
Saygıdeğer Türk İdare Dergisi Okurları, 

Dergimizin 469 uncu sayısında; yönetim, bölgesel kalkınma, kolluk güç-
lerinin denetimi, düzenleyici kurumlar, yabancıların mülkedinimi, liderlik, per-
sonel yönetimi, yoksulluk ve yerel yönetim konularını işleyen sekiz makaleyi 
sizlerle paylaşıyoruz. Kamuoyunda tartışılan, ilgi gören ve geleceğe yönelik 
analizlerde bulunan, ülkemiz düşünce dünyasına katkı sağlayacağını umduğu-
muz söz konusu makaleleri, değerli hakemlerimizin eleştiri ve düzeltmeleri ile 
yine değerli yazarlarımızın özverili çalışmaları sonucu olgunlaştırdıktan sonra 
dergimize aldık. 

Bu sayımızda yer verdiğimiz; "Türkiye’de Değişen Yerel Yönetim Mevzu-
atının Yarattığı Dönüşüm Sürecinin Sayısal Özellikleri: Antalya Örneği" baş-
lıklı makale, ülkemizde 2004 yılından itibaren yürürlüğe giren yerel yönetim 
mevzuatı ile yerel yönetimlerin organlarının oluşumu, görevleri, sorumluluk-
ları konularında meydana gelen dönüşüm sürecini, belediye tüzel kişiliğinin 
elde edilmesine ilişkin nüfus ölçütünde, belediye, köy, mahalle gibi yönetsel 
birimlerin idari statülerinde ve hizmet alanı sınırlarında yapılan değişiklikleri 
ele almış, bu değişimi yansıtan sayısal verilerle Antalya örneğine yer vermiş, 
geleceğe dönük bazı saptamalarda bulunmuştur. 

"Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Değişim ve Dönüşümün 
Karşılaştırmalı Analizi" konulu makaledeTürkiye’deki bölgesel politikaların dö-
nüşümü iki uygulama üzerinden izlenmiş ve değerlendirilmiş, bu kapsamda 
‘Kalkınmada Öncelikli Yöreler' (KÖY) politika aracı ile 2007-2009 dönemini 
kapsayan 'Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı' (BROP) ele alın-
mıştır. Çalışmada, bölgesel politikadaki dönüşümü yansıtan bu iki politika aracı 
üzerinden, Türkiye’deki bölgesel politikaların teorikarka planı iletarihsel süreç 
içindeki dönüşümü karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 

“Kolluk Güçleri Denetimi Modeli Olarak İngiltere Bağımsız Polis Şikâyetleri 
Komisyonu" konulu makale; bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve kolluk 
kuvvetlerinin yasal güçlerinin kullanımının hukuki denetimi ve hesap verebi-
lirliğinin sağlanması için kolluk kuwetleri aleyhine yapılacak şikayet, başvuru 
ve soruşturmaların bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğinden hareketle 
İngiltere’de mevcut sistemin ülkemizde kolluk denetimi yönünden yapılacak 
bu tür çalışmalar için model oluşturabileceği tezine yer veriyor. 

“Katılımcılık Bağlamında Düzenleyici Kurumlarda Yönetişim" konulu ma-
kalede yazarlar, Türkiye’de düzenleyici kurumlarda görülen yönetişim uygula-
malarını ele almışlardır. 



“Mülk Edinen Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler Ülkemizin Geleceği İçin Bir 
Tehdit mi?" başlıklı makalede ise yazar Alanya’da ikamet eden toplam 1305 
kişi ileyapılan anket uygulamasından hareketle Alanya ilçesinde mülkedinerek 
yılın büyük bir bölümünü bu turistik ilçesinde geçiren çeşitli ülkelere mensup 
yabancı uyruklu gerçek kişilerin Alanya’da yaşayan yerel halk için taşıdıkları 
önemin yanında onların Türkiye’nin geleceği bakımından bir tehdit olarakalgı-
lanıp algılanmadıklarını sorgulamaktadır. 

Çalışanların örgütsel bağlılık davranışlarını arttırmak için nasıl bir lider 
olunması ve çalışanların nasıl yönlendirilmesi gerektiği sorularına cevap arayan 
“Transformasyonel üderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sağlık Bakanlığı 
Merkez Teşkilatında Bir Araştırma" konulu makalede Sağlık Bakanlığı Merkez 
Teşkilatında transformasyonel liderlikle ilgili yapılan alan araştırmasına yer ve-
rilmiştir. 

“Türkiye’de Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçişte Esneklik 
ve Memur Statüsü" konulu makalede kamu istihdam sisteminde esnekliğin 
yarattığı dönüşüm, “memur" statüsü üzerinden gidilerek açıklanmaya çalışıl-
mıştır. 

“Yoksullukve Yerinden Yönetim: Nasıl BirYöneti(şi)m?" konulu makalede 
ise önce yoksulluk sorununun çözümünün karmaşıklığı, sonra yoksulluk ile 
yerinden yönetim arasındaki ilişkiler daha çok yönetişim boyutuyla ulusal ve 
uluslararası ölçekte tartışılmış, çalışmanın sonunda ise, yoksullukla mücade-
lede nasıl bir başarılı "yönetişim" modeli kurulabileceği üzerinde durulmuştur. 

Bundan sonraki sayılarımızda da sizlerin katkılarıyla gündem oluştura-
cak makaleleri okurlarımıza ulaştırmayı hedefiyoruz. Gelecek sayılarımızda da 
güncel konuların yanı sıra, kamu yönetimi ve ülkemiz için önemli gördüğümüz 
konularda gündem oluşturacak makaleleri yayımlayarak Dergimizi siz okurları-
mızın beğenisine sunmaya devam edeceğiz. 

Başta eleştiri ve önerileri ile bizleri yönlendiren okurlarımız olmak üze-
re, makaleleri titizlikle inceleyip olgunlaşmasına katkı veren hakemlerimize, 
değerli görüşleri ile dergimizin gelişimine yardımcı olan Danışma Kurulumuza 
ve özverili çalışmaları ile makale yazan ve gönderen değerli yazarlarımıza te-
şekkür ediyor, daha güzel günlerde, daha zengin içerikle buluşmayı diliyorum. 
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