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İlhan AKIN

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduk-
tan sonra, mülki idare amiri olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 
Vali Adnan Yılmaz’ın hayat hikâyesini konu alan bir kitap çalışmasıdır. 

1954 yılında Sivas’ın Gürün ilçesi, Güneş Köyünde başlayan hayat 
hikâyesi, emeklilik sonrasında, araştırmacı-yazar olarak kültür dünya-
mıza kattığı değerli çalışmalara kadar uzanmaktadır.

Akıcı bir üslup ile kaleme alınan eserde değerli hatıralara da değinil-
mektedir. Kitap ücretsiz olarak NG Yayıncılık’ın hediyesi olarak dağı-
tılmaktadır.

Akın, İ. (2020) İz Bırakanlar İçimizden Biri Adnan Yılmaz, Ankara: NG 
Yayıncılık.
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KİTAP TANITIMI

Burak TANGÖR (Editör)

Bulgaristan, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, 
kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşımak-
tadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği komşusu Bulgaristan, Türk ulusunu 
şekillendiren tarihi süreçteki özel konumu ve bölgesel bütünleşme 
bağlamında geleceğe dönük içerdiği potansiyel ile de büyük önemi 
haizdir. 

Türkiye ile Bulgaristan dost, komşu ve müttefik iki ülkedir. Kuşkusuz 
ilişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşlarımızdır. Bulgaristan’ın demokrasiye ve serbest piyasa eko-
nomisine geçişiyle ilişkiler gelişme kaydetmiş ve iki ülke arasında te-
maslar artmıştır. Bu minvalde Türkiye, Bulgaristan'ın Avrupa-Atlantik 
yapılarıyla bütünleşmesini başından beri desteklemiştir. Bu gerçekle-
re karşın Bulgaristan, ülkemizde hakkında çok fazla araştırma yapıl-
mayan ülkelerden biridir. Alanyazında ağırlıklı olarak Bulgaristan hak-
kında yapılan araştırmalar, göç başlığı altında yer almaktadır. Buna 
karşılık, idari ve siyasal yapısı hakkında araştırmalar yeterli düzeyde 
değildir. Bu çalışmanın gerekçesi, Bulgaristan’ın idari, siyasi ve sosyo-
ekonomik yapısını bir bütün olarak ortaya koymak suretiyle alandaki 
alanyazının boşluğunu bir ölçüde gidermektir.

Tangör, B. (Ed.) (2020) Bulgaristan, İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik 
Yapı, Ankara: TİAV.

Bulgaristan
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Nagihan Önder

Geçici Korunanlara 
Yönelik Sağlık 
Politikalarının 

Analizi  
(2011-2019)

Göç olgusu farklı türevleriyle oldukça dinamik bir süreçtir. “Her insan 
bir göç, her göç bir insan” deyişinde olduğu gibi, göç eden kişi sayısı 
ve o kişilerin göç sürecindeki deneyimleri kadar farklı göç hikâyeleri 
ve farklı insan profilleriyle şekillenen topluluklar üzerinden dünyada 
bir mozaik oluşmaktadır. Nitekim göç olgusu, göç kararının alınması, 
göç süreci ve göç sonrasında birey ve toplum üzerinde sürekli değişi-
mi içinde barındırmaktadır. Her gün değişiklik gösteren ve dönemsel 
olarak yeniden yapılandırılan kamu politikalarıyla da göç edenlere 
yönelik yeni hizmet alanları oluşturulmaktadır.

Çalışmanın amacı 2011-2019 yılları arasında Türkiye’de geçici ko-
ruma sağlanan Suriyelilere yönelik geliştirilen sağlık politikalarının, 
kamu politikası analizi türlerinden süreç modeli ile her açıdan masa-
ya yatırarak analizini yapmaktır. Bu kapsamda süreç modeline uygun 
olarak, sürecin ilk anından itibaren sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın 
belirlenerek problemlerin tanımlanması, politikaların gündeme gel-
mesi, formüle edilmesi, yasalaştırılması, uygulanması ve hem politika 
uygulayıcı hem de politikalardan faydalanan taraflarıyla politikaların 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Önder, N. (2020) Geçici Korunanlara Yönelik Sağlık Politikalarının 
Analizi (2011-2019), Ankara: TİAV:
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Recep DEMİR

Günümüzün en çok tartışılan sorunlarından birisi olan terörizm, je-
opolitik odaklı, siyasi bir amaçla devlet hâkimiyetine veya devletlere 
karşı, devletin güvenlik güçlerini, sivilleri ve insani yaşam kaynaklarını 
hedef almaktadır. Terörist eylemler, toplumda yol açtığı yıkıcı sonuç-
ların yanı sıra ülke güvenliğine bölgesel istikrara bir tehdit oluştur-
maktadır. Bu nedenle devletler terörist unsurlara karşı gerekli tedbir-
leri en kısa zamanda alıp uygulamaya geçmek zorundadır.

Türkiye’de kırsal yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıy-
la güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere; 442 sayılı Köy Kanununun 
yürürlüğe konulduğu 1924 yılından beri ülkemizde uygulanmakta 
olan köy koruculuk sistemi revize edilerek, 1985 yılında yapılan yasal 
düzenlemeyle terörist eylemlere karşı koruculuk sistemi uygulamaya 
konulmuştur.  

Güvenlik Koruculuğu sisteminin esası, bölücü terör örgütüne karşı 
mahalli unsurlar ile bir duruş gösterilmesidir. Sistem, oluşturulması 
aşamasından günümüze kadar sürekli tartışılmıştır. “Güvenlik Koru-
cuları” konulu bu çalışmada, Osmanlı’dan günümüze kadar tarihsel 
arka planı ile koruculuk sistemi incelenmiş, uygulamayla ilgili husus-
lar tarafsız bir gözle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Demir, R. (2020) Güvenlik Korucuları, Geçmişten Günümüze, Anka-
ra: TİAV.
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