Stenografl›k ve Stenograflar

R›za Yurddaﬂ*

1. Giriﬂ
Bugüne kadar yaz›l› ve görsel bas›nda çeﬂitli vesilelerle gündeme gelen,
de¤iﬂik haberlere konu olan Tutanak Müdürlü¤ü ve Tutanak Müdürlü¤ü bünyesinde yürütülen faaliyetler ile stenografl›k mesle¤i hakk›nda, ilk elden bilgi
vermek ve ilgilenenleri ayd›nlatmak amac›yla haz›rlanan yaz›n›n bu ilk bölümünde, Tutanak Müdürlü¤ü ve stenografl›k mesle¤i hakk›nda baz› genel
bilgiler verilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Türk Parlamento tarihinin kaydedildi¤i yer olan Tutanak Müdürlü¤ünde,
Anayasa ve ‹çtüzük hükümleri kapsam›nda, Genel Kurul esas olmak üzere,
ihtisas komisyonlar›, araﬂt›rma ve soruﬂturma komisyonlar›; 2949 say›l› Kanun
kapsam›nda Anayasa Mahkemesi (Yüce Divan) ve 2919 Say›l› Kanun kapsam›nda Baﬂkanl›k Divan›, Baﬂkan›n kabulleri, Dan›ﬂma Kurulu ve yasama faaliyetiyle
ilgili di¤er toplant›lara ait tutanak hizmetleri ile bu do¤rultuda yürütülen kay›t,
tasnif, münderecat, tutanak özeti, fihrist ve di¤er büro hizmetleri yerine getirilmektedir.
Tutanak hizmeti, genel anlamda, herhangi bir toplant›da, yap›lan konuﬂmalar›, laf atmalar›, gürültüleri, alk›ﬂlar›, k›saca toplant› seyri içerisinde gerçekleﬂen eylemleri, tutanak tekni¤ine uygun olarak tespit etmek amac›yla tutulan
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ses ve steno kay›tlar›n› kullanarak yaz›ya dökmektir; özelde Genel Kurul tutanak
hizmeti ise, belirlenen esaslar dairesinde, kay›t aﬂamas›ndan bas›ma haz›r hale
gelinceye kadar geçen süreçte, tutanaklar›n yaz›m, kontrol, düzenleme, internete
aktarma ve da¤›t›m kademelerindeki hizmetleri kapsamaktad›r.
Yaz›m›z›n devam›nda, k›sa bir tarihçeden sonra, özellikle Parlamento içi
tutanak hizmetlerinin merkezinde yer alan Ge-nel Kurul tutanak hizmetleri,
bu hizmetleri yürüten stenograflar ve stenografl›k mesle¤i hakk›nda genel bir
bilgi verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

