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I —  MTA’nın Önemi

M TA Türkiye’de doğal kaynakların aranması ve bu  konularda karşılaşılan 
sorunların çözüm  yollarının araştırılması görevini yürütmektedir.

Ham madde kaynaklarının aranmasına yönelik  özel kesim den ciddiyetle söz- 
etm ek olanaksızdır. Özel kesim in bu  konudaki çalışm aları dağınık, plansız, kü
çük birim lerin kısa erimli çıkarlarına yönelik, bilim sellikten uzak ve ülke gerek
sinimleri karşısında önem siz niceliktedir. Ham madde kaynaklarının aranmasında 
işgören başka bir kam u kuruluşu da yoktur. Etibank, TDÇİ, KBİ, Çinkur vb. ku
ruluşlar aram a ve araştırma çalışmalarını çok  düşük düzeyde tutmakta ve işlet
m eye ağırlık  verm ektedir.

Enerji kaynaklarının aranması ve araştırılmasında da DSİ ve EİEİ’nin hidrc 
elektrik, TPAO ’nun petrol aram aları dışında M TA yine tek başına çalışmaktadır.

Yatırım lara yönelinebilm esi ve bunların gerçekleştirilebilm esi için  birim sel 
olan kaynakların aranması ve araştırılmasında en önemli görevi üstlenen MTA 
Enstitüsü’iiün olabildiğince üretken ve kesintisiz çalışması gerekmektedir.

II —  MTA’nın Görevleri

A) Kuruluş Yasasındaki Görevler
Kuruluş yasasında belirtildiği gibi işletilm eye elverişli m aden ve taşocağı sa

halarının aranması, iyi işletilme koşullarının araştırılması doğrultusunda jeolojik, 
teknik, kim yasal çalışmalar, harita alımı, rapor hazırlamak, yapılabilirlik (fizi
bilite) incelem eleri, personel yetiştirm ek esas görevidir.

B) Gelişen Zaman İçinde Üstlenilen Görevler

Kuruluşundan buyana geçen  40 yıl içinde yerbilim lerinin yaygınlaşan yeni 
uygulam a alanlarından arazi kullanım  potansiyeli haritaları yapım ı, güzergah 
seçimi, deniz jeolojisi, uzaktan algılam a deprem  araştırmaları, çevre jeolojisi, 
yeni enerji kaynaklarının araştırılması, tem el jeoloji araştırmaları vb. konula
rında da çalışm alar yapm ak M TA ’ya düşen görevlerdendir.

C) Üstlenilmemiş Görevler

M TA ayrıca yerbilim lerinin gerekli uygulam asını sağlamak için  uyarı, tanı
tım, desteklem e> tem el verileri sağlama, gerektiğinde baskı unsuru olma, kam u
oyu  yaratma; TPAO, DSİ, YSE, Toprak Su, Etibank vb. gibi yerbilim  konularında 
uğraşıları olan kuruluşların gereksinm eleri olan temel bilgileri sağlama; uluslar 
arası kuruluşlarla ilişki kurma; yerbilim  eğitim ini yaygınlaştırm a; ve bilim sel 
araştırmaları da desteklem e görevlerini de üstlenmelidir.

III —  Kuruluştaki Yapısı

M TA daha kuruluşunda olum lu ve olum suz özellikleri yapısına almıştır.
A ) Olum lu Yanlar

1 —  M erkezci Niteliği

Kuruluşunda m erkezci b ir  örgütlenm e yapısı seçilmiştir. Bu olum lu olm uş
tur. Çünkü zaman içinde sayısı sınırlanm ayacak denli çok  çeşitli konuda çalışıl
m ıştır ve bu  konuların gerektirdiği bilgi birikim i, uzmanlaşm a ve kaynak önce
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liklerinin planlanabilm esi ancak böylesi m erkezci b ir karar ve yürütm e örgü 
tüyle sağlanabilirdi. Yurt düzeyine yayılm ış yerel birim lerin sınırlı da olsa özerk 
bırakılm ış çalışm a düzeni K arayolları ve DSİ g ibi uzm anlık dalları sınırlı kamu 
kuruluşlarında işleyebilse de M TA ’nın üretkenliğini daha da kısıtlardı.

2 —  H arcam a Düzeni
H arcam a düzeni öteki kam u kuruluşlarının uyduğu kayıtların dışında tutula

rak yararlı b ir  esneklik sağlanabilm iştir (Kuruluş Yasası M adde 1).

3 —  Çalışma Alanı
M aden aram a ve araştırılma işlem lerinde M TA 'ya öncelik  tanınarak geniş bir 

çalışm a alanı açılm ıştır (Kuruluş Yasası M adde 6, 8).

4 —  Personel Durumu

Çalışanlarına özel kuruluşlarda uygulanan kuralların uygulanm asının sağ
lanması üretkenliğin artm asına elverişli koşulları getirebilir (Kuruluş Yasası M ad
de 12).

B) O lum suz Yanlar

Öte yandan daha kuruluşta bürokratik ve hiyerarşik bir örgütlenm eye gidil
miştir. Bu, kaçınılm az olarak olum suz olmuştur. Çeşitli konu gruplarında giderek 
artan sayıda bürokratik birim ler kurulm uş ve hiyerarşik b ir yönetici dizisi oluş
turulm uştur. Uzun erimli ya da yıllık program ların saptanması, bilgi üretici in
san gücünün bu  program lar içinde dağıtılması, b ir sürecin çeşitli aşamalarında 
elde edilen bilgilerin  birleştirilmesi, yorum lanm ası ve sonraki aşamalarla ilgili 
kararların verilm esinin yanısıra, tüm yönetsel kararlar, yan ödem eler, burslar 
ve ek öğrenim  olanaklarının dağıtım ı yoluyla ödüllendirilm e ve cezalandırılm aları 
bunların  tüm ü üst yöneticilerin  yetkileri içinde kalmıştır. Buna karşı ast kad
roların denetim  ve eleştiri olanakları, katılm a hakları hiç olmamıştır. Yinelem e 
ilkesinin geçerli olduğu mal üretim i ya da hizm et birim leri için  hiç de aykırı g ö 
rünm eyen bu durum, konusu gereği durm adan değişm eyi, özgür katılm ayı ve tek
nik kişinin sürekli eğitim  ve kendini yenilem esini gerektiren M TA türü aram a- 
araştırmacı b ir kuruluşun başarısız geçm işinin nedenidir.

