plân  uygulaması   süresince,  kadastro ve  tapulama  hizmet 
kollarında  yıllık  üretimi   artırma  etkisi  yapması   mümkün  birçok  tedbirler  alın-
mıştır. Bu  tedbirlerin yeterliliği, yetersizliği,  rasyonellik oranı  hakkında  tartışma 

açılması konumuzun dışında kalmaktadır. Ne var ki, bu tedbirlerin tümünü plânsız 
dönemden plânlı döneme geçen, henüz plân görüşünü geliştirme yolunda olan bir  

yönetimin  alabileceği  tedbirler olarak nitelemek mümkündür.  Bu  tedbirlerin 
'".kadastro  hizmet  kolunda   %   106  üretim  artışı  sağladığı   halde  tapulama  hizmet 

.kolunda  %   1   üretim artışı  sağlamış olması  ise ayrıca incelenmeye değer bir ko-• 
nudur. 

ı Bugün her iki hizmet kolunda da soruna kalkınma yönetiminin amaçlarını 
benimseyen bir plâncı açısından yaklaşmanın, bu yaklaşımla çözüm aramanın en 
••uygun yol olacağı tartışılamaz bir gerçektir. Kadastro ve tapulama sorununa bu 
yöntemle yaklaşılmadığı sürece plân hedefleri düzeyinde üretim artışı sağlanma-
sında dar boğazlar sık sık ortaya çıkabilecektir. Çünkü üretime olumlu etki ya-
pacak olan üretim girdilerinin mevcut düzen içinde sağlayabileceği artım sağlan-
mış durumdadır., Bu artım da 1968-1972 üretim hedeflerini gerçekleştirmeye ye-
terli' değildir. Bu yetersizlik sektör içinde yeniden düzenlemeyi zorunlu kılan ne-
denlerden biridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar sek-
törün yeniden düzenlenmesi sorununa plancı açısından yaklaşımı zorunlu kılan 
başlıca temel belgelerdir. 1961 Anayasası Devletin sorumlu yöneticilerini kalkın-
ma ihtiyacının zorunlukları ile sınırlamakta, Türk Kalkınma Plânı da yönetimin 
temel aracı olarak plânlı kalkınmayı seçmiş bulunmaktadır. Sayın Memduh Ay-
tür'ün deyimiyle, bu bir Kalkınma Demokrasisl'dir. Kalkınma Demokrasisi Dev-
letin bütün temel kurumlarını, yapısını etkilediği gibi bunların biribirleriyle hem 
de yönetilenlerle olan mikro ve makro. ilişkilerini de etkilemektedir. ( 3 )  

HTK sektöründe yeniden düzenleme ihtiyacı Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araş-
tırma Projesi (MEHTAP)'nde de belirtilmiştir. MEHTAP'da HTK hizmetlerinin özel-
likleri kısaca belirtilmekte, Tapu ve Kadastro Gn. Md., Orman Gn. Md., Toprak 
ve İskân İşleri Gn. Md., İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası Gn. Md. vb. kuru-
luşların yaptığı işler arasında hiçbir zaman tam bir «mutabakat» olmadığı, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün aynı zamanda birçok kuruma bünyevi hizmetle-
rini görebilmeleri için topoğrafik ve kadastral haritalar yaptığı, bu tempoyla şe-
hir kadastrosunun 300 yılda, tapulamanın 100 yılda tamamlanabileceği, bu tem-
ponun ağır olduğu, kadastro yönetiminde sürati, tasarrufu, kaliteyi artıracak yeni 
bir teşkilâtlanmanın gerekli olduğu, Tapu ve Kadastro Gn. Md. nün Adalet Ba-
kanlığına bağlanmasının uygun olacağı görüşü öne sürülmektedir. (4) 

<3) Memduh Ay tür, Türk Kalkınma Hukuku-Bir Cüriş Denemesi.    Ankara, 
1968, TODAÎE Yayımı, s :  109 -110 

(4) Merkezi  Hükümet Teşkilâtı   Kuruluş  ve  Görevleri   (MEHTAP).   İkinci 
Baskı, Ankara, 1966, TODAÎE Yayımı, s : 330 - 333. 
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MEHTAP'da daha sonra Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Plânlama Kurulu'nun görevine devam etmesindeki yarara değinilmekte, Millî Sa-
vunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak şu teklif yapılmaktadır : 
«Askerî bir teşkilât olan Harita Gsnel Müdürlüğü, önce askerî sebeplerle lüzum 
görülen, fakat iktisadî kalkınma faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli amaçlar ba-
kımından da faydalı bulunacağı muhakkak olan 1/25.000 ölçekli harita yapımını 
bitirince, yukarıda da belirtildiği gibi., bundan sonraki faaliyetlerinde sivil ihti-
yaçların karşılanması için daha fazla imkân elde etmiş olacaktır. Bu sebeple, Ha-
rita Genel Müdürlüğü, İmar ve İskân Bakanlığına bağlı bir sivil kuruluş haline 
getirilmeli, bugünkü teşkilâtın ufak bir kısmı, askerî ihtiyaçlar için topoğrafik 
haritalar yapan askerî bir birim olarak kalmalıdır.»  ( 5 )  

HTK sektöründe yeniden düzenleme ihtiyacının nedenlerinden biri de, sek-
tör hizmetlerinin kamu kuruluşları içindeki dağılımının yukarıdaki görüşleri des-
teklediği, bu dağılımın uygun olmadığı yolunda ortaya çıkan belirtilerdir. Sek-
törle ilişkili hizmet gören kurumlarda ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilâtı 
Rehberi (6) üzerinde yapılan ön incelemede sektörle ilintili hizmetler hakkında 
şu bilgiler elde edilmiştir : 

Tapulama Mahkemeleri : 766 sayılı tapulama kanunu ile ilgili olup sulh ve 
asliye mahkemelerince görülmesi gereken dâvaları ve işleri yapar. 

Gezici Toprak Mahkemeleri: Tarım Bakanlığının gerekli gördüğü hallerde 
Adalet Bakanlığınca 5572 sayılı kanuna göre görevlendirilirler. Asliye mahkemesi 
yetkisindedirler. 

Tapu ve Kadastro Gn. Md. : Gayrımenkullere ilişkin her çeşit akit ve tescil 
işlemlerini yapar, kadastral haritaları hazırlar, tapu sicillerini tesis eder, tapu 
kayıt örneklerini  tasnif edip saklar. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı : Memleket madenlerinin sicilini tutar, 
genel  envanterini yapar, maden  sahalarının  kamulaştırma  işlerini yürütür. 

