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Enerji Güvenliği
ve İran
Dr. Ekber KANDEMİR
İran’ın enerji güvenliği daha önce farklı teoriler ve bakış açıları ile ele
alınmış olsa da hiçbir çalışmada Kopenhag Okulu’nun sektörel analizi
çerçevesinde bir yaklaşım ile analiz edilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, İran’ın enerji güvenliğini ele almak yanı sıra bu güvenliği modern
güvenlik yaklaşımlardan biri olan Kopenhag Okulu’nun ortaya koyduğu teoriler çerçevesinde analiz etmektir.
Bununla birlikte çalışmanın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus
ise literatürde “enerji arz güvenliği” kavramının “enerji güvenliği”1
veya “pazar güvenliği” olarak ifade edilebilecek kavram ile yer değiştirmiş olmasıdır. Özellikle dünya enerji sisteminin arz odaklı olmasından dolayı enerji güvenliği kavramı zaman içerisinde arz güvenliği
kavramının özellikleri ile özdeştirilmiştir. Ancak enerjinin talep güvenliği boyutu göz ardı edilmiştir. Bu çalışmada özellikle enerji güvenliği
kavramı içerisinde talep güvenliği boyutunun da önemli olduğu ve
enerji ihraç eden ülkeler için de bir enerji güvenliği probleminin ortaya çıkabileceği fikrine odaklanılmaktadır.
Kandemir, E. (2021) Enerji Güvenliği ve İran, Ankara: TİAV Yayınları.

1

Çalışmanın genelinde talep güvenliği kavramı pazar güvenliği anlamıyla kullanılmıştır.
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Türk İdare Tarihinde
Şehit Kaymakamlar
Oğuz GÖKSU
Türk idare tarihinde Kaymakamlık mesleği, devletin en yetiştirilmiş
bürokratları arasındadır. Bu sebeple hem Osmanlı Devleti’nde hem
de günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Kaymakamlar bugüne kadar görev aldıkları bölgelerde halk ile devlet arasında köprü olmayı
başararak Türk idaresine geçmişten günümüze kadar çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kaymakamlar Devletin en zor zamanlarında
özellikle Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesinden, ülkenin işgal yıllarına kadar olan süreçte devlete ve millete çok önemli
hizmetlerde bulunmuştur. Kaymakamlar sadece görev tanımına bağlı
kalmamış aynı zamanda işgal yıllarında ülkesini savunmak için düşmana karşı cephede savaşmış ve bu ülkenin bağımsızlığı için canları pahasına mücadele etmiştir. Mülki idare perspektifinde esas olan
devletin varlığını sürdürmesidir. Eğer devlet yoksa ya da varlığına teşebbüs ediliyorsa bunun karşısında durmak en önemli görevdir.
Gerek Osmanlı Dönemi’nde gerek Cumhuriyet Dönemi’nde ve gerekse de bölücü terör örgütüyle mücadelenin yoğunlaştığı dönemlerde ilçede devletin temsilcisi olan ve vatandaş nezdinde devletin
cisimleştiği figür konumundaki kaymakamların şehit edilmesi ülke
tarihi açısından önemlidir. Kaymakamların şehit edilmeleri dönemleri açısından kırılma noktalarını oluşturmaktadır. Bu kırılmaların ortak
noktası devletin ve milletin aynı amaç ve doğrultuda kenetlenmesidir.
Osmanlı, Millî mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde kaymakamların şehit edilmesi, devletin ve milletin birlik ve beraberlik duygularını
perçinlemiş ve varlığına karşı ortaya çıkan tehdidin tamamen ortadan
kaldırılması için ihtiyaç duyulan azim ve kararlılığı ortaya çıkarmıştır.
Göksu, O. (2021) Türk İdare Tarihinde Şehit Kaymakamlar, Ankara:
TİAV Yayınları.
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Yerel Yönetimlerde
ve Mülki İdarede
Kurullar ve
Toplantılar
Enver SALİHOĞLU
Genel olarak yönetimde, özellikle de kamu yönetiminde kurul halinde çalışmalar önemli yer tutar. Bunun için geniş zaman ayrılmaktadır.
Ülkemizde kurulların ve toplantıların sayısının çok olduğu da bilinen
bir gerçektir.
Daha önce mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurullar konusunda
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak güncel gelişmeleri içerecek
biçimde ele alan çalışmaya her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
Yerel yönetimler açısından belediye meclisi ve encümeni ile il genel
meclisi ve il encümeni üzerine yazılmış birçok kitap ve makale bulunmakla birlikte kurulları bütün olarak ele alan fazla çalışma bulunmamaktadır. Mevzuattaki hızlı değişme, özellikle 2004 yılından sonra
yerel yönetim reformu ve 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi dolayısıyla güncel çalışmalara duyulan ihtiyaç ortadadır.
Bu nedenle, kitapta hem yerel yönetimlerde hem de mülki idarede kurulların topluca incelenmesi amaçlanmıştır. Kurulların tarihsel
geçmişinden ve kurul halinde çalışmaların kısa bir değerlendirilmesinden sonra halen yürürlükteki mevzuatta yer alan güncel kurullar
tanıtılmakta ve açıklanmaktadır.