IV — M TA ’nın Bugünkü İşleyişi

A ) Bürokratik İşleyiş

Kuruluşundan gelen  bu özelliklerin yanında gelişim indeki bazı yönelim ler d ı  
M TA ’nın bugününü belirlemiştir. Birkez gittikçe artan biı hızla büyüm ektedir 
MTA. Bu büyüm enin örgütlenm e üzerine etkisi hiyerarşik işleyişin daha da ge
lişmesi şeklinde olmuştur. Yönetici kadem elere yenileri eklenmiş, birim  sayısı art 
tırılmıştır. Birim ler kemikleşmiş, güçlenm iş (bu güçlenm e özellikle biribirlerine 
karşı güçlenm e şeklinde gelişm iş), aynı sürecin öğeleri şeklinde düşünülen b i 
rim ler biribirleriyle yaraşır rakiplere dönüşm üş ve her türlü yeniliğe direnm ek 
baskın ilkeleri olmuştur.

M TA ’da yönteci kadrolar aşırt derecede şişmiş durumdadır. Günüm üzde gö 
revli teknik elem anların % 44’ünün yönetici olm ası bu  durum u yeterince açık 
olarak gösterm ektedir. Yeni kurulm ak istenen Şube M üdürlüklerinin bu  oran. 
% 50'ye çıkaracağı anlaşılmaktadır.
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Yönetim  orun (makam) larının bu derece şişkin durum a gelm esine bu yer
lerin çekici kılınm ış olm ası yol açmıştır. Devlet Persorel Yasasıinın bu  durumu 
özendirir yönünden yararlanılm ak yoluna gidilmiş, etkisini azaltacak önlem ler 
alınmamıştır. Daire Başkanlıkları, Bölge M üdürlükleri, Servis Şeflikleri ve bun
ların çok  sayıdaki yardım cılıkları kurularak günüm üzdeki noktaya varılmıştır.

Am açları ne olursa olsun sonuçta teknik elem anların büyük bir çoğunluğu 
için  bu  rakam lar (orunlar) varılması gereken hedefler niteliği kazanmıştır. İş: 
yapanların em eklerinin yurt ekonom isine olum lu katkıda bulunm a yolu, gerçek 
anlamda h içb ir zaman açılmamış, bu konudaki düzenlem eler uyutm a ve aldatma
dan öteye gitmemiştir.

Master, doktora gibi bilim sel çalışm alar yaparak ya da görev  içinde dene
yim lerden geçerek  uzmanlaşmış olan kişiler yöneticilik  için güçlü  adaylar oluş
turmuş, bu  kişilere başka bir seçenek de bırakm ayan bir düzen geliştirilm iş o l
duğundan uzm anlık konularında h içb ir çalışm a yapm a olanağı bulunm adan yö 
neticiliğe itilmişlerdir. Böylece bu kişilerin uzmanlaşm ası için yapılan yatırım la!1 
karşılıksız kalmıştır.

B) Bölgeleşm e
Bir başka yönelim  de bölgeleşm e doğrultusunda olmuştur. Son on  yıl içinde 

yurdun çeşitli yerlerinde Bölge M üdürlükleri kurulmuştur. Başlangıçta kuruluş 
am açları yalnızca lojistik idi. Yurdun her yerinde dağılm ış ve birkaç gün ile yıl 
arasında değişen süreli geçici çalışm a birim lerinin her yönden beslenm esinin 
doğrudan m erkezden yapılm ası olanaksızlaştığı için bu  işlev Bölge M üdürlükle
rinde örgütlenm ek istenmiştir. Fakat daha başlangıçta btı birim lerin yönetim ine 
teknik elem anlar getirilm iş ve buraları yeni bürokratik orunlara (makamlara) 
dönüştürülm üştür. Buralarda görevli teknik  elem anlar (Bölge M üdürü ve Yardım 
cıları, Daire Temsilcileri, K oordinatörler vb.) sürekli yolluk alabilm ekte (Son 
aylarda bu  yolluklar kısmen kesilmiştir) ve üst yönetim le uzlaşmaları sürdükçe 
orada yerleşik kalabilm ektedirler (oysa teknik elem anlar M TA ’da sürekli olarak 
yer değiştirmektedir. A yrıca  yöredeki kam u yöneticileri arasında toplum sal pres 
tij kazanabilm ekte ve o yörenin  iş çevreleri ile ilişki kurabilm ektedirler. Bu çe 
kici yanlar çok  büyük sayıda teknik elem anın buralara yığılm asına neden o l
muştur. Bu varlığın haklı gösterilebilm esi için  de buralardaki personel kadroları 
şişirilmiş, bürokratik işlem ler çoğaltılm ış ve harcam alar arttırılmıştır. Bölgelerin 
giderek artan haramaları proje giderlerinden karşılanmakta ve proje maliyetleri 
yapay biçim de arttırılmaktadır. Sonuç M TA ’nın üstlendiği bilgi üretim i işlevinin 
güçleştirilm esi ve bu  yolda değerlendirilebilecek insan gücü  ve akçalı olanakların 
kısırlaştırılm ası olmuştur. Daha da kötüsü henüz bu  gelişm enin sın ırına, ulaşıl
mamış oluşudur. Bölge birim leri teknik işin planlanması ve yürütüm ündeki yet
kilerinin arttırılması yolunda sürekli olarak isteklerde bulunm akta ve istedikle
rine parça parça ulaşmaktadır da. Bu eğilim in başarı kazanması M TA ’nın olum lu 
yanı olan m erkeziliğini kırarken, olum suz yanı olan bürokratik hiyerarşik ya
pısının yaygınlaşm ası ve güçlenm esiyle sonuçlanacaktır.

V — MTA’nın Yapısal Sorunu

Bu olgular b iryan lanyla  çalışanların çeşitli sorunarm a kaynaklık ederken, 
özünde M T A ’nın üretkenliğini düşürm ektedir. Son derece zengin bir yetişkin in- 
sangücü kadrosu, az rastlanır b ir donanımı, yeterli bütçesi ile örnek olabilecek
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olan M TA tam bir kısırlık içindedir. Y ıllardır savunabileek bir başarısına rast
lanılmamıştır. Kam uoyuna reklam  edilen çoğu  çalışm aları uzm anlarca yoğun eleş
tirilere tutulmaktadır.