Devlet Su İşleri Gn. Md. : Çeşitli ölçekli harita, profil, enkesit ve? diğer pro-
fil işlerini yapar, hava) foto arşivini idare eder, toprak tasnif haritalarını, göl ha-
ritalarını  ilgili kurumlarla işbirliği ile yapar, haritalar ve envanterler yapar. 

İmaı* ve İskân Bakanlığı : Bölge, şehir, köy haritalarını hazırlar, hazırlatır, 
belediyelerin yaptığı veya İller Bankasına yaptırdığı haritaları onaylar, yerden ve 
havadan haritalar yaptırır, afet bölgelerinin haritalarını yapar, afet sonrası ka-
dastro uygulamasını izler, gecekondu önleme ve ıslâh bölgelerinin haritalarını ya-
par, yaptırır. 

Köy İşleri Bakanlığı : Toprak haritaları yapar, yapılan haritaları inceler ve 
onaylar, zorunlu hallerde arazi tevhidini sağlar. 

Toprak ve İskân İşleri Gn. Md. : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uyarınca 
uygulama yapılacak yerlerde araziyi kadastral sistemle belirtip ölçer, haritalarını 
yapar,  203  sayılı  kanun  gereğince fotoğrametrik haritaların  yapılmasını   sağlar. 

(5) age, s : 334. 
(6) T. C. Devlet Teşkilâtı Kehberi -1868. Ankara, 1968, TODAÎE Yayımı, s: 

65, 126, 147, 166, 167, 173, 200-201, 206, 208-< 211, 213-215, 220, 239, 268, 
271, 276-277, 286-287, 291, 294-295,  341,  367, 401, 407, 460,  464, 470, 
472,  476. 
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■ Yol-Su - Elektrik Ğn. Md. :   Kuruluş  alanına giren  konularda  etüt  ve  hari 
talar yapar. 

Maliy® Bakanlığı : Devlet gayrımenkullerinin tapuya tescil işlemlerini yerine 
getirir. Devlet görevlerini ifaya yarayan gayrımenkullerîn kaydını tutar. 

Mîllî Savunma Bakanlığı Harita Gn. Md. : Yurt savunması için gerekli hari-
taları, kadastro için gerekli topoğrafik haritaları, memleket haritalarını yapmakla 
görevlidir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı : Deniz 
ölçmelerini, deniz haritalarını  yapar. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. : Yeniden işletmeye açılacak arazinin ıslâ-
hını, plân, kroki ve haritalarını yapar. 

Devlet Meteoroloji işleri Gn. Md. : Rasat ve incelemelerle elde edilen bilgileri 
haritalar halinde yayınlar. 

Î Orman Gn. Md. : Ormanların tahdit ve sınırlandırılması, kadastro ve tescil 
işlerini düzenler, tahdit haritaları ve hava fotoğraflarının alınmasında işbirliği 
sağlar, kamu ormanlarının haritalarını hazırlar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı : Turistik yerlerle ilgili  harita  alımları yapar. 

Ulaştırma   Bakanlığı :   Türkiye  hava   haritasını   hazırlar. 
i 
■ Türk Standartları  Enstitüsü :  Her türlü  standartları  hazırlar ve  hazırlatır. 

Devlet Malzeme Ofisi : Büro makineleri ve malzemesinin standardizasyonunu 
sağlar. 

6 Etihank   Gn.  Md. :   Maden   işletmelerinin   jeolojik   haritalarını   yapar,  enerji 
nakil hatlarının etüt ve kamulaştırma plânlarını hazırlar. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md. : Demiryolu şebekesiyle ilgili harita 
alımlarını yapar. 

Ziraat Bankası : Arazi ıslâhı, arazi tevhidi için açılan kredilere ait işleri yü-
rütür. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Gn. Md. : Kuruluş alanına giren konular-
da jeolojik ve topoğrafik haritalar yapar. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Kuruluş alanına giren konularda harita 
ve plânlar yapar. 

Elektrik İşliri Etüt İdaresi: Su kuvvetleri kadastrosu ve enerji üretim, taşı-
ma ve dağıtım tesisleri ile ilgili topografya ve nirengi çalışmalarını yapar, hid-
roelektrik tesis projeleri için gerekli haritaları alır, aerofotoğrametrik ve takeo-
metrik harita dımına yarayacak nirengi şebekelerini kurar, diğer kurumlarca ya-
pılan nirengi ve harita işlerini izler, topoğrafik çalışmaları değerlendirir. 

İller Bankası Gn. Md.: Şehir, kasaba ve köyleri gelecekteki gelişme durum-
larına göre harita hizmetleri yönünden sınıflandırır, keşiflerini, ihalesini, reviz-
yon işlerini yapar veya yaptırır, kontrol eder, arşivlenmesini ve çoğaltılmasını 
sağlar. 
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : Arazi çalışmaları için gerekli topoğrafik 
haritaları hazırlar, Türkiye jeofizik haritasının çıkarılması için araştırmalar yapar. 

Türkiye Petrolleri A. O. : Petrol  boru hatlarının güzergâh haritalarını yapar. 

Bu bilgiler de, sektör kurumları arasında daha rasyonel bir görev dağılımını 
sağlamak için  araştırma  yapılması  ihtiyacını  ortaya  koymaktadır. 

Yukarıda belirtilen yeniden düzenleme nedenlerinin birer varsayım olarak 
ele alınması, incelenmesi, objektif belgelere dayanan çözümlerin bulunması, teklif 
edilmesi gereklidir. 

S.   YAPISAL DEÖİŞİM İHTİYACI VE YENİDEN DÜZENLEMENİN 
İLKELERİ 

Kadastro ve tapulama hizmet kollarında mevcut imkânlar içinde sağlanan 
üretim artışının 1968-1972 hedeflerini gerçekleştirmeye yeterli olmaması, HTK 
sektörü hizmetlerinin kurumlar arası dağılımının tutarsız, mevcut teşkilâtın ye-
tersiz olması, bunlara karşılık hizmetin miktarında ve mahiyetinde değişmeler 
doğması HTK sektörünün yapısal değişimlere ihtiyacı olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bu yapısal değişim sektör hizmetlerinin, teşkilâtının ve yöntemlerinin yeni-
den düzenlenmesiyle sağlanabilir. Sorunu bu biçimde ele almamızı doğrulayan 
yeni bir belge Devlet Plânlama Teşkilâtı'nın Tapu ve Kadastro Gn. Md. ile işbirliği 
yaparak bir hizmet ve teşkilât araştırmasına başlamış olmasıdır. 

