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T ürkiye’de ilk Covid-19 vakası 
11 Mart 2020 tarihinde tespit 
edilmiş ve çok hızlı bir şekilde 

hareket edilerek gerekli tedbirler 
kısa sürede uygulamaya aktarılmış-
tır. Covid-19 pandemisinin toplum 
sağlığı noktasında ortaya çıkardığı 
riski en aza indirmek, sosyal mobi-
liteyi azaltmak, izolasyon ve filyas-
yon tedbirlerini hayata geçirmek 
üzere bakanlıklar, valilikler, kayma-
kamlıklar, kamu kurum ve kuruluş-
larınca birçok önlem alınmış ve bu 
önlemler hızlı bir şekilde hayata 
geçirilmiştir. Bu bağlamda Covid-19 
ile mücadele kapsamında Sağlık Ba-
kanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri 
üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

talimatları doğrultusunda merkez-
de alınan kararların ülke genelinde 
hızlı biçimde uygulamaya aktarılma-
sında ise mülki idare amirleri kilit bir 
öneme sahip olmuşlardır. 

Ayrıca Covid-19 pandemisi her ne 
kadar bir halk sağlığı sorunu olarak 
görülse de etkilediği alanlar ve orta-
ya çıkardığı sorunlar hasebiyle süre-
cin sağlıklı bir şekilde yürütülmesin-
de kamusal idarenin doğası gereği 
de mülki idare amirleri önemli iş-
levler üstlenmişlerdir.   Bu doğrul-
tuda mülki idare amirleri merkezde 
alınan kararların yerelde uygulan-
ması amacıyla kamu, özel sektör 
ve STK’lar arasında koordinasyonu 
ve denetimi sağlayarak Covid-19 ile 

mücadele bağlamında alınan karar-
ların zamanında, etkin, verimli ve 
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini 
sağlamışlardır.
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Türkiye'nin Koronavirüs ile 
Mücadelesinde Mülki İdare

literatüre önemli bir katkı sağ-
layacağı değerlendirilen bu 
çalışma, 4 ana bölüm ve bu 

bölümler altında; alanında uzman 
akademisyenlerin değerli ve öz-
verili emekleri ile vücuda getirilen 
birbirinden kıymetli on altı maka-
leden oluşmaktadır. Afet risklerini 
azaltma ve sürdürülebilir kalkınma 
konularını; iklim değişikliği, iklim 
kaynaklı kitlesel göç ve kalkınma, 
afetlerde incinebilirlik, afet ve bilgi 

teknolojilerinin kullanımı, yerel afet 
dirençliliği, afet ve iletişim, afetlere 
hazırlık ve eğitim çalışmaları gibi 
birçok farklı konu başlığı açısından 
irdeleyen bu çalışmanın en temel 
hedefi, afet yönetimi ve kalkınma 
konularını yeni fikirler ile destekle-
mek ve bütünleşik afet yönetiminde 
risk odaklı bir yaklaşımın yerleşme-
sine katkı sağlamaktır.

Bozkurt, Ö. (Ed.) (2022) Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündeminde Afet Politikaları, Anka-
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Sürdürülebilir Kalkınma 
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B ireysel bir olgu olduğu kadar 
toplumsal bir olgu da olan 
spor, toplum güvenliğiyle il-

gili konuların hukuki zeminde dü-
zenlenmesini gerekli kılmaktadır. 
Toplumun yüksek katılım gösterdiği 
sportif müsabakalarda güvenliğin 
sağlanması gibi en temel ihtiyaçlar 
profesyonel çalışmaların gerekliliği-
ni de ortaya koymaktadır. Toplumsal 
refahın ve güvenliğin sağlanma-
sında genel çerçeveyi çizen mev-
zuat, ulusal/uluslararası bağlamda 
birey/toplum güvenliğinin garan-
törü olarak işlev görmekte, çağın 
gereksinimlerine uyum sağlayarak 
yenilenmektedir. Mevzuata giren 
bu yenilikler, toplumun güvenlik 
ihtiyaçlarının karşılanmasında izle-
necek ilkeleri belirlemektedir. Top-
lumsal bir olgu olan spor güvenliği-

