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30	 Kamu	Taşınmazları	Satılmalı	mıdır?
 Mustafa AYDIN

34	 Kamu	İşçisinin	Tutuklanmasının	Sonuçları
	 Cumhur	Sinan	ÖZDEMİR

70	 Varlık	Muhasebesi
 Soner ÜNAL

76	 Aile	Meclisi
	 Betül	AKDAŞ

77	 Çılgın	Gönlüm
	 Mustafa	KARABACAK

78	 Kapadokya	Üniversitesi	(KÜN)

80	 Çoban	Kültürü
 Yahya AKSOY

88	 Şarkiyatçı	Seetzen’in	Anadolu	Yolculuğu
	 Ertuğrul	TAYLAN

118	 Haberler
120	 Bulmaca
122	 Satranç
124	 Bir	Kitap,	Bir	Film
126	 Yaprak	Dökümü
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Mehmet Akif İstiklal Marşını Yazıyor

OKAN İBİŞ ile Somut Olmayan 
Kültürel Miras çalışmalarını konuştuk

KöylerTürkiye’nin İyi His Merkezi 
Açıldı POZİTİFKÖY Sizleri 
Bekliyor

İstiklâl Marşının 
yazılması ile ilgili 
yarışma ilanı 
07 Kasım 1920 
tarihli Hâkimiyet-i 
Millîye gazetesinde 
yayınlandı. 23 
Aralık 1920 
tarihinden evvel 
Maarif Vekaletine 
teslim ve komisyon 
tarafından...

Yusuf	EKİNCİ

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel 
Müdürü olarak 
2014 yılından 
bu yana görev 
yapan Okan İbiş 
ile Araştırma ve 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün 
kültürel değerleri 
araştıran, koruyan, 
geliştiren ve 
tanıtan, yetkin...

Köy, kırsal kesimde 
yaşayan, az nüfuslu 
yerleşim yeri olup 
halkı belli bir toprak 
bütününü işleyen, 
kendine özgü bir 
iş gücü biçimi, 
toplumsal örgütü, 
kültürü, adı, tarihi 
bulunan küçük 
topluluktur...

Erdi	BATUR

Avrupa Birliği 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
eş finansmanı 
ile oluşturulan 
IPARD Programı 
kapsamında, 
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumu (TKDK)...

Zeynep Aslan 
KESMÜK
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90 Şehitler Diyarı 
Çanakkale
Millî mücadelemizin 
temellerinin atıldığı, tarihte 
eşine az rastlanan kahramanlık 
destanının canla, kanla 
ve imanla yazıldığı, bu 
toprakları bize vatan kılan 
aziz şehitlerimizin manevi 
istirahatgahı olan Şehitler...

82

Afetlerde İletişim 
ve Koordinasyonun 
Önemi
Afetin en zor dönemi 
olarak nitelendirilebilecek 
müdahale aşamasında, farklı 
disiplinlerden çok sayıda 
kişi, kurum ve kuruluş, 
yürütülmekte olan çalışmalara 
katılım sağlamaktadır. 
Yapılacak faaliyetlerin uyum 
içinde, hızlı, etkin ve verimli 
şekilde yerine getirilmesi, 
müdahale çalışmalarına 
katılım sağlayan...

Cengiz	ÇAĞIRTEKİN

85 Sarı Simca’lı Kadın
O, konuştuğunda kalbini 
görebildiğiniz insanlardandı… 
Hayatımda mesleğine o derece 
aşkla sarılan, o kadar bağlı 
çok az kişi tanıdım… O denli 
şevkli, o düzeyde tutkulu, 
o derece sevgili… Güzeldi… 
Pratisyen hekimdi… Üç bin 
üç yüz nüfuslu Lapseki’de 
hükümet tabibi… Otuzlu 
yaşlarının başlarındaydı… Hep 
açık yeşil pardösüsü, kumral 
saçları, yorgun güzel yüzü ile 
hatırlıyorum onu… Ben henüz 
on yaşındaydım…

Selami	Çağatay	ÖNAL

72 Yaşlı Turizm 
Pazarını Neden 
Hedeflemelisiniz?
Gezginler üzerinde yapılan 
araştırmalara göre son beş 
yılda 1981 ve 1996 yılları 
arasında doğan kişiler yılda 
ortalama 35 gün, 1946 ve 
1964 yılları arasında doğan 
yaşlı kişiler ise yılda değişik 
sürelerde 5 defa seyahat 
etmektedirler. Yaşlı kişilerin 
seyahatlere zaman bulması 
ve ekonomi yaratmaları diğer 
çalışan kişilere göre...

Sinan	İBİŞ

62 Bilimsel Bilgi
ve Bilimsel
Araştırma
İnsanlar var olduğundan 
beri kendini, çevresini, 
evreni tanımak, daha kaliteli 
yaşamak, merakını giderip 
anlamak-anlamlandırmak ya 
da sorunlara çözüm getirmek 
için araştırmaya, keşfetmeye 
ihtiyaç duymakta ve bunun 
içinde bilgi toplamaktadır. 
Ancak toplanan her 
bilgi bilimsel nitelik 
taşımamaktadır. İşte burada 
bilim devre girmektedir. 
Bilim, aralarında mantıksal ve 
olgusal ilişkilerin...

İlhan	BIÇER

Geçmiş Zaman
Olur ki Hatıralar
Ömre Değer;
HASAN HÜSEYİN
TÜRKOĞLU
Ölüm bu ne bir dakika geç 
ne de bir dakika erken, vakit 
geldiğinde bu dünyadan 
göçüyordu insan...

İbrahim	ÇENET