• Hizmet, teşkilât ve yöntem araştırmaları modern idarenin kurulması, işletil-
mesi ve geliştirilmesi için kullanılan başlıca düzenleme araçlarıdır. Bu düzenleme 
araçları kullanılarak idarenin başlıca olgularının durum tesbiti, tahlili, değerlen-
dirmesi yapılır. Sorunlar belirlenir, alternatif çözümler irdelenir, en uygun çözüm 
seçilir. Hizmet, teşkilât ve yöntem araştırmalarının başarılı olmasında yarar sağ-
ladığı yönetim literatüründe genellikle kabul edilen başlıca ilkeler aşağıda belir-
tilmiştir. 

H Hizmetlerin ve teşkilâtın genel amacı, hedefler, uygulanacak politikalar kal-
kınma yönetiminin imkânlarına, halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde açıklıkla be-
lirlenmiş olmalıdır. 

? Teşkilâtın  her kademesinin   kuruluş  amacı, hedefleri,  hizmetleri, görevleri, 
işleri  ile genel  amaç, genel hedefler ve politikalar arasında uyumluluk sağlanma 
lıdır. 

? Teşkilâtı  kurarken, değiştirirken, geliştirirken, ortadan kald;rırken basitlik, 
sadelik kuralına  uyulmalıdır. 

M Teşkilâtın yapısı, kademeleri, bölümleri planlanırken işler, iş gurupların-
dan oluşan görevler, benzer ve yakın görevlerden oluşan hizmetler gurup gurup 
temel olarak alınmalıdır. 

■ Aynı   işin  aynı  zamanda  ayrı  ayrı  birimlerde yapılmasına  engel  olunmalı 
dır. Zaruret olmadıkça ara kademeler  kurulmasından  kaçınılmalıdır. 

M Teşkilâtın yapısı ve kanunları, teşkilâtın genel amacına ilişkin olup da diğer 
teşkilâtlarca   karşılanması   mümkün  olmayan   toplum   ihtiyaçlarını,  bu jhtiyaçlar- 
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daki  muhtemel  gelişmeleri  karşılayabilecek  belirli  bir esneklik alanına  sahip  ol-
malıdır. 

ü- Denetleme alanı (kontrol şümulü) nın hizmetin aksamasına yol açmaya-
cak ve denetleyenin emeğinden en çok yararlanmayı sağlayacak kadar geniş ol-
ması gereklidir. 

? Görev,   yetki   ve   sorumluluk   dağıtımı   sağlanmalı,   ilişkiler   belirtilmelidir. 
Üst  kademelerden  alt   kademelere  kadar  her  birimin  mali,  idari,  hukuki,  teknik 
görevleri, yetkileri, sorumlulukları  arasında denge  sağlanmalıdır. 

? Görevlerin, işlerin yapılması  için en  uygun olan  idari ve teknik yöntemler 
seçilmeli,  bu  seçimin  teşkilât yapısına  etkileri   incelenmelidir. 

? Hizmet, görev ve yöntem" standartları tanımlanmalı, işgörenlerin sayı, bilgi, 
görgü, yetenek bakımından en uygun hizmet ve görevlere dağılımı ilkesi göz önün- 
de  tutulmalıdır. 

'*    ■    Teşkilâtın  kilit  hizmetleri   lider yetenekli   kişilerin  yönetimine  verilmelidir. 
'I 

■ Uyumlu   gurup  gayretinin   sağlanmasını   etkileyecek  olan   temel   koordinas- 
* yon ve  haberleşme faaliyetleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

? Gurup gayretlerinin  üretime dönüşmesi  için gerekli olan kaynaklar hizmet 
ve görevler  arasında öncelik ve önem   sırasına  uygun olarak bölünmelidir. 

? Danışma  ve  yardım   hizmetleri   icra   hizmetlerinin  yapılmasını   kolaylaştıra 
cak şekilde düzenlenmelidir. 

? Hizmetin,   teşkilâtın   ve  yöntemlerin   geliştirilmesini   sağlayacak   bir   birim 
kurulması sağlanmalıdır. 

l 
S. HARİTA, TAPU, KADASTBO SEKTÖRÜNDE YENİDEN DÜZENLE-

MENİN YOLU 

HTK sektörü hizmet, teşkilât ve yöntemlerinin yeniden düzenlenebilmesi için 
başlıca temel sorunlarla ilgili konularda birer proje geliştirilmesine ihtiyaç var-
dır. Hazırlanması ve uygulanması öncelik taşıyan başlıca projelerin kısa tanım-
ları aşağıda verilmiştir. 

3.1  — HTK Sektörü  Hizmetleri ve Teşkilâtı Araştırma Projesi : 

Projenin dayanağı, sektör içindeki kuruluşların, hizmet özelliklerine göre, 
kendilerine verilmiş görevleri gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi (7), kamu 
kuruluşlarında iyi işleyen bir insangücü kullanma düzeni sağlamak için her ku-
ruluşta organizasyon piramidinin görev, yetki ve fonksiyona göre düzenlenmesine 
birer ayrıntılı proje çerçevesinde başlanması ( 8 )  şeklinde öne sürülen tedbir-
lerdir. 

Projenin amacı, HTK sektörünün kalkınma ihtiyaçları açısından ulaşması ge-
reken  amacın  ve  hedeflerin  belirli   hale getirilmesi,  bugünkü   teşkilât ve  hizmet 

(7) İkinci Beş Yıllık Pîân Harita, Tapu, Kadastro    Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu. Çoğaltma,  s :  88. 

(8) tcra Plâıu 1968 Programı. Ankara, 1968, DPT Yayımı, s : 27. 

8 



durumunun ve ortaya çıkan  başlıca  sorunların  tanımlanması, sorunların   alterna-
tif çözümlerinin  tartışılması, en uygun çözümün  seçilmesi  olmalıdır. 

3.2 — İlk Tesis Kadastrosunu  Hızlandırma  Projesi : 

Projenin dayanağı Kalkınma Plânı ve Program belgeleridir. Bu konuyla ilgili 
olarak, kadastro ve tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda yürütülmesine önem 
verileceği, yurt kadastrosunun yirmi yılda bitirilmesinin hedef olacağı (9) ,  ka-
dastro sorununun en kısa bir sürede çözülebilmesi için bakanlıkların kendi ko-
nularında Tapu ve Kadastro Gn. Md. ne yardımcı olmaları gerektiği (10) belirtil-
mektedir. 