nin bireysel yönleri de göz önünde 
bulundurularak bu alanlarda çalış-
ma yapan bilim dallarındaki uzman-
lardan yararlanmak gerekmektedir. 
Uzman sosyolog ve psikologlar ko-
nuya geniş yer vererek sporda gü-
venliğin risk faktörlerinin ortadan 
kaldırılması, kriz durumlarının hızlı 
ve kolay çözülmesi için iş birliği kur-
maktadır. Bu çalışmaların dışında 
ulusal/uluslararası müsabakalarda 
ülkeler kendi içlerinde protokoller 
imzalayarak güvenlik konusunda üst 
düzey önlemler almakta ve bu ön-
lemleri hayata geçirmektedir. Katar 
Devleti’nin ev sahipliğinde gerçek-
leşecek olan FIFA Dünya Kupasında 
Türkiye güvenliği sağlamak görevini 
üstlenmiş olup konu hakkında ülke-
ler arası protokol imzalanmıştır. Türk 
güvenlik güçlerinin ulusal/uluslara-

rası organizasyonlarda gösterdikleri 
eğitim, uzmanlık, deneyim, kriz ve 
risk yönetim becerileri gibi etmen-
ler bu konuda Türkiye Cumhuriyeti 
uluslararası arenada ön plana çık-
makta ve dünyaya örnek teşkil et-
meye devam etmektedir.
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Spor Müsabakalarında Güvenlik

Osmanlı polis tarihine ilişkin 
yapılan çalışmaların sayısı 
her geçen gün artmaktadır. 

Teşkilatın merkezdeki yapılanma ve 
faaliyetlerine ilişkin söylenecek yeni 
sözler kalmadığını düşünen genç 
araştırmacılar genellikle yürüttük-
leri tez çalışmaları kapsamında son 
dönem Osmanlı polisinin taşradaki 
oluşum ve gelişimine odaklanma ya-
hut polisle alâkalı daha özel konula-
ra yönelme eğilimindedirler. Her bir 
çalışmanın takdire şayan bir emeğin 
mahsulü olduğu muhakkaktır. Ancak 

bahsedilen çalışmalara tarihî temel 
teşkil etmek amacıyla istifade edilen 
eserlerin kuvvetli bir tadilata, hat-
ta bazılarının tamamıyla yıkılmaya 
muhtaç oldukları gözlemlenmiştir.  

Dikkat çekilen ve içerisinde yüksek 
dozda iddia barındıran gözlemin arka 
planında bazı ilgi çekici profiller üze-
rinden Osmanlı polisinin sosyal ve 
meslekî yaşantısına ilişkin bir çalışma 
gerçekleştirmek yönünde beliren bir 
istek bulunmaktadır. O istek istikame-
tinde koyulduğumuz yolun sonu Os-
manlı polisinin başlangıcına çıkmıştır.

Yüksel, A. (2022) Perapolis, Ankara: TİAV.

Ahmet	YÜKSEL

Perapolis 



125

İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM

e. Vali Erdi Batur’un Gezdim Anadoluyu adlı eseri mesleki ve özel ya-
şamına ilişkin anılarını anlattığı bir eserdir. Bu anılar ile birlikte Ana-
dolu’nun farklı ilçe ve illerinde yaşananları okurken Türkiye’nin sosyo-

ekonomik durumu ile ilgili tespitlerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca ilçe ve iller 
ölçeğinde idare, toplum ve siyaset ilişkilerine ilişkin öyküler de verilmekte-
dir. Yakın tarihe ışık tutan önemli bir eser olarak dikkati çekmektedir.

E.	Vali	Erdi	BATUR

Gezdim Anadoluyu

Üniversiteyi bitirdiğim 26 yaşımdan emekli olduğum 65 yaşımın so-
nuna kadar neredeyse 40 yılı, bu güzel devletin, milletin hizmetinde 
geçirdim.

Kaymakamlığımın başlangıcından itibaren daha fazla hizmet edebilmek, 
projeleri tamamlamak için 15 yıl yıllık izin dahi kullanmadan, hafta içi hafta 
sonu demeden daima hizmet için koştum, koşuşturdum.

Zaman akıp gidiyor, sözler uçuyor, yapılan güzel hizmetler unutuluyor.

Ben de bu kitabımda; akıp giden zamanda yapılan hizmetleri, verilen emek-
leri bir araya getirerek, yöneticilere ve yönetici adaylarına yol göstermek 
istedim.

E.	Vali	Dursun	Ali	ŞAHİN

Bu Gözler Neler Gördü