2. Tutanak Müdürlü¤ünün K›sa Tarihçesi
Tutanak Müdürlü¤ünün tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihiyle
baﬂlar. TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde aç›lmas›yla, ilk stenograflar “zab›t
kâtibi” olarak göreve baﬂlam›ﬂlard›r. ‹lk zab›t kâtibi olarak 3 sicil numaras›yla
göreve baﬂlayan Zeki Ö¤retmeno¤lu, ilk Tutanak Müdürü unvan›n› da taﬂ›maktad›r. ‹stiklâl Savaﬂ› y›llar› dahil olmak üzere Türkiye’nin en zor dönemlerinde
Meclisin yasama faaliyetine tan›kl›k edilerek görüﬂmeler kayda al›nm›ﬂ ve
“Meclis Tutanaklar›” ad› alt›nda belgelenerek günümüze dek ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu tutanaklar›n nas›l tutuldu¤u, günümüze nas›l ulaﬂt›¤› ise, iﬂin içinde olanlar
d›ﬂ›nda, fazla bilinen bir konu olmam›ﬂt›r bugüne kadar.
Parlamentoda “tam tutanak” tutulmas› ve bunlar›n Tutanak Dergisiyle
yay›mlanmas› hususu, 1924 Teﬂkilat› Esasiye Kanunu ve Dahili Nizamnamesinden itibaren bütün Anayasa ve ‹çtüzüklerde yer alm›ﬂt›r.
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin aç›lmas›yla tutanak hizmetlerinin
de baﬂlad›¤›n› belirtmiﬂtik. Meclisin aç›l›ﬂ›ndan itibaren bu görevi yerine getiren
Tutanak Müdürlü¤ü, 24.5.1929 tarih ve 1452 say›l› Devlet Memurlar› Maﬂat›n›n
Tevhit ve Teadülüne Dair Kanuna ekli II. nolu cetvelde Kâtibi Umumî’ye
(TBMM Genel Sekreterli¤i) ba¤l› olarak “Zab›t Kalemi” ad›yla Teﬂkilat Kanununda yer alm›ﬂt›r.
8.7.1939 tarih ve 3656 say›l› Kanuna ekli I nolu ve 28.6.1943 tarih ve
4448 say›l› Kanuna ekli 1 say›l› cetvellerde de “Zab›t Kalemi” ad›yla statüsünü
devam ettirmiﬂtir.
9.1.1950 tarih ve 5509 say›l› Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlar›
Teﬂkilat› Hakk›nda Kanuna ekli 1 nolu cetvelde “Tutanak Müdürlü¤ü” ad›yla
yer alm›ﬂt›r.
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12.5.1952 tarih ve 5931 say›l› Kanunda da “Tutanak Müdürlü¤ü” olarak
statüsü belirlenen ve 13.10.1983 tarih ve 2919 say›l› TBMM Genel Sekreterlik
Teﬂkilat Kanunu düzenlemesinde, Genel Sekreterlik içerisinde “Genel Sekreter
Yasama Hizmetleri Yard›mc›s›”na ba¤l› daire baﬂkanl›klar›ndan “Kanunlar ve
Kararlar Daire Baﬂkanl›¤› bünyesinde “Tutanak Müdürlü¤ü” olarak yer alan
Müdürlü¤ümüz, halen bu statüde görevini sürdürmektedir.