Yönetim  görevleri çekici kılındığından çalışanların üretkenliği düşmüştür. 
Dem okratik b ir çalışm a düzeni oluşturulm adığından elem anların yapıcı, yaratı- 
c, üretken yönlerinin gelişm esi engellenm iş, iş yapabilm ek için çetin m ücadele v e 
rilm esinin gerekli olduğu bir sınıra gelinmiştir. Yatırım  projeleri ve iş prog
ram ları görev  ve olanaklar gerçekçi biçim de saptanmadan yapılmaktadır. Ele
m an yetiştirmede, eğitim de tam b ir  keşm ekeş vardır. U ygulanan çalışm a düzeni 
ve doğal kaynaklarla ilgili politikanın ülke çıkarlarına uygun nitelikleri kazan
mamış olm ası sonucu yetişmiş elem anlar için  yeterine çekici olunamamıştır.

Kendini toplumsal ve ekonom ik güvensizlik, belirsizlik ve eşitsizlikler için 
de gören, gereksindiği hizm et içi eğitim i sağlanm ayan ve kendi yaratcı çalışm a
sının yönlendirilişi üstüne en küçük b ir  hakkı olm ayan bireylerden bileşik bir 
örgüt, hele o bireylerin  yaratıcı çalışm alarından başarı bekler durumdaysa, ya
pısal sorunlarla karşı karşıyadır. Bu.ıun yanında iş parçalara ayrılmış, bu  par
çalar ayrı b irim ler şeklinde örgütlenm iş ve bu  ayrı birim ler biribirine kapalı, bi- 
ribiriyle çelişir durum a dönüşmüştür. Kuruluş ve gelişm o dönem lerinde olum lu 
çalışan m erkezci yapı parçalanm aya ve bireysel rahat, yöresel iş çevreleriyle 
kazançlı ilişkiler ve m akam (orun) gücü  arayanlar için  birer sığm ak niteliğinde 
yeni bürokratik kadrolar oluşturulm aya başlanmştır .

V ! —  Gerekli Yapısal Dönüşüm

Yapısal sorunlar konusundaki saptamalarımız doğru ise yapılacak dönüşüm 
de buradan çıkarılabilir.

A ) Bölgeleşme

Ö ncelikle M TA ’nın m erkezci niteliğinin korunabilm esi için  Bölge M üdürlük
lerinin salt donanım  sağlanması, bakım, onarım  ve m uhasebe gibi destek hizm et
lerinin geçici kuruluşlu kam p ve ekiplere götürülebileceği düzeyin üzerinde ge
lişmesinin sağlanması ve teknik elem anların bu m üdürlüklerdeki yöneticiliklerden 
geri alınması gerekecektir. Bölgelerde yalnız destek hizm etleri ile ilgili işlerde 
çalışan işçiler ve d iğer personel Bölge kadrolu olmalı. D iğer m akina-projeye 
bağlı kadrolu işçi ve d iğer personelin tümü şimdi olduğu gibi m erkez işyerin
de iş akdi ile bağlı olm alıdırlar. A raziye gezi em ir ile ilgili projeye gönderilm elidir.

Şu anda M TA ’da çalışan 5 yılını doldurm uş tüm mahalli işçiler M TA Enstitüsü 
bünyesinde sürekli işçi kadrosuna alınmalıdır.

B) Merkez

M erkez birim lerini iki grupta düşünm ek olanaklıdır. Bunların bir bölüm ü 
M T A ’nın asıl işlevini üstlenen bilgi üretici birim lerdir. Bir bölüm ü de bunlara des
tek hizmetleri sağlayan birimler. İkinci grup içinde düşünebilecek personel m u
hasebe, atelyeler, idari işler vb. destek birim leri tüm öteki kam u kuruluşları gibi 
örgütleniş biçim lerini sürdürebilirler. Fakat ilk grup içinde düşünülebilecek olan 
jeoloji, temel araştırmalar, petrol ve jeoterm al enerji, radyoaktif m ineraller ve k ö
mür, endüstriyel hamm addeler, m aden etüd, jeofizik, sondaj, laboratuvarlar, tek
nolojik, fizibilite, plan ve koord inasyon  gibi daire başkanlıkları çerçevesindeki 
çalışmaların yeniden örgütlenm esi gerekmektedir.
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Bu yeni örgütlenm e biçim i proje tem eline dayalı örgütlenm edir. Bu tür ör
gütlenm ede esas projedir. Ülke gereksinm eleri gözetilerek çalışanlarca hazırla
m an ve önerilen projeler içinde ilgili tüm m eslek ve disiplinler yer alarak çağdaş 
kollektif bilgi üretimi esasına göre çalışacaklardır. Önerilen projenin  ön yazıla
rı tüm çalışanlardan oluşan ana birim de gerekçesi ve m ali esasları da  tartışıla
rak kabul edildikten sonra çalışmalara başlanacaktır. B öylece projenin gerekliliği, 
önceliği ve boyutları ülke çıkarları gözetilerek tartışılacaktır. Her arazi mevsim 
sonunda proje çalışanları ana birim e çalışm alarına ilişkin bilgileri aktarıp bilgi 
iletişimini sağlayacaklardır. Her dönem de hesap verm e durum unda kalan çalı 
şanlar olum lu bir yarışm a içine gireceklerdir. Bu tartışma ortam ında bir yanda 
bilgi iletişimi en etkin biçim de sağlanırken, çalışanlarda da süratli bilgi biriki
mi yaratacağından eğitim den doğan eksiklik giderilm iş olacaktır. Bir yandan da 
her yıl b ir  nevi hesap verm e durum unda kalan çalışanlar kendi bilgi eksiklerini 
giderm eye hız verip  kendi kendilerini aşama olanaklarına kavuşacaklardır.

Proje tipi örgütlenm e bürokratik işleyişi büyük çapta ortadan kaldırdığından 
üretim den kopuk çok sayıdaki bürokratik yönetim  hiyerarşisi ortadan kalkacak
tır. Yetişmiş insan gücünün en aktif dinam ik biçim de kullanım ını sağlayacaktır.

Çalışanlar projenin tüm ü boyunca ya da belli b ir dönem inde katılabilecek
lerdir. Çalışmalara belli b ir dönem de de katılm ış olsalar tüm çalışanlar bitim e ka- 
proje üyesi olacaklar, yetki ve sorum luluğuna katlacaklardır. Bir kişi birden çok 
proje çalışıyor olabilecektir. Böylece emek gücü  en üst düzeyde değerlendirile- 
bilinecektir. Her çalışan proje önerm e hakkına sahip olacaktır. Projenin konusu 
kapsamı, süresi, program ı, kadrosu vb. niteliklerini anlatan proje yazısı tüm çalı
şanlarca onaylanırsa çalışanlar kesinlikle dışarıdan karışma olm aksızın dem ok
ratik kurallar içinde çalışacaklardır.

