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Kamu Yönetimi Kanunlan

l- Asla bir blirokrata "hayr" deme çanst tanlma.
2- Ttlm cephaneni bir defada ateçleme.
3- Kasrth obnadrkça, sinirlenme ve kontrolünli kaybeüne.
4- Gayret takdir edilir. Baçarr delerlidir.
5- þlmanrn faturasrnr, çalmanm deSerinden daha da pahah yap.
6- Çevrendekilere sorumluluk ver ve onlan da dahil et.

7- LiderliSi geliçtir, yaygrnlaçtlr.
8- Bir planr, plansz yenemezsin.
9- Politik teknoloji, politik baçanyr belirler.
l0- Tutarh ve saSlam ideoloji, ses getiren tutarh bir politikadtr.
tl- Politikada sözlerin vc dostlarur vardr; her ikisine de arkant döndü[tinde yok olursun.
12- Gözünä asrl hedeften aymna ve her havlayan köpe[e tekme atrnak için durma.
13- Mükemmeli, iyinin düçmant yapma.
14- Rakibinin de sorunlan ve zorluklan oldufunu unuûna.
15- iyilere, kötülere davrandtsm gibi davranma.
16- Hakkryla iyi ytlriltülen bir hareket daima kendi kendini korur.
l7- içe alirken safrna, en az soluna aldrsrn kadar personcl al. 

'
I 8- Kiranr ödeyemezsen, dänyayt kurüaramazsm.
l9- Her kazanç bir artrçtu; amabazt küçtik artrçlar kazarry deSildir.
20- Kararh bir hareket, katrllmcilan arasrndaki iki taraflr saSlam ahç-veriçe dayann. Ancak yapilan

ahç-veriçlerin cok sftr hesabmt tuüna ve yaprlan iyilifi sürekli hatrlatma.
2l- Bir onz sadaket, bir libre (16 onz) aktl vermeye bedeldir.
22- Bir politik toplanhyq ileride az da olsa "keçke orada olsaydlm" tereddütü duyacaksan kaçrma.
23- Gönüllü politikada yaptct olan, yftrcl olanm yfttmmdan daha hrzh inça eder.

24- Harekete geçmek neticeye ulaçtrr.
25- Zihin,sandalyenin dayanabilecepinden daha fazlasmt alarnaz.
26- Personel altmt bir politikadtr.
27- Bunun uzun stiren bir top oyunu oldu$unu unutma.
28- Ahlaki fikirlerin srnanmasl, ahlaki sonuçlardr.
29- Bir kimseyi, hiçkimse olmadan yenemezsin.
30- Bahçedeki yrlan, batrrna bastrfm zehirli ytlandan dahazararstzdtr.
3 t- Hiç kimseye, iyi bir nedene kaybettifini gördü!ü halde bagh kaldrfrnr görmeden güvenme.
32- Zamannda özenle yazúan nazik bir teçekkür mektubu, bir vaadi yerine getirir. Aksi takdirde

çaxtlar detiçtikçe yok olur gider.
33- Hükümet etmek, kampanya yürütmenin baçka bir çeklidir.
34- Düçmanlannr arkadaçrn edinerek, düçmanlannrn arkadaçlarrnr kazanamazsln.
35- Düçmanlannt da, arkadaçlannt seçti$in kadar özenli seç.

36- Güvende oldugun oy bölgeni daima muhafaza et.

37- Sen talep etmeden, insanlann sana verece$ini sanma.
38- Politikada, hiçbirçey iteklemedikçe krmrldamaz.
39- Kaz-ananlar mükemmel de[ildir. Rakiplerinden daha azhata yapmtçlardr.
40- Bir büyuk sebep, saysz küçük sebeplerden daha iyidir.
4l- l(-liz anlarrnda, giriçim önceligi en hazrhkh olana geçer.
42- Politika, zekâdan olduf,u kadar, kalptendir de. Pek çok insan ne kadar ilgili ve düçünceli olduf,unu

görmeden, ne kadar bildi$inle ilgilenmez.
43- Biri senden bir ricada bulundugunda, o ki¡iyi zamanrnda ve özenli olarak yaptrgmdan haberdar et.

44- Politikada, hakszhla ve yanhça karçr açr$a vurulan öfke, en motive edici güçtfir.
45- Herçey Allah'rn elindeymiç gibi dua eÇ herçey senin elindeymiç gibi çalry.
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