
İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
40	 Yeni	Bir	Güvenlik	Yaklaşımı	Güvenlik	ve	Acil	

Durumlar	Koordinasyon	Merkezi	GAMER
	 Taylan	ŞANLI

45	 Türkiye	Cumhuriyeti’nden	Önce	Kurulan	İlk	
Hükümetler

	 Necdet	BAYRAKTAROĞLU

65	 Engelli	Dostlarımız	İçin	Covid-19	Riskleri	ve	
Önlemleri

	 Sinan	İBİŞ

70	 Bu	Vatan	Toprağın	Kara	Bağrında	Sıradağlar	
Gibi	Duranlarındır

	 Eser	ÇAPADAĞ

80	 Tarihten	Bir	Kitap	/	Devlet	Adamlarına	Öğütler
	 Erdi	BATUR

83 Böyle Bilinsin
	 Meftun	DALLI

110	 Off	/	Namık	DEMİR

110 Bizler Türk Milleti’yiz / Fani

111	 Covid-19	Sürecinde	En	Çok	Merak	Edilenler	
için	Ekran	Başına

112 Haberler

114 Satranç

116	 Bulmaca
118	 Bir	Kitap	Bir	Film	Bir	Kısa	Film
121	 Kitap	Tanıtımı
124	 2020	Yılında	Emekli	Olan	Mülki	İdare	Amirleri
126	 Özlem	Dolu	Günlerin	Çocuğu
	 Gülay	ÖNAL

126	 Yağmurun	Ardından
	 Erden	Ender	GÜNER

127 Yaprak Dökümü

6 İçişleri Bakanı Soylu 10 Ocak İdareciler 
Günü Programında Konuştu

Makam odalarına 
hapsolmamak, 
vatandaşla sürekli 
hemhal olmak, 
vatandaşın derdini 
doğrudan ve 
aracısız dinlemek... 
Bunlar alelade 
ve eski moda 
nasihatler değildir. 

24 Mülki İdarede Yönetişim Uygulamaları
Mülki idare, ülke 
sınırlarında idari 
amaçlarla meydana 
getirilmiş il, ilçe 
gibi alt birimlerin, 
merkezi hükümetin 
temsilcileri eliyle 
yürütülmesi 
anlamına 
gelmektedir...

Kürşad	ATAK

29
Devletin geleneksel 
yönetim anlayışına 
daha az yer veren, 
daha çok ortaklaşa 
yönetim anlayışı 
ile toplumun 
yönetilmesini 
öngören yönetişim 
kavramı kamusal 
aktörler ile özel...

Mehmet	KOCA

34 Afet Yönetimine Bakış
İnsanların 
güvenli, sağlıklı 
ve yaşanabilir 
kentlerde yaşama 
isteği ve devletin 
bunu sağlaması 
gerektiği en temel 
insan hakkıdır. 
Ancak bu konuda 
temel ve çok önemli 
sorunlarımız vardır.

Mustafa	AYDIN

Mülki İdare ve Yönetişim



49

52 84

10.000 yıldan beri varlığı 
bilinen ve tarihin akışı 
içerisinde pek çok uygarlığa 
ev sahipliği yapan Niğde, 
bu medeniyetlerin izlerini 
günümüze kadar taşımış 
tarih, kültür ve sanat şehridir. 
Niğde medeniyetlerin 
yaşadığı ve yaşatıldığı kadim 
kenttir. Niğde’nin antik adı 
“NAHİTA”dır... 

66 CSO Yeni Binasına 
Kavuştu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, Türkiye’de çok 
sesli müziği yayma, tanıtma, 
sevdirme ve Türk bestecilerinin 
eserlerini yurt içinde ve dışında 
seslendirme amaçlarına hizmet 
eden, Ankara’da yerleşik 
senfoni orkestrasıdır. Dünyada, 
kuruluşundan itibaren varlığını 
kesintisiz sürdüren en eski 
orkestralardan birisidir.

Yahya	AKSOY

Salgınla Sahada 
Mücadele
(FİTAS - İSDEM)
Salgın, belli bir insan 
popülasyonunda, belli bir 
periyotta, yeni vakalar 
gibi görülen ancak önceki 
tecrübelere göre beklenenden 
fazla etki gösteren hastalıktır. 
Dünya çapında olana pandemi 
denilmektedir. Tarihte 
çeşitli ülkelerde/kıtalarda 
grip, ebola, sıtma, kolera, 
sarıhumma...

Adnan	TÜRKDAMAR

72 İz Bırakan Mülki 
İdare Amirleri 
İbrahim Tahtakılıç
İbrahim Tahtakılıç, Mondros 
Ateşkes Anlaşması’ndan 
sonra, İtilaf Devletlerinin 
yüreklendirmesi ile İzmir’e 
çıkan ve Anadolu içlerine 
doğru ilerlemeye başlayan 
Yunan kuvvetlerine karşı, Ege 
Bölgesi’nde direnişi örgütleyen 
önderlerden birisidir....

Mustafa	Sami	KOÇ

Afet Farkındalık
Kültürü ve
2021 Türkiye
Afet Eğitim Yılı
Ülkemizde özellikle 2009 
yılında AFAD Başkanlığının 
kurulmasıyla birlikte yeni 
bir afet yönetim modeli 
uygulamaya konulmuş olup 
geliştirilen bu model ile öncelik 
“kriz yönetiminden”, “risk 
yönetimine” verilmiştir.

Önder	BOZKURT

58 Kadına Yönelik
Şiddetle 
Mücadelede 
Medyanın
Rolü
Dünyanın ve Türkiye’nin en 
önemli sosyal sorunlarından 
biri kadının insan haklarının 
ihlali olarak tanımlanan kadına 
yönelik şiddettir. Şiddet ne 
şekilde olursa olsun kadının 
hak ve özgürlükleri kısıtlayan 
ciddi bir bariyerdir....

İlhan	BİÇER