Bu  konuda getirilen  tedbir şudur  (11 )  : 

Konu ve Tedbirler : 510. Türkiyenin tüm kadastro sorununun mevcut bütün 
maddî imkânlardan faydalanılabilmesi şartı ile, plânda öngörülen süreden önce 
halledilmesi için bir program hazırlanacak ve 1968 yılında uygulamaya başlana-
caktır. 

Sorumlu   Daire :   Devlet  Plânlama Teşkilâtı, Tapu ve  Kadastro  Gn. AAd. 

Koordinasyon veya İşbirliği Bakımından İlgili Daire : Üniversiteler, Maliye Ba-
kanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakan-
lığı,  Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri  Bakanlığı, İmar ve  İskân  Bakanlığı. 

İşin Yapılacağı Süre : Program döneminde. 

Bu projenin amacı, 20 yıllık sektör hedeflerini kapsayacak bir modelin ge-
liştirilmesidir. HTK sektörü hizmet ve teşkilâtı araştırma projesi sonuçlanmadan 
önce kısa vadede alınması mümkün hızlandırma tedbirleri ile uzun vadeli plân-
lama için gerekli verilerin, envanter ve istat ist ik bilgilerinin derlenmesi, hızlan-
dırmanın uzun vadeli tedbirlerinin geliştirilmesi bu projenin kapsamı içinde yer 
almalıdır. 

3.3 — HTK Sektörü Hizmetlerinin Koordinasyonu Projesi : 

1968 programında kadastro hizmetleri konusunda koordinasyon ve proje ça-
lışmaları yapılacağı belirtilmiştir. ( 12 )  

Projenin amacı, sektörde Devlet Plânlama Teşkilâtının sağlayacağı koordi-
nasyon faaliyetleri ile Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama 
Kurulunun sağlayacağı koordinasyon faaliyetlerinin araştırılması ve tanımlanma-
sıdır. Bunun yanısıra harita ve plânların bütün teşkilâtlar tarafından ortak] amaç-
lar için kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi, tekrarların önlenmesi, harita ve 
belgelerinden karşılıklı yararlanma esasları, koruma, yaşatma, sektör kurumları-
nın işbölümü ve işbirliği konuları da açıklığa kavuşturulmalı, bağlayıcı tedbirler 
getirilmelidir. 

(9)  Kalkınma, Plânı, îkinci Beş Yıl, 1968 -1972. Ankara, 1967, DPT    yayımı, 
s: 612 

(10) 1968 Yılı Programı. Ankara, 1967, DPT Yayımı, s: 423. 
(11) İcra. Plânı 1968 Programı, s: 127. 
(12) «1968 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Karar», 1968 Yılı Programı, s: 12. 
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3.4 — HTK Sektörü  İnsangüeü  İhtiyaçları ve  Eğitim  Projesi : 

Bu projenin dayanağı olan belgeler şunlardır : Kuruluş ların ilerisi için 
üretim ve hizmet kapasitelerini, teknolojik değişiklikleri göz önünde tutarak 
hesaplayıp insangücü ihtiyaçlarını karşılayıcı programları yapmaları, O + M araş-
tırması niteliğinde olacak bu çalışmalarda «iş değerlendirilmesi» tekniğinden ya-
rarlanılması sağlanacaktır. Kamu kuruluşları, bünyelerinde yapacakları insangücü 
ihtiyaçları alternatif tahminlerini DPT'nın bu alandaki çalışmaları ile ilişkili kıla-
caklardır. Mevcut ve ileride muhtemel insangücü açıklarını kapatmak ve perso-
nelin  niteliğini yükseltmek için gerekli  eğitim  programları  hazırlanacaktır.  (13)  

Projenin amacı, sektörde mevcut insangücünün nicelik ve nitelik durumu-
nun araştırılması, mevcut eğitim kurumlarının sektörün amacı yönünden kıritiği 
ve amaca yöneltilmesi, personel ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hizmet ön-
cesi ve hizmet içi eğitm  ihtiyaçlarının yollarının  seçimi  konularını  kapsamı  içine 
almalıdır. t 

3.5 — Yöntemleri ve Mevzuatı  Düzenleme Projesi : 

, ■* Bu projenin hazırlanması ihtiyacını doğuran plânlama bilgileri şunlardır : 
Teknik tüzük, yönetmelik ve izahnameler ile istatistik ve envanterlerin düzenlen-
me, zamanlama ve ilkelerinde standartlaştırmaya gidilecektir. Tapulama, kadastro 
hizmetleri ile harita alımı işlerinin, kuruluşların görevleri içinde süratle yürü-
tülmesini sağlamak üzere mevzuat gözden geçirilecektir. (14 )  Kıt kaynak olan 
vasıflı insan gücünden en iyi yararlanmayı sağlayan «iş basitleştirilmesi» ve «faz-
la  mesai» işletme tekniklerinden yararlanılacaktır.   (15)  

Projenin amacı, mevcut yazılı  kaynaklarda belirtilen ve* fiilen  uygulanan idari    
işlemlerin,   teknik   yöntemlerin    basitleştirilmesi,   üretim   girdilerini    optimize eden 
yeni yöntemlerin geliştirilmesi bu  konuda ilgili merkezi  kurumlarla  işbirliği 6 
sağlanmasıdır. 

3.6 — Türkiye Potansiyel  Güç Haritaları  Projesi : 

Türkiyenin şehirleşme ve gelişme kesimlerinde fizik plânlama ve sektör plân-
lamaları için gerekli olan verileri kapsayan, kapsadığı alanın doğal, kültürel, ik-
tisadi olanaklarını tanımlayan haritaların düzenlenmesi, bu haritalardan bütün 
özel ve resmi kurumların yararlanmasının sağlanması konuları bu proje içinde 
yer almalıdır. 

Bu projelerin ortak esaslarını belirlemek, gerekli koordinasyonu sağlamak 
için Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,-
Devlet Personel Dairesi ile sektörün ana kurumlarının temsilcilerinin katılmasıyla 
bir HTK Sektörü Hizmetlerini, Teşkilâtını, Yöntemlerini Düzenleme Kurulu ku-
rulmalıdır. Bu kurul yukarıda sayılan projelerin yürütülmesinden sorumlu olma-
lıdır. 

