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ÖZET
19. yüzyıl itibariyle değişmeye ve sanayileşmeye başlayan dünyada toplum bilim ve
toplumların yönetimi gibi konular çok daha fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte bu
alanda araştırma yapan ve değerli bilgiler ortaya çıkaran, yeni fikirler oluşturan düşünür ve
bilim adamları da önem kazanmıştır. Modern organizasyon sistemleri gerek özel gerekse
kamu kuruluşlarının verimli ve hızlı çalışabilmesi için çok önemli unsurlardır. Sistemli
organizasyonların gereken uygulamaları gerçekleştirmesiyle birlikte daha önce uygulanan
düzenlere göre çok daha etkili olduğu görülmüştür. Bu yeni yönetim düzeninde bilim
adamlarının ve araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı başlıca konulardan biride bürokratik
problemlerdir. Asıl anlamı kamu kuruluşlarında ve ya özel kuruluşlarda vatandaşın yapacağı
işlem için izlemesi gereken yolu anlatan bu söz zamanla, bu sistemlerin eskimesiyle birlikte
işlerin çok uzun uğraşlar sonucunda halledilebileceği anlamına bürünmüştür. Đşte bilim
adamları bu noktada bürokrasiye yenilikler getirerek sistemi eski işlerliğine kavuşturmak
istemişlerdir. Victor A. Thompson’da bu alanda önemli çalışmalara imza atmış, Modern
Organizasyon, Kamu Yönetimi, Bürokrasi ve Yenilik gibi önemli eserlere imza atmıştır.

ABSTRACT
19. century, as industrialization began to change, and the world community of science and
society issues such as management became more important. However, research in this field
and to reveal valuable information, new ideas by philosophers and scientists have also
become important. And private organizations as well as modern systems of public institutions
are very important elements for efficient and fast. Systematic practices of organizations need
to realize that in a more organized than previously applied were found to be effective. In order
that the new management of scientists and researchers focused on one of the main issues are
the bureaucratic problems. Original meaning citizens in public institutions or private
organizations for action to follow will do these words describe the way in time, the former of
these systems work with authentication means can be a very long struggle has taken due care.
Here, at this point scientists bring innovation to the bureaucracy of the system to restore the
old functionality they want. Victor A. Thompson has undertaken important work in this field,
Modern Organizations, Public Administration, Bureaucracy and Innovation has signed such
important works.
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I. HAYATI
Victor Albert Thompson Güney Avustralya’da Port Adelaide yakınlarında, şimdiki adıyla
Rosewater olarak bilinen Yatala’da dünyaya geldi. Victor Thompson her ikisi de
Northhumberland, Đngiltereli olan Joseph Thompson ve Jane Ann Batey çiftinin altıncı
çocuğudur. Victor Thompson 19 Ocak 1909 yılında Millicent Maud Garnaut’la evlendi.
Başlangıçta Port Adelaide yakınlarındaki Keith şehrinde yaşayan çift 1914 yılındaki kuraklık
yüzünden Port Adelaide dönmek zorunda kaldılar.

Victor A. Thompson 1930 yılında Şoförler ve Otomobilciler Sendikası Başkanı seçildi.
Sendikada hareketindeki etkisi 1930 yılındaki Güney Avustralya seçimlerinde Avustralya işçi
partisinden aday olmasını sağladı. Victor A. Thompson 1946 yılına kadar devlet
parlamentosunda hizmet verdiği kadar Güney Avustralya A.L.P başkanı olarak da hizmet
vermiştir. Victor A. Thompson 1946 yılında devlet parlamentosundan Hindmarsh için
Temsilciler meclisine katılmak üzere istifa etti ve komşu eyalet olan Port Adelaide’ ye taşındı.
Victor A. Thompson 1963 yılı seçimlerinde politikadan emekli oldu.
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