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İçişleri 
Bakanlığı’nın 
Yapısı ve Mülki 
İdare Çalıştayı  
Çalıştay Raporu
Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine geçişe ilişkin mevzuatta yapılan düzenlemeler ve idari yapı-
mızdaki değişikliklerin İçişleri Bakanlığı ile valilik ve kaymakamlıkla-
rın teşkilat yapılarına etkileri, mülki idare sisteminin geleceği, mülki 
idare amirlerinin konumu, rolü, seçimi ve yetiştirilmesi, mülki idare 
amirliği mesleğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konula-
rının değerlendirilmesi amacıyla 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da ‘‘İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı’’ dü-
zenlenmiştir.

Bu Çalıştay’da yapılan çalışmalarda ortaya konulan görüş, düşünce ve 
öneriler “Çalıştay Raporu” olarak yayımlanmaktadır.

TİAV (2019) İçişleri Bakanlığı’nın Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı – 
Çalıştay Raporu, Ankara: TİAV.
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Selim Çapar ve Erkan Tural

İlk defa 1928 yılının Nisan ayında “Dâhiliye Vekâletinin Aylık Mecmu-
ası” olarak “İdare” adı altında eski harflerle yayın hayatına başlamış 
olan Türk İdare Dergisi, yeni alfabenin benimsenmesi ile birlikte yeni 
harflerle basılmaya başlanmıştır.

Türk İdare Dergisi’nin böylesine uzun soluklu olması, yalnızca mesleki 
anlamda bir başarı öyküsünden öte, Türk kamu yönetiminde önemli 
bir boşluğu doldurması ve tarihsel sürece yaptığı canlı tanıklık ve kat-
kılar neticesindedir. Bu nedenle yıllar boyunca dergide yayımlanan 
yazılar, katkıda bulunan yazarlar, çeşitli başlıklar altında düzenlenen 
bölümler, önemli konularda çıkartılan ekleri ve özel sayıları çeşitli in-
celemelere konu olmuştur.

Türk İdare Dergisi yayın hayatının başlangıcından itibaren kamu yöne-
timinde teori ve uygulamayı aynı yayında bir araya getirerek çağdaş 
yönetim teknikleri ve uygulamaları ışığında hem Bakanlık personeli 
hem de akademik camia ve diğer okurlar açısından bir başucu kayna-
ğı haline gelmiştir.

Yayınlanan bu eserde, alanında uzman akademisyenler tarafından 90 
yıllık yayın süreci, idare ve siyasi gelişmeler bağlamında değerlendi-
rilmiştir.

Çapar, S. ve E. Tural (Ed.) (2019) Türk İdare Dergisi’nin 90 Yılı, Anka-
ra: TİAV Yayınları.

Türk İdare 
Dergisi’nin 90 Yılı
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Vizyoner liderlik, izleyen ile örgüt arasında yazılı olmayan, karşılıklı 
beklentilerle örgütlenen daha çok da liderin ilham gücüyle belirlenen 
ve oluşan soyut,  görünmez,  daha doğru bir deyimle “psikolojik söz-
leşmeye dayanır”.  Bu psikolojik sözleşme yazılı olmamasına rağmen 
örgütsel kültürün mozaiğidir ve bunu lider, hem de izleyenler bilir. 
Yazılı olmaması bilinmediği anlamına gelmez. Burada önemli olan viz-
yoner liderin izleyenleri belirlenen hedefe doğru yönlendirebilme ve 
ilham verebilme yeteneğidir.

Özkan, A. (2019) Vizyoner Liderlik, Ankara: Pegem Akademi.

Ayhan Özkan

Vizyoner Liderlik
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Mustafa Altunok, Hatice Altunok, Fahri Bakırcı,  
Fatma Gül Gedikkaya, Abdullah Aydın

T.C.  
Bakanlıklar Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlık Tarihi adını taşıyan bu eser, tüm ba-
kanlıkları içeren bir kapsamda hazırlanmış ilk çalışma olması dolayı-
sıyla özel bir nitelik taşımaktadır. Bakanlıkların ilk kuruluş kökenlerin-
den günümüze kadar geçirdikleri aşamaları incelenerek eser ortaya 
çıkarılmıştır. Başlangıçtan itibaren bir proje hassasiyeti ile kurgulan-
mış olan bu çalışmada her bir bakanlık bir bölüm şeklinde hazırlan-
mıştır. Bu anlamda bakanlıkların birer kamu hizmeti alanı olarak ör-
gütlenmelerinin nasıl ortaya çıktığı ve Cumhuriyet öncesi birikimin 
nasıl başladığından hareketle, kuruluş gerekçeleri ve siyasal geliş-
meler doğrultusunda bakanlıkların nasıl dönüştüğüne yer verilmiştir. 
Her bakanlık için yazılan bölümün başlık sistematiği kuruluş dönem-
leri, bakanlıkların adının değişimi,  başka bir faaliyet alanı/alanlarla 
birleşme ya da ayrılma dönemleri, hükümetlerin göreve başlama dö-
nemleri gibi ilgili bakanlığa özgü olarak şekillendirilmiştir.

Altunok, M., Altunok, H., Bakırcı, F., Gedikkaya, F. G. ve A. Aydın (Ed.) 
(2019) T. C. Bakanlıklar Tarihi, Ankara: TİAV.