HTK sektörünün yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının başa-
rısı bu çalışmalarda kullanılacak personelin ve yöntemlerin yeterlikle seçimine 
bağlı olduğu kadar sektör içindeki  kurumların ve işgörenlerin yeniden düzenleme 

(13) icra Plânı 1968 Yılı Programı, s: 28 
(14) Kalkınma Plânı, İkinci Beş Yıl. s : 163 
(13) İcra Plânı' 1968. Programı, s : 28 
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çalışmalarını   benimsemesine  de   bağlıdır.   Şu   bilgilerin   hatırda   tutulmasında   bu 
yönden yarar vardır : 

? Hizmetin   süratinin   artırılması,   ihtiyaçlara   yeterli   bir   hizmet   sağlanması, 
mümkün olan enaz maliyete  ulaşılması  için  girişilen faaliyetlerin  tümünü  kapsa 
yan idarenin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları vazgeçilmesi müm 
kün  olmayan,  bir defa   yapılmakla  bitmeyen,  sürekli  bir organizasyon ve  metot 
(O + M)   hizmetidir. 

? Yenjden   düzenleme    çalışmaları   bir   personel   tasfiyesi   davranışı    değildir. 
Tersine personeli en uygun işte en iyi şekilde kullanmayı sağlayan bir çalışmadır. 
Yapılmış  olan  uygulamalar buna  belgedir. 

■ Yeniden düzenleme çalışmaları hizmetlerdeki, teşkilattaki ve yöntemlerdeki 
aksaklıkları düzeltme gayreti olduğu için  teşkilâtın ve işgörenlerin  itibarının  art 
masını   sağlar,  hizmetin  daha  yeterli   şekilde   yapılmasına,   işgörenlerin   ihtiyaçla 
rının  daha  iyi   karşılanmasına yardımcı  olur. 

? Organizasyon ve metot araştırmacıları  hizmeti  asıl  bilen   insanlar değildir. 
Hizmeti   bilenler   teşkilâtta   fiilen   görev   yapanlardır.   Araştırıcının   inceleme  yön 
temi  ile teşkilâtta görev yapanların bilgisi ve tecrübesi birleşmedikçe yeniden dü 
zenleme çalışmaları yürütülemez. Yeniden  düzenleme devamlı  bir  işbirliği  ile yü 
rütülebilir. 

? HTK  sektörü  işgörenlerinin  birinci  görevleri  yeniden  düzenleme çalışmala 
rını yürütecek araştırmacılara  elden  geldiği   kadar yardım  etmek,  destek olmak- 
tir.  Her işgören  mevcut durumun ve karşılaşılan  sorunların  tesbitinde,  hal  çare 
lerinin  bulunmasında, en   uygun çarelerin seçiminde hür olarak görüşlerini  sözlü 
ya  da yazılı  olarak belirtmeli, delillerini  öne  sürmeli,  usanmadan  biribirini   ikna 
etmeye gayret etmelidir. Yeniden düzenleme çalışmalarının yürütülmesinde ve uy 
gulanmasında  başarı   sağlanabilmesi   için  bu  gereklidir. 

4.   TÜRKİYE'DE  YAPILAN  YENİDEN  DÜZENLEME  ÇALIŞMALARI-
NIN DURUMU 

Türkiye'deki yeniden düzenleme çalışmalarının genel durumuna da bu arada 
göz atmak konunun  bütünlüğünü  sağlama yönünden  uygun olacaktır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra uzun süre yeniden düzenleme konusu ele 
alınmamıştır. 1947 yılında, Başbakanlığın isteği üzerine Devlet teşkilâtında ras-
yonellik sağlıyacak tedbirleri incelemek üzere birçok bakanlıkta komisyonlar ku-
rulmuşsa da bunların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi toplamak mümkün olma-
maktadır. <Bu arada yabancı uzmanlara da idarenin düzenlenmesi konusunda in-
celemeler yaptırılmıştır. 

Elde edilebilen en eski rapor Prof. Dr. F. Neumark'ın 1949'da Başbakanlığa 
sunduğu Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Hakkındaki Rapor-
dur. İkinci rapor Milletlerarası Kalkınma Bankası tarafından gönderilen Bay Bar-
ker başkanlığındaki bir grubun 1949'da hazırladığı, 1951'de yayımlanan bir ra-
pordur. Diğer bir rapor Maliye Bakanlığının teşkilât, yöntem, idare ve personel so-
runlarını kapsamaktadır. Ayrıca TODAİE 1958'de Türkiye'de Devlet Personeli Hak- 
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kında Bir Araştırma ve   1960'da Devlet Personel Teşkilâtı  İncelemeleri  adlı  çalış-
maları yapmıştır  (16).  

Birinci Beş Yıllık Plân'a geçilirken merkezi idare, taşra kuruluşları, mahalli 
idareler esas olarak Osmanlı İmparatorluğumdan devir alınan şeklinden pek farklı 
durumda değildi. İktisadî Devlet Teşebbüsleri de 1930'larda ana çizgileri belirlenmiş 
bir kuruluş ve çalışma düzeni içindeydi. Halbuki zamanla Devlet görevlerinin 
niteliğinde, kapsamında değişmeler olmuştu. Plânlı kalkınmanın başarıya ulaşması 
kamu kuruluşlarının kendilerinden bekleneni tam yapmalarına bağlıydı. Bu 
nedenlerle Merkezi İdarede, Mahalli İdarelerde, İktisadi Devlet Teşebbüslerinde uzun 
süreli, köklü yeniden düzenleme tedbirlerine başvurulması zorunlu hale gel-; misti 
(17)J Bu zorunluk idarenin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının hız kazanmasına 
yol açmıştır. 1960'dan sonra çalışmaların sistemli bir çerçeveye girdiğini görüyoruz. 

* İ lk olarak, Türkiye Merkezi Hükümet Teşkilâtı içindeki bakanlık ve kuruluş lar 
arasında (Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Genel Kurmay Baş-*kanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, Millî Emniyet, Üniversiteler, İktisadî Devlet 'Teşekkülleri 
hariç) merkezî hükümet görevlerinin dağılış durumunu belirlemek, / bu dağılışın 
kamu hizmetlerinin en verimli şekilde yapılmasını sağlayıp sağlamadığını 
incelemek, bu konuda teklif ve tavsiyelerde bulunmak için bir araştırma yapılması 1 
Şubat 1962'de Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmıştır. Araştırma, Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi, 
ilgili fakülte, bakanlık ve dairelerin işbirliğiyle ve Başbakanlıkça seçilen bir Proje 
Yönetim Kurulunun yönetiminde yapılmıştır. Projenin tümünü bir Proje Direktörü 
İdaresinde Merkezi Araştırma Grubu yürütmüştür. Bu grup bir Genel Araştırma 
Grubu, al t ı  Araştırma Ekibi, bir Özel Etütler Grubu, bir El-kitabı Ekibi ve bir 
Dokümantasyon Ekibinden kurulmuştur. Merkezi Hükümet «Teşkilâtı Araştırma 
Projesi (MEHTAP) adı ile anılan bu projede çalışmalar hazırlık safhası, bilgi 
toplama safhası, tahkik, tahlil, ekip raporlarının hazırlanması safhası, ön raporu 
hazırlama safhası, ön raporların Proje Yönetim Kurulunda görüşülmesi safhası, Ön 
Raporlara nihai şeklinin verilmesi ve elkitabının hazırlanması safhası, nihai raporun 
ve rapor özetinin hazırlanması safhası olmak üzere yedi safhada tamamlanmıştır. 
Çalışmalar hazırlanan üç yazılı dokümanın 24 Nisan 1963'de Başbakanlığa 
sunulmasıyla sonuçlanmıştır. Daha sonra basımı da yapılan bu üç eser şunlardır : 