Böyle b ir  örgütlenm e biçim i bir yandan çalışanlara işin niteliğine göre ilgi 
alanlarında planlanm asında söz ve karar sahibi olacakları bir çalışm a ortam ı sağla
yacaktır. Bir yandan da çalışanların yaratıcı güçleri önündeki kısıtlamalar kalk- 
tğı için  üretkenliğin hızla yükselm esini sağlayacaktır.

Çalışanlarca seçilen proje tem silcilerinden oluşan ve biribirine yakın konulu 
projeleri proje grupları kurulacak ve bugünkü bürokratik  orunların yerini ala 
çaktır.

Planlama, denetleme, değerlendirm e gibi tüm işlevler de bu ilkeler ışığında 
en dem okratik biçim de örgütlenm elidir.

Böyle b ir  örgütlenm e biçim i M TA ’nın kısır bürokratik hiyerarşisinin yerine 
dem okratik dinami kbir örgütlenm e biçim i getirecektir.
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A) G I R İ Ş

Toplumsal yaşam da ve iş hayatında kurum ların başarıları herşeyden önce 
işi yapanların sosyo-ekonom ik ve dem okratik sorunlarının çözüm üne bağlıdır. İş 
güvencesinin ve sağlığının, özgür bir çalışm a ortam ının yaratılması, yönetim in 
dem okratikleştirilm esiyle m üm kün olur.

B) YÖNETSEL SORUNLAR

Gelişm ekte olan m odern yönetim  bilim inin ışığında, işteki verim in arttırıl
ması ve elem an yaratıcılığının sağlanması için çalışanların (işçi-m emur-teknik 
elem an) yasalarda olan yönetim e katılm a (kararların alınmasında, uygulanm a
sında ve denetim inde) hakkı tanınmalıdır.

1 —  Yönetime Katılma:

Enstitümüzde yönetici-çalışanlar diyalogunu geliştirecek ve yönetime büyük 
kolaylıklar getirilecek olan,

I-I Bütçesinin tamamı devletçe verilen iktisadi Devlet Teşekküllerine ilişkin 
3468 sayılı yasayı değiştiren 23 sayılı yasa, bu kuruluşlardaki m üdürler kurulu 
nun b irer  üyesi işçi ve m em urlar arasından seçilm esi kuralını koym uştur. M.T.A. 
Enstitüsünün 1973 de son şekli verilen kuruluş kanunu bu kuralın hayata ge 
çirilm esine engel değildir. Bu işleyiş en kısa zam anda gerçekleştirilm elidir.

1-2 M em ur Disiplin Kurullarında m em ur ve teknik elem anların temsil ed il
mesi dem okratik bir haktır. Bu kurula m em ur ve teknik elem anların seçeceği 
tem silcilerin  katılması gerekir .

2 —  Atama ve Yer Değiştirmelerde Anti-Demokratik ve Ayrıcalıklı Uygula
malar :

2.1. Mahalli işçilerin daimi kadroya alınmasında, işçilerin M.T.A. işyer
lerinde çalışm a süresi gözetilm eden ve referans ilkesi kötüye kullanılarak, düşün
celerine göre  uygulam a yapılmaktadır. Mahalli işçilerin daimi kadroya alınm a
sında şu ilkeler gözetilmelidir.

a) M.T.A. işyerlerinde toplam çalışm a süresi ve bilgi birikim  ölçüt alınmalı,

b) işçiler yeniden işe alnırken veya daim a kadroya geçirilirken kazanılmış 
hakları saklı tutulmalıdır.

2.2. Askerlik öncesinde işçi statüsünde çalıştırılanlar askerlik görevinin  bi
timinde, Enstitüye döndüklerinde ayrım  gözetilm eksizin tekrar aynı statüde ve 
emsallerinin seviyesinde işe başlatılmalıdır.

2.3. Tüm çalışanlar, düşüncelerinden dolayı yeri değiştirilerek tedirgin edil
m ektedirler. Y er değiştirm elerde çalışanın m uvafakati alınmalıdır.

2 4 M emur ve teknik elem an tem ininde keyfiliğin  ve kayırıcı davranışla
rın önüne geçilm elidir, ihtiyaç duyulan kadrolar kam uya duyurularak (meslek 
ve m em ur örgütleri kanalıyla) geniş katılım sağlanmalıdır, işe alınm ada başvuru 
sırası ve yetenek ölçüt olmalıdır.

VII — ÇALIŞANLARIN SORUNLARI
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2.5. G öreve yeni başlayan aday m em urlar ekonom ik ve sosyal baskılar al
tında tutulmaktadırlar. Özenle yetiştirilm eleri gözardı edilm eksizin asaletin onay
lanm asında şu kıstaslar gözetilm elıdir.

a) Eşitlik açıklık ilkesi benim senm eli

b) Ö ğrenim  ve düşünce farkı gözetm eden herkesin asaletinin yasadaki en 
alt sınır olan 6 ay sonunda onaylanmalı, onaylanm adığı taktirde gerekçesi b il
dirilmeli

c) Asalet tasdiki gecikm iş olan m em urların asaletleri en kısa zamanda onay
lanmalıdır.

3 —  Sicil Raporlarının Düzenlenmesinde ve Yükselm elerde Anti-Dem okratik 
A yrıcalık lı uygulam alar :

3.1. İşçilerin ünvan ve pozisyon değişikliklerinde sınav usulü konm alı ve 
sınavda başarı esas alınmalıdır.

Sınav Kom isyonu : a) işveren, b) İşyerinde yetkili sendika tem silcilerinin 
eşit oylarla katılacağı biçim de kurulmalıdır.

3.2. Liyakat zammı, işverence keyfi olarak uygulanm akta ve çalışanlar ara
sında huzursuzluk yaratatılmaktadır. Bu keyfi uygulam a kaldırılmalıdır.

3.3. Tüm çalışanların bir yıllık  başarı ve başarısızlıklarım  belirleyen, ça
lışmaya devam ında temel kıstas alm an sicillerinin düzenlenm esini keyfilikten çı 
karılıp çağdaş yönetim  ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır.

a) Hiç kim seye düşüncelerinden ötürü kötü sicil verilmemeli,

b) Am irler, kişisel nedenlere dayanan sürtüşmelerinden dolayı çalışanlara 
kötü sicil verm em elidir.