3. Stenografl›k Mesle¤i ve Geliﬂimi
Meclisi-i Mebusan ve Meclis-i Âyan döneminde yerleﬂmiﬂ bulunan kay›t
tutma gelene¤i 23 Nisan 1920’de aç›lan Büyük Millet Meclisinde de devam
ettirilmiﬂ; ancak, zaman içerisinde sürat ve verim aç›s›ndan yetersiz kalm›ﬂ ve
neticede “k›sa yaz›” anlam›na gelen, sözleri söylendi¤i süratte elle yazabilmeyi
sa¤layan bir alfabe sistemi olan stenografi Avram Benario ad›nda Yahudi
kökenli bir zab›t katibi taraf›ndan Meclise sokularak Meclis tutanaklar›, bu
yeni yaz› sistemiyle tutulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Zaman içerisinde bu da yetersiz
kal›nca, yine Meclis zab›t kâtiplerinden Ahmet Remzi Varol’un geliﬂtirdi¤i
steno sistemi, parlamento stenosunun esas›n› oluﬂturmuﬂ ve bugünkü h›za
kavuﬂulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Stenografl›k mesle¤inin temelini teﬂkil eden steno, önceleri sanat okullar›nda
ders olarak okutulmuﬂtur. 1986’dan önce de ‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim
Fakültesinde ders olarak verilmekteyken, ﬂu anda yaln›zca Türkiye Büyük
Millet Meclisinde, ihtiyaca göre belli dönemlerde aç›lan stenografi kursunda,
Tutanak Müdürlü¤ü e¤itmenlerince ö¤retilmektedir. Son olarak 1992 y›l›nda,
Tutanak Müdür Yard›mc›s›n›n e¤itmenli¤inde steno kursu verilmiﬂtir; iﬂ yükü
fazlal›¤› dolay›s›yla eleman temini için yeni aç›lan steno kursu da, Tutanak
Müdür Yard›mc›s›n›n e¤itmenli¤inde halen devam etmektedir.
Üniversitelerin belli bölümlerinde dört y›ll›k lisans e¤itimini tamamlad›ktan
sonra yap›lan yaz›l› ve mülakat s›navlar›n› kazan›p, kursa kat›lmaya hak kazanan
stenograf yard›mc›s› adaylar›, 1 y›ll›k steno e¤itimi süresince kaide ve 3 kademeli
h›z s›navlar› olmak üzere 4 kademeli eleme usulü s›navdan geçirilmekte, bu
aﬂamalar› baﬂard›klar›nda “stenograf yard›mc›s›” olarak göreve baﬂlamaktad›rlar.
Göreve baﬂlama tarihinden sonraki iki y›l içerisinde, bir uzman stenograf›n
gözetiminde geçirdikleri ç›rakl›k dönemi ve hizmet içi e¤itimlerden sonra yap›lan meslekî s›navda baﬂar›l› olanlar, stenografl›k yeminiyle birlikte “stenograf”
olarak görevlendirilmektedirler. Dolay›s›yla stenografl›k, göreve al›n›ﬂ›ndan
yetiﬂtirilmesine, girilen s›navlardan al›nan meslek içi e¤itime kadar, deyim
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yerindeyse i¤nenin deli¤inden geçilerek ulaﬂ›labilen bir kariyer mesle¤i olma
niteli¤ini her dönemde muhafaza etmiﬂtir.
Teknolojinin geliﬂmesine ba¤l› olarak, zaman içerisinde önce ses kay›t
cihazlar›n›n daha sonra da bilgisayar teknolojisinin destek olarak devreye
girmesiyle tutanak hizmetlerinin kalitesi ve verimi daha da artm›ﬂ, deﬂifre süresi
daha da k›salm›ﬂ; bu sayede, stenograflar, geliﬂen teknolojinin imkânlar›ndan
da faydalanarak, tam, zaman›nda ve do¤ru olarak, eskilerin tabiriyle efrad›n›
cami, a¤yar›n› mani bir hizmet sunmaktad›rlar. Stenografl›k mesle¤inin geliﬂmesini, Bat› ve do¤u geliﬂme modellerinin harmanlanmas› gibi görebiliriz. Japon
geliﬂme modelinde oldu¤u gibi, Stenografl›k mesle¤inde de, küçük ad›mlarla
devaml› bir geliﬂme çizgisi vard›r; bunun yan›nda, reformist Avrupa geliﬂme
modelinde oldu¤u gibi, teknolojinin geliﬂmesine paralel olarak, stenonun devreye girmesi, ses kay›t sisteminin uygulanmaya baﬂlanmas›, bilgisayar sistemine
geçiﬂ ve son olarak da dijital kay›t sistemine entegrasyon, reform say›labilecek
geliﬂmeler olarak, Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana geçen süreç içerisinde
yaﬂanm›ﬂt›r.
Yo¤un bir çal›ﬂma esnas›nda Tutanak Müdürlü¤ünün görünümü, aynen
bir ar› kovan›na benzer; Genel Kurula veya komisyonlara gidip gelen, tutanak
yazanlar, kontrol edenler, internete atanlar, tutanak da¤›t›m›yla u¤raﬂanlar,
imlâ k›lavuzu sözlük kar›ﬂt›ranlar, araﬂt›rma yapanlar, bunun yan›nda tutanak
özeti, fihrist ve münderecatla u¤raﬂanlar, öte yanda da idari görevleri yapanlar…
Bütün bu iﬂler, iﬂlemler, ç›rakl›k esas›yla al›nan uygulamaya yönelik e¤itimin
teorik bilgilerle pekiﬂmesiyle âdeta içgüdüsel davran›ﬂlarla gerçekleﬂtirilmektedir;
herkes, neyi, ne zaman, nas›l ve niçin yapaca¤›n› gayet iyi bilmekte, sonuçta
ortaya konulan ürünün, herkesin azami ölçüde faydalanabilece¤i mükemmellikte
olmas›n›n sa¤lanmas› gayesi güdülmektedir.
Ayr›ca, yaz›m›z›n giriﬂinde yap›lan görev tan›m›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere,
Meclis içindeki Genel Kurul, ihtisas komisyonlar›, araﬂt›rma ve soruﬂturma
komisyonlar› ve yasama faaliyetiyle ilgili di¤er toplant›lar yan›nda, y›llard›r,
zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi d›ﬂ›nda da bu hizmet verilmek
suretiyle (Anayasa Mahkemesinde Yüce Divan s›fat›yla yap›lan yarg›lamalarda
ve s›k›yönetim mahkemelerinde) hem adaletin h›zl› tecellisi sa¤lanmakta hem
de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaz›m›na, Parlamlento d›ﬂ›nda da, de¤iﬂik
aﬂamalarda katk›da bulunulmakta, tan›kl›k edilmektedir.
Stenograflar›n mesle¤e al›nmalar›, yetiﬂtirilmeleri ve hizmet içi ilerlemeleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Stenografl›k ve Stenografi Kursu Yönetmeli¤iyle
düzenlenmiﬂtir.

