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Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarda kaçakçılığın men ve takibi, ülkemiz 
ve vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, mülkî ma-
kamlar (Vali ve Kaymakamlar) tarafından sınır yönetimi görevi çerçe-
vesinde gerçekleştirilmektedir. 2.949 km. uzunluğunda kara sınırı ve 
6.339 km. uzunluğunda deniz sınırı (anakara uzunluğu) olmak üzere  
toplam 9.288 km. sınır uzunluğu olan ülkemizde sınır yönetimi görevi 
ayrı bir önem ve özelliğe sahiptir. 

Sınır bölgelerinde ifa edilen bu görevinin önem ve özelliği; bilgi, tec-
rübe ve konu hâkimiyetini gerekli kılmaktadır. Bu itibarla, başta sınır 
makamları olmak üzere, sınır bölgelerinde görev yapan askerî per-
sonel, kolluk mensupları ve adlî makamlar olmak üzere, ilgili bütün 
görevlilere rehberlik edecek bir başvuru kaynağına duyulan ihtiyacı 
gidermek üzere, Bakanlığımız tarafından bu rehber kitap hazırlanmış-
tır. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı katkı-
ları ile hazırlanan bu rehber AREM ve TİAV işbirliği ile yayımlanmıştır. 
Bu kitabın basımı için Antalya Büyükşehir Belediyesi destek vermiştir. 

Gündüzöz, İ. ve S. Çapar (Ed.)(2017) Mülki İdare Sınır Görev Rehberi, 
Ankara: TİAV ve AREM ortak yayını.
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Kurum Kültürü 
(Petkim Örneği)

Bayram YILMAZ

Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz tarafından akademik bir çalışma 
esasında kaleme alınan bu değerli eser şöyle tanıtılabilir: 

Toplum… Kültür… Kurum…

Kültür, bir toplumun tarih sahnesine çıktığı günden itibaren oluştur-
duğu ve zaman zaman da komşu toplumlardan etkilenerek geliştirdi-
ği yaşam tarzıdır. Uzun bir tarihi süreçte oluşan kuralların değişmesi 
de, önemine göre farklı bir süre de gerçekleşmektedir.

Bir toplumun kurumları, hukuk yapısı, eğitim sistemi, alt yapısı, ada-
let ve güvenlik sistemi, çevre anlayışı vb. yapı ve sistemler bileşik kap-
lar gibidirler; birbirlerini etkilerler ve etkilenirler.

Toplumun bir yaşam tarzı olduğu gibi kurumların da, oluşturulduğu 
andan itibaren gelişmeye başlayan bir yaşam tarzı vardır.

Kurumları oluşturan, yöneten, yönlendiren veya mal ve hizmet alan 
bireyler de kişisel bilgi, beceri, tecrübe, düşünce, inanç, değerler, 
ideoloji, tutum ve davranışlarını bir ölçüde kurumlara yansıtırlar. Bu 
sebeple bir ülkedeki kurumların kültürü, içinde bulunduğu toplumun 
genel kültürden çok farklı unsurlar ve özellikler taşımaz. Genel kültü-
rün unsurları arasında sayılan dil, din ve inançlar, değerler, normlar, 
hukuk, ahlâk kuralları, örf ve adaletler, tutumlar, hikâyeler, masallar, 
mitler, kahramanlıklar, semboller ve renkler, kılık kıyafet ve fiziki çev-
re ve mimari tarz kurum kültürünü de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, 
bir kurumun kültürü, kurumun içinde bulunduğu toplumun kültürü-
nün bir yansımasıdır.

Yılmaz, B. (2017) Kurum Kültürü (Petkim Örneği), İzmir: Kitapana Ya-
yınevi.
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İsa Parlak tarafından yazılan bu değerli eserin, Osman Gazi Kandemir 
tarafından kaleme alınan tanıtım yazısı:

“Birinci Dünya Savaşını anlatan sayısız kitap yazıldı. Bunların çoğu, 
büyük komutanların cephede yaptıklarını veya siyasilerin cephe geri-
sinde sürdürdükleri büyük savaşı anlatıyordu. Bize sunulan resim her 
zaman büyüktü.

Elinizdeki bu kitap ise, aynı savaşı cephedeki erlerin ve cephe gerisin-
deki halkın gözünden anlatıyor.

İsa Parlak aile hikâyelerinden yola çıkarak, Trablusgarp ile başlayıp 
Dumlupınar’da biten on yıllık harplerin resmini bir başka açıdan çeki-
yor. Yalın bir dil, akıcı bir üslup ile Anadolu insanının bitmeyen çilesini 
yüreklerimize işliyor.

Hem roman, hem tarih okumak istiyorsanız tam size göre.

Üstelik tertemiz yürekli insanların gerçek dünyasıyla”

Parlak, İ. (2017) Seferberlik, İstanbul: Post Yayın Dağıtım.
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