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Ayhan Özkan

Mülki İdare 
Amirlerinin Liderlik 
Davranışlarının 
Eğitim Üzerindeki 
Etkisi

Günümüz dünyasında değişim yaşamımızın en önemli gerçeklerinden 
biridir. Toplumları yakından etkileyen bu değişim olgusu, örgütlerinde 
en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Yaşanan değişim oranında 
ihtiyaçlar değiştikçe liderlik kavramı da gelişmeye ve daha fazla önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle yirminci yüzyılda liderlik, yönetim 
alanında yoğun bilimsel çalışmaların yapıldığı başat konulardan biri 
olmuştur. Liderliğin odak noktası olduğu günümüz yönetim yapısında, 
ülkemiz açısından mülki idare amirlerinin görevleri dâhilindeki günlük 
sorunlarla baş etme konusunda ve geleceğe dönük çalışmalarında 
yenileşme ve gelişme bakımından uygun liderlik davranışlarını hangi 
ölçüde sergiledikleri de yadsınamaz bir önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarının 
eğitim hizmetlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla 
mülki idare amirlerinin yönetim tarzları ve liderlik davranışlarının, 
bulundukları bölgede eğitim hizmetlerini ne oranda etkilediği ortaya 
konulmaktadır.  

Özkan, A. (2018) Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Davranışlarının 
Eğitim Üzerindeki Etkisi, Ankara: PEGEM Akademi.
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2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile birlikte 
Türkiye’de parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemine geçilmiştir. Bu geçiş ile birlikte Devlet Teşkilatlanmasında 
önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçirilmesiyle bakanlıkların 
ve diğer Merkezi Yönetim birimlerinin örgütlerinde yapılan 

düzenlemeler dolayısıyla Merkezi Yönetimle yerel yönetimlerin 
ilişkileri ve denetimi konusunda değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte yerel yönetimlerin yapısında önemli bir yenilik 
getirilmemiştir. Bu çalışmada konu bütün boyutlarıyla ele alınmış ve 

bazı öneriler yapılmıştır.   

Salihoğlu, E. (2019) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel 
Yönetimler ve Denetimi, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.

Enver Salihoğlu
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Burhan Aytaç, Hatice Altunok, F. Gül Gedikkaya

Yönetsel Yapı 
İncelemeleri

Farklı siyasal sistem, siyasal ve yönetsel kültüre sahip ülkelerin 
yönetsel yapılarını öğrenmeye yönelik artan bir ilgi olması 16 ülkenin 
yönetsel yapılarının ele alındığı bu eseri ortaya çıkarmıştır.

Bu eser kapsamında incelenen ülkeler şunlardır: Almanya, ABD, 
Avusturya, Azerbaycan, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, Japonya, 
İran, İsveç, İsviçre, İngiltere, Mısır Arap Cumhuriyeti, Rusya, Suudi 
Arabistan, Yeni Zelanda.  

Yönetsel Yapı İncelemeleri; farklı ülkelerin, tarihsel süreçte yönetsel 
geleneklerinin oluşumunu, kamu personel ve denetim sistemlerini 
kapsayan yönetim yapılarına ilişkin temel bilgileri sunmayı 
amaçlamaktadır.

Bu eser, bu konuda çalışan akademisyenlere, öğrencilere ve konuya 
ilgi duyan herkese farklı yönetsel yapılar arasında karşılaştırma şansı 
verecektir. İncelenen ülkelerin tarihsel süreçte yönetsel geleneklerinin 
oluşumu, yönetsel yapıları, kamu personel sistemleri, denetim 
sistemleri anlatılmıştır.

Aykaç, B.; Altunok, H. ve F. G. Gedikkaya (2019) Yönetsel Yapı 
İncelemeleri, 2. Basım, Ankara: Nobel.
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Türk tarihinin ilk çıkış yeri Orta Asya’dan Cumhuriyetimize kadar 
Han, Hakan, Padişahlarımızın diğer İmparator, Kral, Dük ve Şahlara 

yazdığı 150’yi aşkın mektup Emekli Savcı Necdet Bayraktar 
tarafından çeşitli kaynaklardan toplanarak bu kitap hazırlanmıştır.

Mektuplarda Türk tarih sayfalarındaki atalarımızın kahramanlıkları, 
inancı, asaleti, adaleti, merhameti, siyaseti ve diplomasi dili gözler önüne 

serilmekte; milletlerin kültür anlayışları, manevi hayatları, inançları, 
ahlaki ve vicdani değerleri ortaya konulmaktadır. Bu mektuplar, neslimizi 

maziden istikbale taşıyan birer kaynak ve ışık olmaktadır. 

Bayraktar, N. (2012) Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar, Ankara: 
Panama Yayıncılık.

Bu eser; Orta Asya’da, ilk Türklerdeki kitabelerden başlayarak menşurlar, 
fermanlar, fetvalar, ahitnameler, vasiyetnameler, vakıfnameler, 

nizamnameler, zafernameler, beyannameler gibi ata büyüklerimiz Han, 
Hakan ve Sultanların imza ve mühürleri ile yayınlanan belgeleri konularına 

göre açıklamaktadır. 

Milli tarih, milli şuuru yaratır. Milletleri ayakta tutan ise milli şuurlarıdır. 
Bugünkü ve gelecekteki nesillere milli şuur verilmesine katkıda bulunacak 

bu eser Emekli Savcı Necdet Bayraktar tarafından hazırlanmıştır.

Bayraktar, N. (2017) Tarihimizi Aydınlatan Belgeler, Ankara:  
Panama Yayıncılık.
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