146

• Say›: 1 • Nisan-May›s-Haziran 2006

Stenograf olmak ve stenografl›k yapmak, hele bu görevi uzun y›llar sürdürebilmek, son derece zor bir iﬂtir. Sorumluluk bilinciyle, dürüstlük, tarafs›zl›k,
üst düzey bir genel kültür, h›zl› kavrama ve anlama yetene¤i, çabukluk ve so¤ukkanl›l›k gibi nitelikleri haiz olarak, fedakârl›k içerisinde yürütülen bu hizmet,
zaman içinde stenograflarda, di¤er meslek mensuplar›na göre erken y›pranmaya
neden olmakta, oldukça a¤›r ve kal›c› izler b›rakmaktad›r.
M‹T personeli d›ﬂ›nda M‹T güvenlik soruﬂturmas›ndan geçirilen tek kamu
görevlileri niteli¤ini de taﬂ›yan Meclis stenograflar›, görevlerini, çal›ﬂma ﬂartlar›ndaki ve çal›ﬂma ortam›ndaki bütün olumsuzluklara ra¤men, ald›klar› mesleki
terbiye ve sorumlulu¤un gere¤i olarak, fedakârca yerine getirmiﬂler, getirmekteler
ve getireceklerdir.

4. Genel Kurul Görüﬂmeleri
Tutanak hizmetinin merkezini oluﬂturan Genel Kurul görüﬂmelerinde
stenograf›n görevi, yap›lan görüﬂmeleri ve iﬂlemleri tespit ederek, tutanak halinde düzenlemektir. Ses kay›t cihaz›yla ve steno yard›m›yla kay›t alt›na al›nan
Genel Kurul görüﬂmeleri stenograf taraf›ndan, ses ve steno kay›tlar› esas al›narak,
Türkçe dil ve yaz›m kurallar›na uygun olarak yaz›l› metin haline getirilir ve
ilk kontrolü yap›l›r. ‹ncelenmemiﬂ tutanak tabir edilen bu tutanaklar, uzman
stenograflar taraf›ndan bant kay›tlar›yla karﬂ›laﬂt›r›l›r ve tutanak tekniklerine
uygun olarak ilk düzenlemesi yap›l›r; ilgili müdür yard›mc›s› veya müdür taraf›ndan son kontrolü ve düzenlemesi yap›lan tutanaklar, Tutanak Özeti ve Münderecat› da haz›rland›ktan sonra, “tutanak dergisi” olarak bas›lmak üzere gönderilir.
Bu faaliyetin birlik ve tutarl›l›k içerisinde yerine getirilmesinde bir esasa
ba¤l› olman›n gere¤i aç›kt›r. Bu esas, sözlü kurallar olarak zaten vard›r ve ustal›k
ç›rakl›k esas›na göre yürütülen stenograf yard›mc›l›¤› e¤itimi s›ras›nda ve hizmet
içi e¤itimlerde uygulamal› olarak anlat›lmaktad›r; ayr›ca, TS-EN-ISO 9001:
2000 Kalite Yönetim Sistemi içinde yürütülen çal›ﬂmalar çerçevesinde haz›rlanan
Tutanak Yaz›m Talimat›nda ayr›nt›l› olarak aç›klanm›ﬂt›r. Yine bu çal›ﬂma
çerçevesinde, Tutanak Müdürlü¤ü bünyesinde yerine getirilen bütün faaliyetler,
ayr›nt›l› olarak dokümante edilmiﬂtir.
Tutanak Yaz›m Talimat›nda, Genel Kurul tutanak hizmetleriyle ilgili özet
olarak ﬂu bilgiler yer almaktad›r:
“Stenograflar, Genel Kurula, giriﬂ s›ras›n› gösteren listeye göre
girerler ve Genel Kurulda daima üç stenograf ve bir uzman stenograf bulunur. Görüﬂmeler mutlaka stenoyla tespit edilir. Stenograf›n Genel Ku-
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rulda kal›ﬂ süresi, iﬂin özelli¤i ve iﬂ yükü dikkate al›narak Müdürlükçe
tespit edilir.
Genel Kurulda bulunma süresi dolan stenograf, kayda al›nan konuﬂmalar› steno notlar›yla birleﬂtirerek hemen deﬂifre eder ve yazd›klar›n›
mutlaka ses kayd›yla karﬂ›laﬂt›r›r; eksik ve yanl›ﬂlar varsa gerekli düzeltmeleri yapar; varsa okunan tezkere ve önergeleri as›llar›yla karﬂ›laﬂt›r›r
ve hem dijital ortamda hem de bas›l› halde tutana¤›n› teslim eder.
Görüﬂmelerin baﬂ›ndan sonuna kadar tutana¤a aksettirilmesi,
‹çtüzükte “tam tutanak” terimiyle ifade edilmiﬂtir. Stenograf›n görevini
tam olarak yapabilmesi “tam tutanak”tan amac›n ne oldu¤unu bilmesine
ba¤l›d›r.
Tam tutanak, aç›l›ﬂtan kapan›ﬂa kadar, Genel Kurulda duyulan
bütün sözlerin oldu¤u gibi tutana¤a al›nmas› anlam›nda de¤ildir. Aç›l›ﬂtan
itibaren, gerek yoklamalar›n ve oylamalar›n yap›l›ﬂ› gerek oylar›n ay›r›m›
gerekse tezkere ve önergelerin okunmalar› s›ras›nda üyeler aras›nda yüksek sesli sohbet içerikli konuﬂmalar, baz› söz atmalar, kolayca duyulabilen
sözler oldu¤u halde tutana¤a al›nmamaktad›r.
ﬁu halde “tam tutanak” aç›l›ﬂtan kapan›ﬂa kadar–duyulan her sözün
de¤il–bir esasa ba¤l› olarak, duyulan her sözün tutana¤a al›nmas›, görüﬂmelerin seyri içerisinde aynen tutana¤a aksettirilmesidir.”