Salihoğlu, E. (2021) Yerel Yönetimlerde ve Mülki İdarede Kurullar
ve Toplantılar, Ankara: TİAV
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Valilik ve
Kaymakamlık
Birimleri Mevzuat
El Kitabı (2021)
Selim ÇAPAR - Müge UYAR
2000 yılında kurulan Türk İdari Araştırmalar Vakfı, genelde kamu yönetimi, özelde mülki idare üzerinde yayınlara odaklanmaktadır. Bu
bağlamda valilik ve kaymakamlık birimlerinde çok kullanılan mevzuatın bir araya geldiği bir yayının el kitabı olarak faydalı olabileceği düşünüldü. 2013 yılında ilk örneği çıkan çalışmanın son dönemde ortaya
çıkan gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi sağlandı. Bu bağlamda,
konuyla ilgili temel mevzuatın yer aldığı bu çalışma ortaya çıktı.
Çapar, S. ve M. Uyar (Ed.) (2021) Valilik ve Kaymakamlık Birimleri
Mevzuat El Kitabı (2021), Ankara: TİAV Yayınları.
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Türkiye’nin Kardeş
Şehirleri
Dr. Arda BAY & Prof. Dr. Vedat ÇALIŞKAN
Türkiye’nin kardeş şehir ilişkilerini ulusal ve uluslararası ölçekte bir
bütün olarak ele alan araştırmaların eksikliği nedeniyle, bu çalışmada
Türkiye’nin kardeş şehirleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Kitap, giriş ve sonuç bölümü dışında dört bölümden oluşmaktadır.
Kitabın ilk bölümünde kardeş şehir olgusunun dünyada ortaya çıkışı
ve gelişimi, Türkiye’de kardeş şehir ilişkilerinin aşamaları ile birlikte
açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise kardeş şehir bağlantılarındaki
dönemsel ve mekânsal özellikler, bazı perspektiflere (tarihsel, kültürel, coğrafi, ekonomik ve politik) göre ele alınarak, konuyu açıklayıcı
haritalar, grafikler ve tablolar eşliğinde sunulmuştur. Kitabın üçüncü
bölümünde, Türkiye’deki belediyelerin kardeş şehir anlaşmalarında
tercihlerini belirleyici faktörler değerlendirilmektedir. Çalışmanın
dördüncü ve son bölümünde ise sonlandırılan ya da verimsiz kardeş
şehir ilişkileri üzerinde etkili olan faktörler değerlendirilmiş; Türkiye’nin kardeş şehir potansiyeline dikkat çekilerek, kardeş şehir ilişkilerinden etkin ve verimli yararlanma hedefi için öneriler sunulmuştur.
Bay, A. ve V. Çalışkan (2021) Türkiye’nin Kardeş Şehirleri, Ankara:
TİAV Yayınları.
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Covid-19 Pandemisi
ve Türkiye
Tekin  AVANER, Ahmet BARDAK, Recep FEDAİ
Devletler; salgın hastalıkların neden olduğu tehlikeler karşısında etkileri tüm topluma yayılmadan önce erken tedbir almak zorundadır.
DSÖ her ne kadar üst bir örgüt olarak pandemi ilan etse de alınacak
önlemler konusunda her ülkenin kendi otoriteleri yetkilidir. 2020 yılında pandemi olarak ilan edilen Covid-19, tüm dünyayı etkisi altına
almış bulaşıcı bir salgın hastalıktır.
Covid-19 salgınının Türkiye’de de etkilerini göstermesi üzerine ülke
çapında alınan önlemler tüm bakanlıkların harekete geçmesi ile ortak
bir politika alanı bulmuştur. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın salgına karşı
aldığı önlemler ile süreç başlatılmıştır. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanının direktifleri ile seyahat ve sokağa çıkma yasakları, karantina uygulamaları, alışveriş merkezleri ve eğlence
mekânlarının kapatılması gibi hızlı ve kararlı yanıtlar, salgının etkilerinin
sınırlandırılmasını desteklemiştir. Pandemi ile mücadelede sağlık politikalarının biçimlendirilmesinde başta İçişleri ve Sağlık Bakanlığı olmak
üzere diğer bakanlıklar faaliyet alanları ile ilgili konularda politikalar
geliştirmiştir. Merkezde geliştirilen politikalar doğrultusunda taşrada Covid-19 mücadelesini güçlendirmek için illerde valinin, ilçelerde
kaymakamın başkanlığı ve koordinesinde kararlar alınmış, uygulamaya
aktarılmış ve denetlenmesi sağlanmıştır. Salgının etkilerini azaltmak
için hızlı ve etkili bir şekilde politika geliştiren Türk kamu yönetimi bu
yönüyle diğer ülkeler tarafından da örnek gösterilmektedir. İşte bu kitap içerik itibariyle pandemiye karşı mücadele politikasını bütüncül bir
bakış açısı ile sergilemektedir. Çalışmada Covid-19 pandemisine karşı
Türk kamu yönetiminin geliştirdiği mekanizmalar/önlemler, uygulanan
politikalar ve stratejiler başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ele alınan
her bir bakanlık nezdinde ve sistematik bir şekilde değerlendirilmiştir.
Avaner, T., Barbak, A. ve R. Fedai (Ed.) (2021) Covid-19 Pandemisi ve
Türkiye, Ankara: TİAV
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