
İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
49	 Tahmine	Dayalı	Polislik
	 Recep	DEMİR

68	 Meşhur	Valiler	ve	İz	Bırakan	Mülki	İdare	
Amirleri

 Erdi BATUR

75	 Covid	Sonrası	Küresel	Bilinçli	Seyahat	
Eğilimleri

	 Sinan	İBİŞ

81	 Kendilik	Sınırı
 Yakup Bilgin KOÇAL

85	 Sanatkâr	Şehirler
 Necla DURSUN

87	 Ey	Emperyalizm	ve	Onların	Kana	Susamış	
Görünen	Yüzleri!	ve	Merhaba	Türk	Milleti

 Tülay BEKAR

89	 Kırk	Senelik	Bir	Resim
	 Mehmet	Fevzi	YÜCEDAĞ

117	 Haberler
120	 Bulmaca
122	 Bir	Kısa	Film
123	 Kitap	Tanıtımı
124	 Yaprak	Dökümü

6 İçişleri Bakanı Soylu 109. Dönem 
Kaymakam Adaylarına Hitap Etti

Soylu, 
"Vatandaşımız 
bilsin ki biz onun, 
hayatının olağan 
akışında da zor 
zamanında da alarm 
halinde bekliyoruz, 
ona hazırlık 
yapıyoruz ve zor 
zamanda onu yalnız 
bırakmıyoruz...

9 MGK Genel Sekreteri  
Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Dünyada ve 
Türkiye'de Güvenlik Konusunda Röportaj

Uluslararası 
sistemde birçok 
tehdit, Soğuk 
Savaş sonrası 
değişen güvenlik 
algılamalarının en 
önemli konuları 
haline  
gelmiştir...

Selim Çapar 
Recep Demir

32

Küreselden Yerele Güvenlik konusu, İdarecinin Sesi'nin 
bu sayısının olduğu kadar dünyanın da gündeminde yer 
almaya devam ediyor. Terörden pandemiye  eşitlenen 
ve etkileri sınırı-aşan boyutlara....

Giray SADIK

Avrupa-Atlantik Güvenliğinde 
Biden Faktörü ve Yaklaşan 
NATO Zirvesi

16
Bir ülkenin coğrafi 
konumu o ülkenin 
geleceği ve 
uluslararası ilişkileri 
üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir, 
ancak tek belirleyici 
değildir. Ülkelerin 
coğrafyalarının 
yanında tarihi, 
siyasi, ekonomik, 
sosyo kültürel 
yapı...

Orhan GÖKCE

21. Yüzyılda Türkiye’nin Karşı Karşıya 
Olduğu Tehditler
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90 Bin Bir Rengin 
Yuvası Güzellikler 
Ovası Yalova
Bulunduğu stratejik konumu 
nedeniyle Yalova’mız, İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa gibi üç büyük 
ilin ortasında olması itibariyle 
önemli, turizmi, sanayisi, kültür 
değerleri ve sahip olduğu doğal 
ve tarihî güzellikler açısından 
86 farklı milletten ve farklı 
kültürden yaşayan insanlara 
ev sahipliği yapan değerli bir 
kenttir....

60 İnsan Hakları Şehri 
ve Güvenlik
2021’li yıllara geldiğimiz bu 
günlerde şehirlerin önce 
güvenli sonra da insanca 
yaşanabilecek yerler olabilmesi 
amacıyla yerel yönetimlerinin 
artık sivil toplum örgütleri ve 
ilgili diğer kuruluşlarla istişare 
ederek ve birlikte çalışarak 
insan hakları odaklı hizmet 
vermeyi öne çıkarmakta 
oldukları görülmektedir....

Mustafa YAYLA

Yeni Nesil Gaddare
Teknoloji ve 
Güvenlik İlişkisi
Toplumsal bir ihtiyaç olarak 
güvenlik her daim insanların 
öncelikli sorun alanlarından 
birisi olmuştur. İnsanların 
birlikte hareket etmesinden, 
kentlerin kuruluşuna kadar 
güvenlik gereksinimi temel 
güdüleyicilerden birisidir...

Cenay	BABAOĞLU

71 Büyüleyici Rengi ve 
Öncü Rolü ile Titrek 
Kavak
Anadolu’nun herhangi 
bir beldesinde ne zaman 
gölgelerin hâkim olduğu çıplak 
bir kuzey yamaç görsem içim 
parçalanır, canım yanar... Ve 
hemen, Erzurum’dan Hınıs’a 
seyahat ederken girilen, 
güneşe hasret ilk vadinin 
kuzey yamaçlarında gördüğüm 
ağaçlık alan aklıma gelir...

Ahmet ALTIPARMAK

43 Profesyonel 
Jandarma 
Eğitiminde 5. Yıl   
Jandarma ve 
Sahil Güvenlik 
Akademisi
Kurumlar, ülkelerin siyasal 
ve toplumsal tarihleri 
içerisinde gelişir ve değişirler. 
Toplumsal taleplere göre 
devletin sunduğu hizmetlerin 
çeşitlenmesi ve artması...

Hatice ALTUNOK

39 Göç ve Güvenlik
İnsanlık tarihi kadar eski, 
hemen her dönemde ve 
toplumda farklı şekillerde 
görülen göç olgusu 
günümüzde de halen 
gündemin en önemli 
maddelerinden biri olarak 
önemini sürdürmektedir. 
İnsanlar çeşitli nedenlerle 
bulundukları mekanları 
terk ederek yeni yaşam 
alanlarına doğru hareket 
etmektedirler....

Hasan	Hüseyin	TEKİN