3.4 Kadro-terfi işlerinde, üretkenliği düşüren hiyerarşik-bürokratik bütün e n 
geller kaldırılm alı ve dem okratik ilkeler benim senmelidir. Çalışanların düşün
celeri nedeniyle, ya  da yakınlarının kayrılm ası am acıyla yasa dışı olarak kadrolar 
boş tutulmakta, sırası ve hakkı olanların yükseltilm esi (derece) gerçekleştirilm e- 
mektedir. Torba kadroların dağıtım ı keyfi olarak yapılm akta ve çalışanlar ara
sında huzursuzluk yaratılmaktadır. Bu ayrıcalıkların giderilebilm esi ve üretken
liğin arttırılabilm esi için  :

a) Baş Mühendis, Baş Jeolog, Baş Jeofizikçi, Baş Jeom orfolog  ve Baş Topoğ- 
ra f g ibi meslek unvanlarına en üst dereceye kadar ilerlem e olanakları tanınmalı,

b) Boş kadrolar çalışanlara ilanen Üuyurulmalı,

c) Yükselm e gecikm elerinde nedenler gerçekleriyle beraber kişiye b ild i
rilmelidir.

d) Torba kadrolar, yasaların özüne uygun olarak çalışm a süresi ve başarı 
gözardı edilmeden, h içbir ayrıcalık gözetilm eksizin tüm çalışanlara verilmelidir.
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4 — DİĞER SORUNLAR

4.1. Takdirnam e ve liyakat verilm esinde grup çalışm a 'an  gözardı edilm eksi
zin eşitlik ve açıklık ilkesi uygulanm alıdır. Çalışmalar sonucu oluşan ürünün 
toplumsal niteliğinden hareketle, takdirname sadece grup sorum lusuna değil gru 
bun tüm elem anlarına verilmelidir.

4.2. Enstitümüzde arazi çalışmaları gerekli ve doğaldır. Çalışanların A na
yasal ve Yasal haklarının korunabilm esi ve uygulam ada keyfilikten kaçınm ak 
için  GEÇİCİ GÖREVLENDİRME bir yönetm enliğe bağlanm alıdır. Bu yönetm en
likte aşağıdaki ilkeler yeralmalıdır.

a) G eçici görevlendirm ede çalışanların oluru alınmalıdır (Yasa gereğidir).

b) Çok zorunlu haller dışında geçici görevlendirm eler her yıl için  en fazla 
belirli b ir süreyle (yan ödem eler kararnam esinde olduğu gibi 5 ay) sınırlandırıl
malıdır.

c) Uygulam ada eşitlik ve tarafsızlık ilkesi hayata geçirilm elidir.

4.3. M.T.A. Enstitüsü Saha Çalışmaları Y önetm eliği’nin çalışanlar yararına 
dem okratikleştirilm esi gerekm ektedir. Yönetm elik çıkarılm adan önce örgütleri
m izin (Dev-M aden-Sen. TMMOB, Tüm -Der ve Tüted) bu  konudaki raporu Genel 
D irektörlüğe iletilmişti. Bu rapordaki ilkeler ışığında,

a) Yasalardan gelen haklar korunmalı,

b) Çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda kalan kişilerin, kaza veya kötü 
bir durum da kendisinin ve ailesinin yasal hakları güvenceye alınmalı,

c) Görev, yetki ve sorum luluklara açıklık getirilmelidir.

d) Arazide çalışm anın cazip hale getirilm esi için  isteyenlerin bir buçuk aylık 
çalışma dönem inde, bir hafta m erkeze gelm eleri sağlanabilmelidir.

4.4. Enstitümüzdeki çalışm aların aksamaması için askerlik sorunu çözüm len
meli ve daireler arasında farklı uygulam alara gidilm emelidir. Askerlik dönüşü 
işe girişlerdeki engellem eler kaldırılmalıdır.

4.5. Stajyer ve kursiyerler SSK kapsam ına alınmalı ve kurs yönetm eliğin
deki anti-dem okratik m addeler kaldırılmalıdır. Ücretleri eski mükteseplerini 
m uhafaza etmelidir.

4.6. Çalışanların yasal yılık izinleri her yıl sorun olmaktadır. Yurdum uzun 
iklim  koşulları kışın izin kullanım ına elverişli değildir. Bu nedenle çalışanların 
eşit şekilde yıllık  izinlerini yazın kullanmaları ve Enstitü tesislerinden yararlan
m aları sağlanmalıdır.

4.7. Yeni örgütlenm e önerileri ışığında, tüm çalışanlara anti-demokratik bas
kılar yapan Bölge M üdürlüklerinin kadroları en kısa zam anda dem okratikleş- 
tirilmelidir. (Malatya, Sivas, Kızılahamam, Çorlu, Konya, İzmir, Araklı gibi)
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1 —  Torba kadrolar ayrıcalıklı biçim de dağıtılm aktadır. Torba kadro olayının 
özündeki yanlışlık, uygulam a bozukluklarıyla daha da sakıncalı hale gelmektedir. 
Torba kadrolar O runa (m akam ") verildiğinden, yetişmiş teknik güç kendi ilgi 
lanlardan koparılarak bürokratlaştırılmaktadır.

2 —  Y an ödem eler her yıl büyük sorunlar yaratm aktadır. Çalışanlar ara
sında yaratılan yapay ayrıcalıkların ortadan aldırılması am acıyla eşit işe eşit 
ücret ilkesi hayata geçirilm elidir. Büyük proje zamları, tüm proje çalışmalarına 
ayrıcalıksız verilm elidir. Her kişinin hangi bölüm den ne kadar yan ödem e aldıkları 
kendilerine bildirilm elidir.

3 —  Sondaj kamp yöneticilerinin sorum lulukları Arazi Yönetm enliği gereğince 
24 saat devam  etmektedir. Karşılığında hiçbir ödem e yapılm ayan ve angarya 
niteliğindeki bu  Anayasa dışı durum un ortadan kaldırılm ası için  ya her vardiye 
için  vardiye m ühendisinin atanması, bu  yapılam ıyorsa sorum luluğu olanlara 
m aaşlarından az olm am ak kaydıyla ek ödem e yapılmalıdır.

