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979 yılında iktidara
gelen Adalet Partisi
yöneticilerinden Saa
dettin Bilgiç, Maden
Yüksek
Mühendisi
Celal Kurtuluş'la görüşmüş;
- Celal Bey, sizi ETİBANK'a
Genel Müdür yapmak istiyo
ruz.
- Efendim, ETİBANK 'ta bu
göreve layık birçok Maden
Mühendisi ağabeyim var...
-Celal Bey, biz kararımızı
verdik ve sizi Genel Müdür yap
mak istiyoruz.
Kapitalizm,
-Peki efendim, öyleyse ben
sermayenin getirişini
de kabul ediyorum.
en yükseğe çıkarma
Aradan belli bir zaman
oyununun adıdır.
geçmesine
rağmen
atama
Sermaye bir ulusun yapılmamış ve Makina Yüksek
birikimidir. Sermaye Mühendisi (Rahmetli/ Hüseyin
insandır, paradır, Kurt ETİBANK'a Genel Müdür
olarak atanmış.
doğadır, makinadır,
Bilgiç, Kurtuluş'u tekrar
bilgidir ve
çağırmış;
doğal kaynaklardır.
- Celal Bey, sizi ETİBANK'a
Sermaye durduğu Genel Müdür olarak atayayerde yüksek verim madık, politikada bu tür şeyler
sağlamaz. oluyor.
- Anlıyorum efendim,
Sermayeden
- Ancak, siz başka bir yer
yüksek verimi sağlama istediğiniz
taktirde
atamanız
becerisine ve bilgisine yapılacaktır.
- Efendim,
beni Numune
sahip olanlara
" yönetici " derler. Hastanesine Baştabip olarak
atarsanız memnun olurum.
Bunun için kapitalist
- Celal Bey, sizin mesleğiniz
ülkelerde sermayenin le Numune Hastahanesi Baştabaşına yönetici bipliği'nin ne ilgisi var?
- Efendim Makina Yüksek
" tayin ederken ",
(Rahmetli)
Sayın
en yüksek verimi Mühendisi
Hüseyin Kurt, Maden İşletmeci
sağlayacak olan seçilir.
bir kuruluşun başına Genel
Müdür oluyor da, benden niçin
Baştabip
olmasın.
Üstelik
tanıdıklarım da var.
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Fıkra olabilecek bu yaşan
mış olay ülkemizde son yıllar
da yapılan birçok atamaya
kıyasla daha masum kalmıştır.
Türkiye'de
sermayenin
%50'si
devletin
elindedir.
KİT'ler devletin yöneticisini
atadığı
ulusun
birikimiyle
oluşmuş
ulusal
"sermayeler"dir. Ulusun toplam ser
mayesinin yarısını oluştur
duğu için, KİT'lerin veriminin
ve randımanın arttırılması
toplumun refahını arttırır.
KİT'lerin verimsiz çalışması,
ulusun fakirliğinin sürmesine
neden olur. KİT'lerin verimli
veya
verimsiz
çalışmasını
sağlayacak olanlar da Hükü
met tarafından "tayin" edilen
yöneticilerdir.
KİT 1ère yönetici ata
mak "Aşure dağıtmak " ile
eşdeğer bir durum haline
getirilmiştir.
Genellikle
KİT'lerin ve devlet kurum
larının yönetimine "Kuru
luşların
verimini
en
yükseğe
çıkaracak
olan
lar"
değil,
"kendilerine
maaş
verilecekler ve
de
buna karşı her söyleneni
yapacaklar"
tayin
edil
mektedir.
Madencilik Sektörü de bu
sıkıntıları en derinden yaşayan
bir sektördür. Politik destek ve
bağlantıları bir tarafa bıraka
rak bilgi, beceri, liyakata ğöıe
yönetici tayinlerinin yapılması
k o n u s u n u n gözden geçiril
mesinin sektörümüz ve ülke
miz açısından doğru olacağı
görüşündeyiz.
Bu
günleri
özlemle bekliyoruz.
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