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Türkiye’de “Mülki İdare Kla-
sikleri” adlı eserin kapsamı-
nı; ilgili alanlarda bir çalışma 

yaparken literatür incelemesi ya-
pıldığında ‘olmazsa olmaz’ şeklin-
de tarif edebileceğimiz makaleler 
oluşturmaktadır. Teorisyen ve uy-
gulayıcıların farklı yerlerde yayın-
lanmış makalelerinin bir arada yer 
aldığı bu kitabın amacı; söz konusu 
alanlardaki birikimi belli bir krono-
loji ve konsept içerisinde sunmaktır. 
Klasikler olarak nitelendirilecek bu 
kitaplarla; dağınık olan başat çalış-

maları bir araya getirerek siyasetçi-
ler, bürokratlar, akademisyenler, öğ-
renciler ve ilgilenen her kesim için 
başucu eser ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi’n-
de mülki idare hakkında yazılan ma-
kale ve kitap bölümleri arasından 
seçilenleri içermektedir. Ayrıca Tan-
zimat Dönemi’nden itibaren mülki 
idare amiri olarak görev yapan ve 
İz Bırakan Mülki İdare Amirleri kitap 
serisinden seçilen beş mülki idare 
amirinin özel ve mesleki yaşam öy-
küleri paylaşılmaktadır.
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TİAV Yayınları.
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20. Yüzyıl sona ererken, yarım 
asırlık askeri güvenlik temelli 
uluslararası iki kutuplu dünya 

düzeni de sona ermiş, bu durum 
tüm dünyada bir iyimserlik ütopyası 
yaratmıştır. Bu yeni dönemde kü-
reselleşme, insan, sermaye, mal ve 
hizmetlerin serbest dolaşımına çok 
önemli katkılar sunmuştur. Küresel-
leşme bir yandan her alanda yüksek 
bir mobilite yaratırken, oluşan yeni 
güç boşluğunun doldurulmasında 
devlet ve diğer aktörlerin gelişmiş-
liğine bağlı olarak asimetrik bir ba-
ğımlılık ilişkisi de yaratmıştır. Tüm 
bu gelişmelerin temelinde kutsanan 

bir olgu olarak küreselleşme, ironik 
bir şekilde tekelin küreselleşmesine 
dönüşerek yeni güvenlik biçimle-
rini şekillendirir hale gelmiştir. Ar-
tık daha özgür olduğu iddia edilen 
bireyler, toplumlar ya da ulusların 
daha güvende olduğuna yönelik bir 
iddiada bulunmak mümkün değil-
dir. Güvenlik üzerine tartışmalar ile 
güvenliğe yönelik temel tehditlerin 
Türkiye’de yönetiminin ele alındığı 
bu kitabın, güvenlik ile ilişkili çalış-
malar yürüten bürokratlar, güvenlik 
görevlileri ve akademisyenler ile bu 
alana ilgi duyan herkese katkı suna-
cağına inanıyoruz.
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B u çalışma, Türkiye’de de alt-
mış yılı aşkın süredir kamu 
yönetiminin ve politikasının 

parçası olarak -çok da fark edilme-
den- önemli görevler üstlenen yö-
netim danışmanlarının faaliyetleri-
ne dikkat çekmek ve bunların kamu 
yönetiminin ya da politika danışma 
sisteminin (policy advisory system) 
bir parçası haline nasıl geldiğini 
açıklamak üzere kaleme alınmıştır. 
Birkaç istisna dışarıda bırakılırsa, yö-
netim danışmanlığı (management 

consultancy) konusunun Türk kamu 
yönetimi literatüründe kendisine 
yer bulamadığı, bunların bir kısmı-
nın da bu çalışmanın hazırlandığı 
dönemde ortaya çıktığı görülmekte-
dir. Ancak bahse konu çalışmaların 
hiçbirinde konu, burada ele alınan 
kapsamda yani yönetim danışman-
larının Türkiye’de politika danışma 
sisteminin bir aktörü haline ne za-
man ve hangi koşullar altında geldi-
ğini anlamak ve açıklamak üzere ele 
alınmamıştır. 

Aslan, A. O. (2022) Yönetim Danışmanlığı ve 
Türk Kamu Yönetimi, Ankara: TİAV.
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Yönetim Danışmanlığı ve  
Türk Kamu Yönetimi

Bir kitap, yağan yağmurların, 
eriyen karların ve yer altı su-
larının toplandığı bir dağdan 

akmaya başlayıp uzun ve ince yol-
culuğu neticesinde denize dökülen 
bir ırmağa benzetilebilir. Kitabın her 
bir sayfası birbirine ardışık olarak 
eklendiğinde uzun bir bilgi ırmağı 
oluşmakta, sayfalardan oluşan hav-
zasında birçok kaynak buluşmakta ve 
en sonunda bilgi denizine dökülmek-
tedir. Akıntısına kattığı yolcularını iki 
kapağı arasında menziline doğru ta-
şımaktadır.

Sivil toplum kitabı da doğduğu yer-
den çıkarak, havzasındakilerden 

hayat bularak, uzun ve ince bir yol-
culuğa çıkarak hazırlanmıştır. Sivil 
toplumun hikâyesi elinizdeki kitabın 
sayfalarında bazen coşkun bazen 
dingin bir şekilde akarak yolunu 
bulmuştur. Zengin ve çok çeşitli 
kaynakları bünyesinde toplamıştır. 
Uğradığı yerlerden ilham almış, uğ-
raştığı şeylerin üstesinden gelmeye 
çabalamıştır. Her şeye rağmen yolu-
na devam etmeyi ve bilgi denizine 
ulaşmayı başarmıştır.  Kendi ruhunu 
kazanarak en sonunda okuyucula-
rının okuma seyahatine hazır hale 
gelmiştir. 

Dulkadiroğlu, H. (2022) Sivil Toplum Kuru-
luşları, Ankara: TİAV.
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Ü lkemizde sivil örgütlenmenin 
başlıca görünüm biçimi olan 
ve bugün sayıları yüz yirmi 

iki bine ulaşan dernek tüzel kişilik-
lerinin tüm iş ve işlemlerinin etkin, 
verimli ve uluslararası standartlara 
uygun şekilde yürütülebilmesi ile 
sivil toplum alanında faaliyet gös-
teren kuruluşların nicel ve nitel ka-
pasitelerinin artırılması maksadıyla 
kamu-STK iş birliği içerisinde birçok 
çalışma yürütülmekte, ilgili mevzu-

at hükümleri de bu doğrultuda gün-
cellenmektedir.

Bu kapsamda sivil toplum alanında 
faaliyet gösteren STK ve kamu kuru-
mu temsilcilerinin işlemlerini mev-
zuata uygun yürütmelerini ve Der-
nekler Mevzuatına pratik bir şekilde 
ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 
dernekleri ilgilendiren güncel mev-
zuat bir araya getirilmiştir.

Türköz, A. (Ed.) (2022) Dernekler 
Mevzuatı-2022, Ankara: TİAV Yayınları.
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Günlüğümde kendimi, çevre-
mi ve Ankara’yı ne derece 
anlatabildiğimi bilmiyorum. 

Ancak yalansız dolansız yazdım. 
Özeleştiri de yaptım, görüp duy-
duklarımın, aklımın almadıklarını da 
eleştirdim. Kitabıma defterlerim ve 
kağıtlarımdaki notlarımın, takriben 
onda biri kadarını alabildiğimi de 
belirteyim.

Montaigne, kitabının önsözünde, 
“kendimi olduğum gibi anlatıyo-
rum” demiştir.

Bu söz bu kitap için de geçerli sayı-
labilir.
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