4 —  Yeraltı çalışmaları yapanlarla, laboratuvarlarda çalışanların şim diye ka
dar uygulanm ayan 5434 sayılı yasadan doğan hakları verilmektedir.

Arazide hertürlü riskli işlerde çalışan meslek grupları da bu  yasaya dahil 
edilmeli ve en üst seviyede fiili hizm et zammı almalıdırlar. G erekli yasa deği
şikliği Bakanlığa ve Devlet Personel Dairesine Enstitümüzce götürülm elidir.

5 —  Kefalet sandığı yöneticileri çalışanların bilgisi ve isteği dışında atan
maktadır. K eyfi uygulam a içinde olan bu yöneticilerin davranışlarının önüne g e ç 
mek için, gerekli yönetm elik değişikliği yapılarak yöneticilerin  ü ygler tarafından 
seçilm esi sağlanmalıdır.

D — SOSYAL SORUNLAR

1 —  Laboratuvarlarda tehlikeli işler yapanlarla, arazide hertürlü riskli iş
lerde çalışanlar, kendilerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak için 
kurum um uzca sigortalanm alıdır (Uçak ekibinde olduğu gibi toplu sigorta ya
pılmalıdır.)

2 —  Yem ek ve m utfakla ilgili olarak;

a) Yem eklerin kalitesi iyileştirilm eli ve tem izliğe özen gösterilm elidir.

b) Araziden gelen  Enstitü Elemanlarının günlük yem ek ücretleri, m erkez
deki elem anların ödedikleri miktara eşit olmalıdır.

c) İşçi ve m em ur yem ekhanelerinin yönetim ini M.T.A. çalışanlarının seçeceği 
yöneticiler üstlenmelidir.

d) H er türlü mutfak girdileri m üm kün olduğunca Tüketim K ooperatifim izden 
temin edilmelidir.

3 —  Toplum um uzun üretkenliğinin artırılması, kadınlarım ızın en yüksek 
oranda çalışm a hayatına katılm asına bağlıdır. Enstitümüzde çalışan işçi-m emur- 
teknik elem an ailelerinin KREŞ sorununun en kısa zamanda çözüm lenm esi ana
yasal bir zorunluluktur. Kurulacak olan kreşin yönetim i çalışanlarca yürütülmelidir.

C — EKONOMİK SORUNLAR
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4 — Araziden geçici süreli dönen elem anların A nkara’da b a r ın m a lı ı bu 
günkü ekonom ik koşullarda sorun olmaktadır. Özellikle bekâr arkadaşların dö
nüşlerinde kalabilecekleri m isafirhanelerin ve lojm anların kurulması zorunludur.

5 —  Sosyal güvenlik kuruluşlarım ızdan olan Tüketim  K ooperatifinin, Spor 
K ulübünün ve Yardım  D erneğinin çalışm a olanaklarını artırm ak ve daha iyi hiz
m et götürebilm ek için  geniş büro satış yeri ve depo tem in edilmelidir.

6 —  TMMOB, Dev-M aden-Sen, Tüted ve Tüm-Der İşyeri Tem silciliklerine her 
birim de bir duyuru panosu verilmelidir.

7 —  M.T.A. da geniş tabanı olan Dev-M aden-Sen, TMMOB, Tüted ve Tüm- 
Der gibi dem okratik kitle örgütlerinin kurum um uzda üyeleriyle toplantı yap 
masına izin verilm eli ve bu toplantılar için yer sağlanm alıdır (M esleki, Ekono- 
mk ve Dem okratik sorunlar üzerine).

8 —  M erkez ve taşra birim lerinde m eydana gelecek olayların teknik boyut
larının incelenm esi v e  raporlarının hazırlanm ası am acıyla Teftiş Kurulu Başkan
lığına teknik elem anlar arasından «TEKNİK MÜFETTİŞ» 1er atanmalıdır.

E —  EĞİTİM SORUNU

Ülkem izin sosyo-ekonom ik yapısındaki bo/ukluklar, eğitim  kurum larm a ve 
eğitim  sistemine de yansımaktadır. M evcut aksaklıklar, gerilikler, engellem eler 
ve dışa bağım lılık bu kurum larda yetişen kişilerin de yetersizliğini ve sağlıksız
lığını beraberinde getirmektedir. Hayatın kendisinden uzak, ülke gerçek leri ve ge
rekleri gözetilm eden verilen soyut kuram sal bilgilerle m esan olan kişilerden fazla 
birşey beklenm em elidir. Tüm bu aksaklıklar bu eksiklikler hizm et içi eğitim i zo
runlu ve vazgeçilm ez kılmaktadır.

Bugünkü eğitim  sisteminin Enstitümüzdeki yansım aları şöylece özetlen eb ilir :

1 —  Gereksinm e duyulan nitelikte ve meslekte elem an sağlanamamaktadır.

2 —  A yn ı ilgi alanlarında doğan değişik üniversitelerden m ezun olanlar ara
sında bilgi farklılaşm ası vardır.

3 —  A yn ı işi yapan teknik elem anlar arasında ünvan farklılaşması vardır 
(K im yager-Kim ya Mühendisi, Jeolog-Jeoloji M ühendisi g ibi).

4 —  Tüm teknik elem anlar arasında yabancı dil bilm e yönünden farklılık 
vardır.

5 —  Birçok teknik eleman branşları için okul bulunamamakta, enstitü ola
naklarıyla elem an yetiştirilm ektedir (Prospektor, Obzerver, Sondör, Flotasyon 
Teknisyeni, Topoğraf, Numuneci, Kesitçi, K artoğraf vb.).

6 — Çeşitli m esleklerde uzmanlaşm ış elem anların sem iner ya da kurslara 
katılarak, sınavdan geçirild ikten sonra ünvanlarım n ya  da kadrolarının yük 
seltilmesi genellikle sözkonusu değildir. Çalışanların işe karşı; m addi ve moral 
özendiricilerle isteklendirilm eleri sözkonusu değildir.

7 —  Elde bulunan eğitim  araç ve gereçlerinden yeteri kadar, eşitlik prensip
leri içinde yararlanılm am aktadır.

