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Bir toprak parçasının vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin 
o coğrafya ile tam anlamıyla özdeşleşmesiyle ve onu korumak 

uğrunda her şeyini verecek bir fedakarlık şuuruna sahip olmasıyla 
mümkündür. 1071’de Anadolu kapılarının açılmasından itibaren 

tarihin her döneminde bu toprakların korunması için büyük savaşlar 
yapılmış, büyük mücadeleler verilmiştir. Bu sebeple bu coğrafyanın 

vatan olması uğruna her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanları 
ile sulanmıştır. Çünkü millet olarak, istiklalimiz ve istikbalimiz 

için ölümden korkmadan, dönmeyi asla düşünmeden, adeta bir 
düğüne gider gibi cenge gitme özelliğimiz vardır. Şairin de dediği 

gibi, bu Vatan, “Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe 
verenlerindir.”

Bu çalışmanın temel amacı, terörle mücadelenin yüzbinlerce sayfaya 
sığmayacak kahramanlık öykülerinin, sadece küçük bir kesitini 

ortaya koymaktır. Bu öyküler, terörle mücadelede birebir yaşanmış 
olayların anlatımına dayanmaktadır.

Çapar, S. ve M. Uyar (Ed.) (2018) Terörle Mücadelede  
Kahramanlık Öyküleri, Ankara: TİAV.
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15 Temmuz’da Türk Milleti, tarihinde gördüğü en büyük ihanet ve 
tehlikelerden birini yaşamıştır. Ancak doğabilecek vahim sonuçları 
engin feraseti ile kavrayan milletimizin asil duruşu karşısında hain 
darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. 

15 Temmuz’da yaşanan kahramanlıkları ve tecrübeleri gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla Aliağa İlçesinde, ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencileri arasında şiir, kompozisyon ve resim 
yarışmaları düzenlenmiştir. Bu yarışmalarda minik yüreklerde 
yatan vatanseverlik duyguları ile 15 Temmuz’a ilişkin duygu ve 
düşünceler ortaya çıkmıştır. İşte bu kitap, bu değerli çalışmaların 
derlenmesinden oluşmaktadır.

Yılmaz, B. (Ed.) (2018) Uyanan Türkiye’m, 15 Temmuz Destanı, 
İzmir: Kitapana.

15 Temmuz 2016 tarihinde mülki idare amirleri kararlı bir şekilde, 
darbe karşısındaki yerlerini almıştır. Dik bir duruş içinde kamu 
kurumları, kamu görevlileri ve halkı yönlendirmişlerdir. Demokrasi 
nöbetleri sürecinde etkin bir rol üstlenmişlerdir. Bu çalışma, “hain 
darbe teşebbüsü” sürecinde, illerde etkili bir direnişe yön veren 
mülki idare amirlerini konu almaktadır. Valiler başta olmak üzere 
Devleti ve Hükümeti temsil eden mülki idare amirlerinin, 81 ilde 
liderlik fonksiyonlarını üstlenerek yaşadıklarını, aldıkları kritik 
kararları, edindikleri tecrübeleri ortaya çıkarmak, bu kitabın öncelikli 
amaçları arasındadır. 

Çapar, S. (Ed.) (2018) 15 Temmuz’da Mülki İdare, Ankara: TİAV.
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Acil durum yönetiminin, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde 
temel aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarla bağlantılı olarak 

bütünleşik yönetim anlayışı, risk yönetimi, planlama, müdahale, 
iyileştirme ve rehabilitasyon gibi faaliyetler öne çıkmaktadır.

Bu konuların ele alınması amacıyla İçişleri Bakanlığı GAMER ile Eğitim 
Dairesi Başkanlığı işbirliği içinde Antalya’da 22-27 Aralık 2017 tarihleri 

arasında “Kriz/Acil Durum Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Semineri” 
gerçekleştirilmiştir. Her ilden vali yardımcısı ile il GAMER müdürünün 

davet edildiği bu seminere, konferansçı olarak akademisyenler ve 
konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılmıştır. 

Aslında teori ile pratiğin buluşmasının gerçekleştiği bir toplantı 
yapılmıştır. Soru ve cevaplarla “etkileşim” ortamının hâkim olduğu bu 

seminerde yapılan sunumların derlenmesi ile bu kitap ortaya çıkmıştır.

Çapar, S. (Ed.) (2018) Kriz ve Acil Durum Yönetimi, Ankara: TİAV.

Beni, bu kitabı yazmaya iten husus Sultan Abdülhamid’in, her 
şeye karşın, YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULARINI, tarafsız ve akademik 
bir yöntemle ve gerçek yönleri ile ortaya koymaktır. Öteki neden 
ise, Abdülhamid hakkında kamuoyundaki bu olumsuz izlenimleri 
azaltmaktır. Bu emellerime biraz olsun erişebilirsem kendimi çok 

mutlu hissedeceğim.

Kalkandelen, A. H. (2018) II. Abdulhamid Han, Ankara: Kişisel Yayın.
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