? Merkezi  Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim   Kurulu  Raporu, 

? Merkezi' Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu  Rapor Özeti. 

? T. C. Devlet Teşkilâtı  Rehberi. 

MEHTAP raporunun hazırlanmasında mevcut durumu belirleme, bu durumun 
doğurduğu sorunları ortaya koyma, bu sorunlara modern yönetim tecrübeleri, 
bilgileri, ilkeleri açısından çözümler arama, uygun çözümleri tavsiye etme yolu 
izlenmiştir. Devlet Teşkilâtı Rehberi ise Devletin merkezi kuruluşlarının 1963 yılı 
ortasındaki hukukî ve fiilî durumunu göstermektedir. 

(16) İdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında ön Rapor. İkinci Baskı, Anka 
ra, 1965. TODAÎE1 İdari Reform Serisi : XII,, s: 14 -16. 

(17) Kalkınma Plânı, İkinci Beş Yri. s: 623. 
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MEHTAP raporunun başlıca bölümleri şunlardır : Merkezi Hükümet Teşkilâ-
tının genel yapısı, Ortak görevler, Geleneksel görevler, Malî ve iktisadî görevler, 
Sosyal görevler, Kültürel görevler, Görevlerdeki eksiklik ve eksikliğin sebepleri, 
Raporda yapılan tekliflerin merkezi hükümet teşkilâtının temel yapısı üzerindeki 
etkileri, yapılması gereken başka araştırmalar (18 ) .  

Merkezi Hükümet Teşkilâtının genel yapısı başlıklı bölümde Bakanlar kuru-
lu, Bakanlıklar, Devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılıkları, Başbakanlığa 
bağlı daireler, Muhtar kurumlar, İdari kuruluşlara ait mevzuat, Merkezi hükümet 
teşkilâtının taşra birimleri, Mahalli toplulukların kalkınması ve İdari usuller, Or-
tak Görevler başlıklı bölümde Koordinasyon, Plânlama, İstatistik, Personel, Teftiş 
ve denetleme, Bilimsel araştırma, Tetkik kurulları, İdareyi geliştirme. Dairelerin 
bina, büro ve basım ihtiyaçları, Geleneksel Görevler başlıklı bölümde Adalet, 
İçişleri ve Dışişleri hizmetleri, Malî ve iktisadî Görevler başlıklı bölümde Malî 
idare, Gümrük ve tekel, Ticaret, Sanayi, Su, Enerji, Yakıt ve tabiî kaynaklar, 
Bayındırlık ve ulaştırma, Tarım, Gıda, Toprak, İmar ve iskân, Harita, tapu ve 
kadastro, Turizm ve tanıtma hizmetleri, Sosyal görevler başlıklı bölümde Sağ-
lık, Çalışma hayatının düzenlenmesi ve sosyal güvenlik hizmetleri, Kültürel gö-
revler başlıklı bölümde de Kültür ve eğitim, Vakıflar ve Din işleri incelenmiş, 
merkezi hükümet görevlerinin en uygun şekilde dağılımını sağlamak suretiyle ve-
rimi ve tasarrufu artıracak, hizmetin kalitesini yükseltecek tekliflerde, tavsiyeler-
de bulunulmuştur. 

Yapılması gereken başka araştırmalar başlıklı bölümde ise Merkezi Hükümet 
Teşkilâtına dahil olduğu halde araştırma dışında bırakılmış olan bakanlık ve 
kurumların kendi işgörenlerinden kurulacak kurullarca incelenmesi, Devlet Per-
sonel İdaresinin ve İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi çalışma-
larına hız verilmesi, Merkezi Hükümet Teşkilâtının taşra birimleri ile mahalli 
idareler arasında görev dağıtımı ve mahalli idarelerin yeniden düzenlenmesinin 
ayrı bir proje olarak ele alınması, bütün bakanlıkların ve kurumların teşkilâtla-
rının, yöntemlerinin araştırılmasının daimi bir görev olarak benimsenmesi, bütün 
bakanlık ve kurumlar için ortak olan sorunların ortak yönleriyle ayrıca incele-
me konusu yapılması tavsiye edilmiştir. 

MEHTAP raporunun tavsiyelerini değerlendirmek, teşkilâtlanma, idari yön-
temler ve personel konularında gerekli tedbirleri belirleyip gerçekleşmelerini sağ-
lamak üzere 5.6.1964 günlü, 6/3167 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla İdareyi ve 
İdari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu (İİMYDK) kuruldu. Bu komisyon, 
MEHTAP raporunda öncelik verilen taşra teşkilâtı araştırması ile mahalli idareler 
araştırmasının yapılmasını sağlarken bir yandan da kamu hizmetlerinin bakanlık-
lar ve kamu kuruluşları arasında dağılışı ile bunların iç kuruluşları konusunda 
da çalışmalar yaptı. 

İİMYDK tarafından hazırlanan İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme 
Konusunda Hazırlanacak Mevzuatla İlgili Genel İlkeler adlı belge İdare alanını dü-
zenleyecek mevzuat. Kamu kurumlarının kuruluş ilkeleri, İdari yargı, Bakanlar 
kurulu, Başbakanlığa bağlı kurumlar, Bakanlar kurulunun parlamento ile ilişki-
leri,  Bakanlıklararası  koordinasyon  konularını   kapsamaktadır  (19).  

(18) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - 1965. Ankara, 1965, TO- 
DAÎE Yayımı, s: 51-58. 

(19) İdareyi vej İdari Metotları Yeniden Düzenlen» Konusunda    Hazırlanacak 
Mevzuatla İlgili G«nel İlkeler. Ankara, 1965, DPT Yayımı, s: 3-10. 