7.1. Uzm an nitelikte elem anların yeni alm an elemanları ve teknisyenleri 

eğitm esi olanağı,

7.2. Çevrilmiş kitap, broşür, alet kullanm a tanıtıcıları yetersizdir.
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7.3. Hizm et içi kuram sal ve uygulam alı eğitim  yaşama geçirilm emiştir.
7.4. Seminer, konferans, kongre ve film, slayt, projeksiyon gösterileri yeterli 

düzeyde değildir.
Ö N E R İ L E R
Her bölüm ün kendi gereksinm elerini karşılayacak, her düzeyde elem an için 

(işçi, memur, teknik elem an) hizmet içi eğitim  program ı hazırlanm alı ve merkezi 
birim de koordine edilmelidir.

Her m esleğe ve işe, projenin am açlarına göre farklılık gösterecek olan bu 
program  kuramsal ve uygulam alı olarak sürekli hayata geçirilm eli ve zengin- 
leştirilm elidir.

Eğitim için yararlanılacak araçlar şunlar olabilir :
1 —  Uzmanlaşmış elemanlar,
2 —  Y erli ve yabancı yayınların yakinen izlenm esi ve ilgi alanlarına göre 

sınıflandırılarak, belli aralıklarla teknik bültenlerde yayınlanması,
3 —  Yurtdışm da teknik gezi ve sem inerlere katılan elem anların verecekleri 

ayrıntılı raporlar ve konferanslar,
4 — Teknik kongreler,
5 —  Seminerler,
6 —  Konferanslar, Paneller,
7 —  Etüd, kamp, proje raporları, aylık raporlar, kam p kapam a raporları gibi 

teknik raporların, özellikle durgun kış aylarında tartışm aya açılması,
8 —  Yeni teknoloji enstitüye yeni alman m akina ve m alzem elerin uygula

malı olarak tanıtılması, bunlara ilişkin broşür ve katalogların dilim ize çevrilerek 
dağıtılması,

9 —  Eksikliği duyulan konularda öğrenim  program larından yararlanılm ası 
am acıyla üniversitelerle ilişki kurulması,

10 —  Yurt içi ve yurt dışı teknik geziler,
11 —  Enstitüye yeni alman elem anlara asaletleri tasdik edilm eden sorum 

luluk verilm em esi ve bu sürenin eğitim  dönem i olarak kullanılması,
12 —  Ülkem izin geri bıraktırılm ışlığı ve teknolojik  bağım lılığı yabancı dil ö ğ 

renim ini zorunlu kılmaktadır. Bu am açla yabancı dil öğrenim i için  kısa dönem de 
Enstitü dışı tüm olanaklardan yararlanılm alıdır. En kısa î-.ürsde de Enstitü içinde 
yabancı dil laboratuvarları kurulmalıdır.

Yukarıda sayılan olanaklardan tüm çalışanlar ayrıcalıksız yararlanabilm e- 
lidirler. _____________

F —  TEMEL ÇÖZÜM

Saydığım ız tüm eksikliklerin giderilm esi, enstitümüz çalışm alarının üretken 
kılınm asının temel koşuludur. Bu kötü koşulların ve günüm üzdeki ağır bunalımlı 
ortam ın yaratılm asında temel etken, bugün uygulanm akta olan yasalardır. 657 
sayılı D evlet M emurları Yasası bunların başlıcalarm dandır. Bu yasa yürürlüğe 
girdiği ilk yıldan itibaren sürekli olarak bunalım lar yaratmış bürokratik işleyişi 
tüm ülke çapında daha da ağ ırlaştırm ıştı. M.T.A. gibi teknik bilgi üreten kuru
luşlarda doğurduğu olum suzluklar daha da büyüktür. Getirdiği ilkeler, üretken
liği sınırlayıcı ve çalışanların becerilerin i artırm alarında engelleyici öz taşımak
tadır.

Çeşitli uzm anlık dallarında yetişmiş elem anların gerçek uğraş alanlarından 
ayrılıp, kısır bürokratlaşm asm ı özendirici ilkeler taşımaktadır. Torba kadrolar,
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yan ödem eler gibi m addi ve d iğer m oral özendiriciler, yanlış insangücü kullanımı 
sonucunu doğurmaktadır.

657 sayılı Devlet M em urları Yasası sonucu doğan tüm olum suzlukların orta
dan kaldırılması, 2804 sayılı M.T.A. Enstitüsü Kuruluş Yasasının em redici hü
küm lerinin eksiksiz yerine getirilm esiyle mümkündür. 2804 sayılı Yasanın 12. 
M addesi «M.T.A. Enstitüsünün m gm ur ve m üstahdem leri halk ile ve mensup 
oldukları Enstitü ile, m uam ele ve m ünasebetlerinde, hususi müessese müstah
dem leri g ibi m uam eleye tabi olup haklarında M em urin M uhakamatı Hakkmdaki 
Kanun ile M em urin Kanunu hüküm leri tatbik olunm az» dem ektedir. Bu em re
dici hüküm  ışığında Enstitüde çalışan tüm m em ur ve teknik elem anların 657 
sayılı Devlet M em urları Yasası kapsam ından çıkarılarak, İş Yasası hüküm le
rinin uygulanm ası sağlanmalıdır. Bu uygulam a sonucudur ki çalışanlar arasın
daki tüm yapay ayrılıklar kaldırılacak, Enstitüde çalışmaları özendirici yeni 
örgütlenm e biçim ine (Projeler Sistemi) g iderilecek ve yürürlükteki tüm anti-de- 
m okratik işleyiş kaldırılm ış olacaktır.

VIÎI —  ÖNCELİKLİ İSTEKLER
A) M ahalli İşçi Temini :
Mahalli işçilerin teminine ilişkin son Genel Direktörlük genelgesi, çalışma

ları engelleyici, teknik elemanların çalışma istemini kırıcı ve ağır bunalımlar 
yaratıcı niteliktedir.

Arazide çalışan, % 90’ı dem okrat yapıda olan teknik elemanlar, bu genelge 
ile insiyatifsiz durum a düşürülm üş ve bölge halkı ile karşı karşıya getirilmiştir. 
A yrıca  Bölge M üdürlükleri yöneticilerinin bugünkü yapıları gözönünde tutula
cak olursa, alabildiğince güvensiz b ir ortam  yaratılmıştır. Hazırlanan listelerde 
dem okrasi düşmanı faşist unsurların yeralm ası olasıdır. Can güvenliklerinin sağ 
lanm asm da h içb ir olanağa sahip olam ayan teknik elemanların, kuşku duyduk
ları kişilerle, dağ başlarında birlikte çalışm aları beklenem ez. Ayrıca, bu  genelge 
işin ezelliğine ilişkin kalifiye elem an tem in etm eye de engeldir. Y ıllarca M.T.A 
Kam plarında çalışmış sendikamız Dev-M aden-Sen üyeleri işsiz bırakılarak, sen
dikaya olan güvenleri sarsılmıştır. Bu sonuç istem iyerek te olsa gerici sendika
nın palazlanmasını sağlamaktadır. Toplu sözleşm e dönem i olan bu  yılda, böyle 
bir yanlış uygulam ayla gerici sendikaya kan verilm esi büyük b ir  zaaftır.