Ayn› talimatta, tutanak düzenlemesi konusunda da ﬂu ifadeler yer almaktad›r:
“Konuﬂmalar›n yaz›lmas› iﬂleminin bünyesinde, yazan›n “tasarruf” hakk›,
çok az da olsa, bir zorunluluk olarak vard›r. Hiçbir noktalama iﬂareti
kullan›lmadan bir yaz›n›n anlaﬂ›lmas› olanaks›zd›r. ﬁu halde, konuﬂmac›n›n–ses tonuna göre–konuﬂmas›nda belirtti¤i anlam›, konuﬂmay›
yazan, noktalama iﬂaretlerini kullanarak ortaya koyacakt›r. Sözcü¤ün
anlam›n› ortaya koyan bir virgülün yerinde kullan›lmay›ﬂ› ya da ters bir
yerde kullan›l›ﬂ›n›n anlam› aksi bir yöne götürebilece¤i gerçe¤inden
hareketle, konuﬂmay› yazan, noktalama iﬂaretlerini kullan›rken ilk düzenleme iﬂlemini yap›yor demektir. Buradaki amaç da, konuﬂman›n anlam›n› tam olarak ortaya koymakt›r. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus,
konunun anlam›nda, konuﬂmac›n›n görüﬂlerinde ve üslubunda en küçük
bir de¤iﬂme meydana gelmemelidir.”