13 



Taşra teşkilâtı araştırması Ekim 1964 - Mayıs 1965 tarihleri arasında Doç. 
Dr. Arif T. Payaslıoğlu tarafından yapıldı. Bu araştırmanın amacı MEHTAP rapo-
runun konusu olan genel idare (merkezi idare) kuruluşlarının mahalli teşkilâtla-
nışı dolayısiyle ortaya çıkan sorunları inceleme, bunların çözümü için somut teklifler 
ileri sürme şeklinde özetlenebilir. Araştırma, proje yöneticisinin hazırladığı 
esaslara göre, onun yönetimi ve gözetimi altında küçük bir araştırıcı grubu tara-
fından yapılmıştır. Yöntem olarak araştırmanın ana çizgilerini özetleyen bir ça-
lışma tasarısı hazırlanmış, incelemeler bu tasarıya uygun olarak yürütülmüştür. 
Gerekli bilgilerin toplanmasında, bulunabilen yazılı kaynaklarla çeşitli kurumlar-
dan edinilen bilgilerden faydalanılmıştir (20). Payaslıoğlu raporunun ana bö-
lümleri şunlardır : Taşra teşkilâtının temel düzeni, Taşra teşkilâtının bölümleri, ' 
Taşra teşkilâtının idari problemleri, Taşra teşkilâtına sağlanan imkân ve kaynaklar. 

Mahalli  idareler araştırması Prof. Fehmi Yavuz tarafından Eylül  1964-Ağus-• tps   
1965   arasında  yapıldı.  Proje  Müdürünün   yardımcıları  önce  Doç.  Dr.  Cevat 

Geray, sonra  Prof. Dr.  Sadun Aren'di. Araştırmanın  amacı  mahalli idarelerin  so-
*ri|nlarını  incelemek, sorunların  çözümünü, görevlerin  başarı   ve verimliliğini  sağ-' 
lamak için tavsiye ve teklifler yapmaktı. Anket yapma imkânsızlığı yüzünden  tür-, 
lü  konularda yetkili  uzmanlara rapor hazırlatma  yolu  seçilmiştir.  Hazırlanan  ra-

porlar başka  bir yetkiliye incelettirilmiş, yapılan  tenkitlere göre araştırıcılar ra-
porlarını   bütünlemişlerdir.  Çalışmalarda  Proje Müdürü  bir Danışma   Kurulundan 
da yararlanmıştır. Önce il özel  idareleri,  belediyeler, köyler    hakkında ayrı  ayrı 
öfi   raporlar hazırlanmıştır. Sonra   nihai   rapor  hazırlanmıştır   (21).  Yavuz  rapo-
runun  başlıca  bölümleri   şunlardır :   Mahalli   idarelerimizin  gelişme  nedenleri  ve 
yönü, Görüş ve teklifler, Mahalli idarelerimiz ve emlâk politikası, İller Bankası ve 

mahalli idarelerimiz,. Belediyeler, Köy idareleri, İl özel  idareleri. 

Bu temel araştırmaların yanısıra bakanlıklar düzeyinde de bazı çalışmalar 
'yapılmış ve yapılmaktadır. Tarım Bakanlığı hizmet ve teşkilâtı araştırması bit-
miş ve yayımlanmıştır (22 ) .  İçişleri Bakanlığı araştırma projesi hazırlanmıştır 
(23) .  Çalışmalar bir yıldan beri devam etmektedir. İmar ve İskân Bakanlığı ye-
niden düzenleme projesi ve rehberi hazırlanmış, kısa bir süre önce çalışmalara 
başlanmıştır (24). Tapu ve Kadastro Gsnel Müdürlüğü araştırma çalışmaları da 
devam etmektedir. Hizmet ve teşkilât araştırması niteliğinde olan bu çalışmalar-
dan  başka bazı özel çalışmalar da  halen devam etmektedir. 

Yeniden düzenleme çalışmalarının ikinci önemli bölümü İktisadî Devlet Te-
şebbüslerini düzenleme çalışmalarıdır. Bu çalışmalara 154 sayılı Kanun gereğince 
ilk defa   1961   yılında  başlanmıştır. Çalışmaların   ilk safhasında   16  teşebbüs   (İl- 

(20) Arif T. F'ayaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilâtı Üzerinde Bir. İn 
celeme. Ankara, 1966, TODAÎE - DPT Ortak Yayımı, s: 2, 10. 

(21) Fehmi Yavuz, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde 
Bir Araştırma. Ankara, 1966, TODAÎE   DPT Ortak Yayımı, s: 173, 186. 

(22) Tarım Hizmetleri ve Teşkilâtının Yeniden Düzenlenmesi.  Ankara,  1964. 
286 s : Tarım Bakanlığı Yayımı. 

(.23) içişleri Bakanlığı Hizmetlerini  ye Teşkilâtım Yeniden Düzenleme  Pro-
jesi. Ankara, 1967, 20  s : İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu Yayımı, sayı : 1. 

(24) tmar ve tskân Bakanlığı Hizmetlerini ve Teşkilâtını Yeniden Düzenleme 
.  Projesi ve Rehberi. Ankara, Haziran 1968, 23 + 22 s .  Çoğaltma. 
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ler Bankası dahil) incelenmiş, hazırlanan raporlar Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
Ait Özel Raporlar adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır. Bütün teşebbüsleri ilgi-
lendiren hususlar da Kamu İktisadî Teşebbüslerine Ait Genel Rapor'da toplan-
mıştır. Bu raporlar Müsteşarlar Komitesi tarafından incelendikten sonra İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Müesseselerin Bünyelerinde Yapılması Gereken 
Islâhat Hakkında Rapor hazırlanmıştır. Çalışmaların ikinci safhasında 6 teşekkül 
incelenmiş, belli sorunlar üzerinde tavsiyeler yapılmış, bu çalışmalar 1962'den 
1964'e kadar sürmüştür. 1964'cle İktisadî Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzen-
leme Komisyonu (İDTYDK) 440 sayılı Kanun uyarınca kurulmuştur. Bu komis-
yon 1968 yılına kadar çalışmış, kanunî görev süresi sona erince dağılmıştır. Bu 
komisyonda görev almış uzmanlardan bir bölüğü halen Devlet Plânlama Teşkilâtı 
içinde yeniden düzenleme çalışmalarını  yürütmektedirler. 