Bu uygulama, gerici Bölge yöneticileri kanalıyla dem okrasi düşm anlarının 
kam plara sızmasına da olanak verilmiştir. Kamplara, listelerden 10 kişi gönde
rilse, birkaç kişiyi de liste dışından gönderebiliyorlar. Kamp yöneticileri bunu 
kontrol etme olanağına sanip değildirler. Zira kam plarda isim listeleri yoktur. 
İşsizliğin yaygın olduğu bölgelerde, başvuranların işe alınmam ası ve listelerden 
temin yoluna gidilmesi, hükümete, Bakanlığa olan güveni sarsmıştır. İşe alın
m ayanlar birçok  yerde kam pa ve yöneticilerine saldırmış, saldırı sonucu birçok 
arkadaşımız yaralanm ış ve kamp binaları hasar görm üştür. Bir kısım  teknik 
elem anlar ise çalışm a yerlerini terketm ek zorunda kalmışlardır. Böylece bu ça
lışma dönem i ağır aksaklıklara uğram ış ve çalışm a program ları gerçekleştirile
m ez hale gelm iştir .

ö z e t  olarak saydığım ız nedenlerle, büyük olum suzluklar yaratm ış ve daha 
da ağır biçim de yaratacak olan bu  genelgenin kısa sürede yürürlükten kaldırıl
ması zorunludur.

B) G iyim  Yardımı:
Bugünlerde yapılm akta olan giyim  yardım ı günüm üzdeki asgari ihtiyaçları
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karşılam aktan çok uzaktır. Ayrıcalıklı biçim de yapılan uygulam a yoğun huzur
suzluk nedeni olmuştur. Giyim yardım ı adı altında m erkezde çalışanların bir 
bölüm üne verilen 300,—  TL. lık kupon yasak savm aktan öteye bir anlam taşı
mamaktadır.

Günüm üzdeki fiyat gerçekleri gözönüne alınarak yapılan bu haksızlığın önü
ne geçilm elidir. G iyim  yardım ında şu kriterler gözönünde tutulmalıdır. Tüm 
çalışanların çağdaş ortak giyim  ihtiyaçları saptanmalı buna işin gerektirdiği 
eklentiler yapılm alı ve fiyatlandırılm alıdır. Ancak bu ilkeler ışığında yapılacak 
giyim  yardım ı bir anlam taşıyacaktır.

C) Bölgeleşm enin Dondurulması :
M TA ’nm  içine itildiği bölgeleşm enin olum suz sonuçlarının geriletilm esınden 

önce bölgelerdeki kadrolaşm ayla ilgili olarak hazırlanarak Bakanlığa sunulmuş 
bulunan istekler geri alınmalıdır.

Geriletm e önlem leri olarak da ilk elde Kam plara işçi alımı yetkisi tam ola
rak, yeniden Kamp Şeflerine bırakılmalı; Bölge M üdür Yardım cılıklarının sa
yısı azaltılmalı; Bölge M üdürlüklerindeki Harita Arşivleri yeniden M erkezde 
toplanmalı; Bölge M üdürlüklerindeki yetişkin elem anlar tek tek projelerde g ö 
revlendirilm eye başlanılmalı; A ylık  Çalışma Raporlarının m erkeze iletilmesinde 
Bölge M üdürlükleri yeniden devreden çıkarılm alıdır.

D) Gereksiz Kampların Kapatılması :
Bu yılın iş program ını her yıldan daha geri yöntem lerle ve gösterm elik gerek

çelerin ağır bastığı dürtülerle hazırlanmıştır. Bir yandan da M TA ’da değişme 
isteminin güçlenm em esi için hem en tüm çalışanlar iş gerektirsin gerektirm esin 
sahaya itilmiştir. Bunun sonucu olarak bu yılki saha çalışmaları, bu  yılın bütçe 
gerçekleriyle çelişir durum da büyük bir boşluk içindedir. Kampların önem li bir 
bölüm ü gereksizdir.

Gerek parasal tasarruf, gerekse çalışanların daha üretken b ir  1979 M T A ’sma 
hazırlanabilm eleri için gereksizliği çalışanlarınca ya da ilgililerce ileri sürülen 
ve açılan eleştiri ve yapılan incelem e sonucu saptanan işyerleri kapatılmalı ve 
çalışanları m erkezde hizm et içi eğitim e tutulmalı ve proje çalışmaları başlatıl
malıdır.

E) Proje düzenine geçiş için Alınm ası Gerekli İlk Ö n lem :
Proje düzenine geçiş uygulam asının alabileceği uzun zaman dilim ini kısalt

mak ve çalışanların bu yöndeki ön eğitim ini sağlamak için ivedi b ir  önlem alın
ması gereklidir. Bir ön lem  aşağıdaki şekilde düzenlenebilir;

Şu anda yürütülm ekte, olan çalışm alara katılmış, katılan ya da yakın gele
cekte katılması kesin tüm çalışanlar, bu  günkü proje kom iteleri dağıtılıp yeniden 
kurulacak olan proje kom itelerinin üyesi yapılmalıdır. Bu kom iteler bu  biçim leri 
ile ilk proje gruplarını oluşturmalı ve ilgili servis şeflikleri kaldırılmalıdır. Aynı 
işlem şu anda kom itesi bulunm ayan servis şeflikleri için de uygulanm alıdır. Bu 
grup sürmesini gerekli gördüğü  şimdiki çalışm aları proje biçim inde örgütleyip 
ilk uygulam aya başlamalı, sürm esinde yarar görülm eyenler terkedilip kaynaklar 
ötekilere aktarılmalıdır. Bu çalışm alarla ilgili tüm yetki ilgili proje gruplarına 
aktarılm alıdır.

Bu ilk önlem  bir yandan bürokratik kadroların engellem esini zayıflatacak, 
bir yandan aksam adan dönüşüm e yardım  edecek, b ir yandan da çalışanların ön 
eğitim ini sağlayacaktır.
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