5. Tutanak Müdürlü¤ünde Yürütülen Di¤er Hizmetler
Tutanak Müdürlü¤ünde, tutanak yaz›m hizmeti yan›nda, bir birleﬂime ait
tutanaklara konu baﬂl›klar›n›n yap›ﬂt›r›lmas› ve tutanak dergisinde bulunmas›
gereken geçen tutanak özeti, gelen kâ¤›tlar, gündem, s›ra say›s›, aç›k oy tablosu,
yaz›l› soru ve cevaplar› ile o tutana¤a girmesi gereken di¤er belgelerin ilavesiyle,
bunlara ait konu baﬂl›klar›n›n ve yerlerinin belirlenerek iﬂlenmesi ve Tutanak
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Dergisi olarak bas›ma haz›r hale getirilmesi aﬂamas›n› kapsayan Münderecat;
bir birleﬂimde görüﬂülen konular›n, konu baﬂl›klar›n›n, belli kal›plara uygun
olarak arka arkaya s›ralanmas›yla meydana getirilen k›sa metin olan Tutanak
Özeti; Tutanak Dergisi bas›m iﬂleminden sonra, önce her cilt için, dönem sonunda da y›ll›k olarak “içindekiler” listesinin haz›rlanmas› iﬂlemi olan fihrist
ile bu do¤rultuda yürütülen kay›t, tasnif, tutanak da¤›t›m› ve di¤er büro hizmetleri de yerine getirilmektedir.
Giriﬂ k›sm›nda de¤inildi¤i gibi, tutanak yaz›m teknikleri, münderecat, fihrist, tutanak özeti, baﬂl›baﬂ›na bir tecrübeyi, bilgi birikimini ve uzmanl›¤›
gerektiren çok kapsaml› konular oldu¤undan, ileriki yaz›larda her biri için ayr›
bir bölüm ay›r›p, ayr›nt›l› bilgi verilmesinin uygun olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
Halen Müdürlü¤ümüz bünyesinde, 1 Müdür, 2 Müdür Yard›mc›s›, 7 uzman
stenograf, 37 stenograf ile fihrist, tasnif, tutanak özeti, münderecat, ses kay›t
ve di¤er idarî iﬂleri yürüten 15 personel olmak üzere toplam 62 personel görev
yapmaktad›r.

6. Sonuç
Yaz›m›z›, yine TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi içinde yürütülen çal›ﬂmalar çerçevesinde haz›rlanan Tutanak Müdürlü¤ü Organizasyon
El Kitab›n›n baﬂ k›sm›nda yer alan ve bizi çok iyi ifade etti¤ini düﬂündü¤ümüz
ﬂu sat›rlarla tamamlamak istiyoruz:
Tutanak Müdürlü¤ü olarak;
Parlamento faaliyetlerinin geçmiﬂi için dayanak, bugününe ayna olabilmek
ve gelece¤ine ›ﬂ›k tutabilmek amac›yla sunulan Tutanak Dergisini; Cumhuriyetin
kuruluﬂundan bu yana bünyemizde oluﬂan köklü tecrübe ve bilgi birikimi ile
günümüzün teknolojik geliﬂmeleri ve ihtiyaçlar›yla harmanlayarak, her bak›mdan
mükemmel hale getirilmesi yan›nda seçilmiﬂler, atanm›ﬂlar, akademisyenler
ve halk›m›z için vazgeçilmez bir kaynak olmas›n›n sa¤lanmas› vizyonumuz;
Vizyonumuz do¤rultusunda, öneminin gerektirdi¤i sorumluluk ve tarihe
tan›kl›k edildi¤inin bilinci içerisinde yürütülen tutanak hizmetinin, ﬂimdiye
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da kesin tarafs›zl›k içinde, tam, zaman›nda ve
do¤ru biçimde sunulmas› misyonumuz;
Vizyonumuza ulaﬂma yolunda üstlendi¤imiz misyonumuzu gerçekleﬂtirebilmek için,

Stenografl›k ve Stenograflar

149

– Stenograf ve idarî personelimizin, göreve al›nmalar›ndan itibaren zaman
zaman gerçekleﬂtirilecek hizmet içi e¤itimlerle, misyonumuzun gerektirdi¤i tarafs›zl›k, sorumluluk, bilgi, beceri ve genel kültür aç›s›ndan eksiksiz hale getirilmeleri ve daima araﬂt›rma ve kendilerini geliﬂtirme çabas› içerisinde bulunmalar›,
– Görevin yerine getirilmesi aç›s›ndan gerekli olan teknolojik imkânlar›n,
araç ve gereç ile çal›ﬂma ortam›n›n iyileﬂtirilmesi ve çal›ﬂanlar›n motivasyonunun
yükseltilmesi,
– Bunlar›n sonucunda da, istenilen hizmetin, vizyonumuz ve misyonumuz
do¤rultusunda en iyi ﬂekilde sunulmas› hedefimizdir.

