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Yerel yönetimlere farklı alanlarda birçok yetki verilmiştir. Bu yetkiler 
seçilmiş ya da atanmış kamu görevlileri tarafından kullanılmaktadır. 
Ancak ülkemizde yetki kullananlar, bu yetkilere sıkı sıkıya bağlı olup 
astlarına devretmeyi sevmezler. Hâlbuki yurttaşlarla yüz yüze ilişki 
içinde olan yerel yönetim görevlilerinin tespit ettikleri sorunları ve 
halkın talep ve isteklerini en kısa sürede çözüme kavuşturmaları 
için yetki ve donatılmaları zorunludur. Bu bürokrasiye ve zaman 
kaybına engel olduğu gibi yerel yöneticilerin siyasal sorumluluğun 
bir gereğidir. Bu kısa çalışmada yetki devrine imkân tanıyan, 
ancak uygulamada az bilinen çok sayıda yasal düzenleme ortaya 
konulmuştur. Amirlerin, yetki devrinden kaçınmak yerine, yetkilerini 
devrettikten sonra astlarının bu yetkileri gereği gibi kullanıp 
kullanmadıklarını denetlemeleri en doğru davranıştır. Yetkinin 
kim tarafından kullanıldığından daha çok doğru ve yararlı biçimde 
kullanılması önemlidir. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan çalışma, yerel 
yönetim alanında yetkin bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bu 
sebeple alan literatürüne önemli katkıları olacaktır.

Salihoğlu, E. (2018) Yerel Yönetimlerde Yetki Devri, İstanbul: 
Marmara Belediyeler Birliği

Enver Salihoğlu
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Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini ziyaret ettim. Aldığım bilgilere 
göre, Türk firmaları başta tekstil olmak üzere çeşitli sektörlerde 

faaliyet göstermekte, özellikle kablo üretimi konusunda söz sahibi 
olmaya başlamıştır. Çin firmaları dünyanın her tarafında olduğu 

gibi, Afrika ülkelerinde de hakim duruma gelmişlerdir. Bir Hollanda 
şirketi Addis Ababa'nın çevresinde geniş araziler kiralayıp, her 

hafta bahçelerinden 65 ton (altmışbeş ton) gülü bütün dünyaya 
pazarlıyormuş. "Küresel Tarla Savaşı" başlıklı araştırma haberinde aynı 

konuya temas edilmekte ve Afrika pazarlarında güç savaşlarının yeni 
dünya sömürgeciliğine nasıl gittiği haberleri yapılmaktadır. 

... "Tarihi bilgilere göre: 1918 yılında Rus Kızıl ordusu tarafından 
işgal edilen Azerbaycan'a yardım maksadıyla gönderilen Nuri Paşa 
komutasındaki Kafkas İslâm Ordusu'nda şehit olan askerlerimizin 

hatırası için bu şehitlik yapılmıştır. 25 Mayıs - 17 Kasım 1918 
arasındaki harekatta Kafkas İslam Ordusu, Gence, Gökçay, Aksu, 

Kürdemir ve Şamali taraflarına taaruzla 15 Eylük 1918'de Bakü'yü, 
sonra Karabağ ve Dağıstan'ı kurtarmıştır. Azeri ve şanlı Türk 

Bayrağımızın birlikte dalgalandığı bu şehitlikte; isimleri, tespit 
edilebilmiş kahraman Mehmetçiklerimizin künyeleri, ay-yıldız altında 

tek tek yazılmış. Osmanlı yurdunun her bölgesinden gelen asker 
isimlerini okuyarak ruhlarına Fatihalar gönderdik."

Yıldırım, M. (2018) Gezdiklerim Gördüklerim 2, İstanbul:  
Alioğlu Yayınevi.

Murat Yıldırım
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Bu, kitap geleneksel siyasi düşüncenin başlangıçtan günümüze tarihi 
seyrini hikâye ediyor. Onun kaynaklarını, tarihi ve kültürel zeminini, 
ortaya çıkışını, gelişimini ve koca bir çınar gibi dal budak salışını 
belgeliyor. Ancak geleneksel siyaset düşüncesinin tarihi izlerini 
takip ederken, tıpkı bir kamera gibi belirli bir açıyla konumlanan 
siyasetnamelerin merceğinden naklediyor.

Başka bir deyişle, bu kitabın konusunu insanlığın en kadim ve temel 
meselesi olan siyaset ve yönetim oluşturmaktadır. Konuya bütün 
yönleriyle değil, sadece siyasetnamelerin penceresinden bakıyor. 
Ancak siyasetnamelerinde bağımsız ve başlı başına bir ekol gibi 
değil, ortak zemin üzerinde yükselen ve benzer konuları tartışan 
diğer türler arasında konumlandırarak ele alıyor.

Bu kitap bu güne kadar yazılan siyasetnamelerle ilgili eserlerden 
farklı bir yaklaşım sunuyor ve birçok siyasetnamenin içerik 
analizini yapıyor. Yazıldığı tarihi ve kültürel zeminle bağını kurmaya 
çalışarak, birbirleriyle karşılaştırma imkânı veriyor. Dört farklı kültür 
ve medeniyetin siyasi nasihat edebiyatının tarihi süreç içindeki 
gelişimini izleyerek, birbirlerine etkilerini tartışıyor.

Kitabın ister kamu ister özel olsun, yönetimle ilgilenenler için 
sağlam bir düşünce zemini oluşturacağı ve geniş ufuklar açacağı 
umulmaktadır. 

Dinçer, Ö. (2018) Siyasetnameleri Yeniden Okumak, İstanbul: Klasik

Ömer Dinçer
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Kamu hizmetinin “sürekliliği” ve “değişkenliği” ilkeleri, süre gelen idari 
faaliyetlerin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ve yaklaşımlara uyarlanmasını 

gerekli kılar. Yeni ihtiyaçların karşılanması için eski yöntemler yeterli 
olmayabilir. Bu nedenle kamu yönetiminin temel felsefesine aykırı 

olmadığı müddetçe özel sektörde etkinlik ve verimliliği artıran 
uygulamaların kamu hizmetlerinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kitap, performans denetimine bu açıdan yaklaşmakta; bu 
ilkenin kamu yönetimine nasıl uygulanabileceğini hem teorik hem 

de uygulama bakımından etraflıca sorgulamaktadır. Performans 
denetiminin “hukukilik” ve “yerindelik” denetimlerini tamamlayıcı 

boyutuna dikkat çekilmektedir. Kitapta ayrıca Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde ilçe yönetimlerinin başında Cumhurbaşkanının 

idari yürütme vasıtası olan kaymakamların performanslarının 
denetlenmesine ilişkin bir model önerisine yer verilmiştir. 

Önerilen performans denetimi modelinde, yasalar çerçevesinde yapılan 
“hukukilik” veya “düzenlilik” denetiminin yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı, 

Bakanlıklar, STK’lar ve tüm paydaşlarla birlikte belirlenen hedeflere 
ulaşma derecesi ve bu hedeflerin “nasıl” gerçekleştirildiği, hangi 

“yenilikçi” yöntemlerin kullanıldığı, Kaymakamların sürece nasıl “liderlik” 
ettikleri incelenmektedir. Denetim sonucunda karşılaşılan “İyi Uygulama 
Örneklerinin” ülke genelinde teşvik edilmesi ile etkin ve verimli bir kamu 

yönetimi ortaya çıkacaktır.

Özmen B., (2018) Performans Denetimi İlçe Yönetimi İçin Bir 
Model, Ankara:TİAV.

Bedrettin Özmen
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