İDTYDK'nun teknik çalışmaları bir Başdanışmanlık aracılığıyla yürütülmüş-
tür. Başdanışmaniık teşkilâtı Organizasyon ve Mevzuat, Mali İşler ve Muhasebe, 
İşletmeler Analizi, Pazarlama, Personel gruplarından kurulmuştur. Ayrıca teşek-
küllerin genel müdürlerinden oluşan bir Danışma Kurulu vardır. Komisyonun 
görevi İktisadî Devlet Teşekküllerinin faaliyet alanlarını belirleme, bunların bün-
yelerinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait tedbirleri tavsiye etme-
dir. Çalışmalar sırasında önce durum tesbiti yapılmış, o günkü organizasyonun 
ne olduğu, nasıl çalıştığı ortaya konmuştur. Bunun için önce teşekkülün mevcut 
organizasyon şeması, her birimin mevcut görev tarifleri, görev ve yetki yönetme-
likleri, daha önce yapılmış organizasyon çalışmaları ve verilmiş raporlar, teşek-
külün geçmişi ve gelişmesi hakkındaki bilgiler, imkân olduğu oranda aynı faaliyet 
dalındaki yerli ve yabancı benzer firmaların organizasyon yapıları hakkındaki 
bilgiler toplanmıştır. Bu ön bilgilerle teşekkül hakkında genel bir fikir elde edil-
dikten sonra, teşekkülün kilit noktalarında çalışan yöneticilerin görüşleri anket, 
mülakat veya  anket ve mülakat  yöntemleriyle alınmıştır. 

Açıklanan yöntemle toplanan bilgiler organizasyon ve yönetim ilkelerinin ışı-
ğında değerlendirilerek o teşekkülün yapısına en uygun organizasyon alternatif-
leri geliştirilmiş, bunlardan teşekkül için en uygunu seçilmiştir. İşin bu safhasın-
da organizasyon uzmanı ve teşekkülün üst yönetim kademesi olabildiği ölçüde fi-
kir birliğine varmaya çalışmışlardır. Yerleşmiş alışkanlıklar yüzünden yeniliklerin 
kabul görmediği hallerde komisyon kendi tekliflerini, tavsiyelerini rapora yazmayı  
uygun görmüştür. 

Çalışmalar sonunda kurumların faaliyetleriyle ilgili bilgileri bir araya topla-
yan 13 organizasyon elkitabı ile İktisadî Devlet Teşekküllerinin tümünü ilgilendi-
ren personel, iş değerlendirme, malj işler konularıyla ilgili 10 rapor hazırlan-
mıştır. Ayrıca bir Genel Rapor düzenlenmiştir. Bu Genel Rapor'un başlıca bölümleri 
şunlardır : Giriş, İktisadî Devlet Teşekküllerinin özel kanun tasarıları ile ilgili 
çalışmalar, Karma teşebbüslerle ilgili çalışmalar, Teşekküllerin aktif ve pasifleri-
nin yeniden değerlenmesine ait esasların tesbiti için yapılan çalışmalar. Muhase-
be usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması için esaslar tesbiti, Teşekküllerin 
bünyesinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahatla ilgili çalışmalar, Komisyon 
tarafından yapılan diğer çalışmalar. 

İkinci Beş Yıllık Plân «Merkezi idare birimlerinin aşırı büyümesine engel 
olmak için bakanlıkların merkez kuruluşları fonksiyonel esasa göre teşkilâtlana-
caktır.  Görev ve yetkilerin  kademeler  arasında en  uygun  şekilde    ayarlanmasını 
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sağlayıcı kanunlar çıkarılacaktır» (26) demek suretiyle bakanlıklar düzeyindeki 
yeniden düzenleme çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtmektedir. 1968 
yılı programı da bütün kamu kurumlarında organizasyon piramidinin görev, yetki  
ve fonksiyona  göre düzenlenmesi   ilkesinin  uygulanmasını  öngörmektedir. 

Türkiye'de kamu kurumlarının hizmetlerinin, teşkilâtının ve yöntemlerinin 
düzenlenmesi çalışmalarında karşılaşılan başlıca sorun çeşitli bakanlık ve ku-
rumların yeniden düzenleme projeleri arasında tutarlılığın, uyumluluğun nasıl 
sağlanacağı konusudur. MEHTAP'a göre, bu sorunun çözümü için, merkezi bir 
birime ihtiyaç vardır. İdareyi geliştirme faaliyetlerinin genel plânlamasını yapacak, 
uygulamaları izleyecek ve koordine edecek, bu konudaki genel sorumluluğu » 
taşıyacak olan bu birimin Başbakanlığa bağlı olması çalışmaları kolaylaştıracaktır. 
(27) Halen TODAİE içinde bir Merkezi O + M birimi vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
içinde de bir Yeniden Düzenleme Grubu kurulmuştur. Böylece merkezi birim için üç 
alternatif ortaya çıkmaktadır : 

1. TODAİE  içindeki  Merkezi O + M  birimini  geliştirmek yoluyla  idareyi  ge- 
■* liştirme faaliyetlerini düzenlemek. 

2. DPT  içindeki Yeniden  Düzenleme Grubunu geliştirmek yoluyla  idareyi  ge- 
•   liştirme faaliyetlerini  düzenlemek, 

3. Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı bir idareyi geliştirme birimi  kurma 
yoluyla idareyi geliştirme, faaliyetlerini düzenlemek. 

* Bugün ele alınmakta olan yeniden düzenleme araştırma projelerinin ara-
sında5 koordinasyon sağlanması, araştırma konusu olan teşkilâtların amaçlarının 
açıkça sınırlandırılması, sınırları belirlenmiş amaçların daha sonraki çalışmalarda 
veri olarak alınması ve karışmaların önlenmesi hizmetleri yeterli şekilde yapıl-
mamaktadır. Bu aksaklığın önlenmesi, yukarıda belirtilen üç alternatif çözümden 
1 en uygun olanın bir an önce Başbakanlıkça seçilmesine, seçilen alternatife uygun 
teşkilâtlanmanın öncelikle sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. HTK sektörü hiz-
metlerinin, teşkilâtının ve yöntemlerinin düzenlenmesi sırasında da merkezi ida-
reyi  geliştirme  biriminin yol  göstericiliğine, yardımına  ihtiyaç  vardır. 

(26) Kalkınma Plânı, İkinci Beş Yıl. s: 623. 
(27) MEHTAP, s: 126. 
(25) İktisadî  Devlet  Teşekküllerini   Yeniden  Düzenleme     Komisyonu,   Genel 

Rapor. Ankara, 1968, s:  8-11, 151 - 152, 227, 
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