
İdarecinin Sesi dergisinin 201. sayısında “Küreselden Yerele Güvenlik” kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Dünya 
genelinde sosyoekonomik bağlamda ortaya çıkan değişimler, farklı alanları farklı biçimde etkilemektedir. Bunların en 
önemlilerinden biri de güvenlik alanıdır. Çünkü güvenlik, hem insan için hem de toplum için temel ihtiyaçlardan biridir. 
Dolayısıyla güvenlik, farklı düzeylerde ve alanlarda vazgeçilemeyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda MGK Genel 
Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile röportaj ve değerli makalelerden oluşan zengin bir içerik ile konu işlenmektedir. 

1942 yılından bu yana düzenlenen kaymakamlık kursları esas alınarak oluşan dönemlemeye göre, 107. Dönem Kay-
makamların yetiştirilmesindeki son aşama olan "Kaymakamlık Kursu"nun başladığını önceki sayımızda ele almıştık. 
Önümüzdeki sayımızda 107. Dönem’in kura çekim törenine yer verilecektir. Bu arada 109. Dönem kaymakam adayları 
göreve başlamalarının ardından “Uyum Kursu” için Ankara’da bir araya geldiler. İçişleri Bakanı Soylu, en yeni meslektaş 
grubumuza hitaplarını yaptı. Mesleğimizle ilgili hizmet anlayışı ve halkla ilişkiler konusunda vizyon belirleyici unsurlara 
işaret etti. Öte yandan, 110. Dönem mülki idare amirleri için “Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı” yapıldı.

Bu sayımızın alt başlığı, “Mülki İdare Amirleri”” olmuştur. Mülki idare, ülke topraklarının yönetim sistemi olarak 
tarihsel süreçte gelişerek günümüze kadar ulaşan yapısı ile Devlet teşkilatlanmasının “güçlü bir unsuru” olarak öne 
çıkmaktadır. 2021 yılında 107. Dönemin Kaymakamlık Kursu, 109. Dönemin göreve başlaması ve 110. Dönem için 
ilana çıkılması, bu sayının yayımına denk gelen gelişmelerdir. Ayrıca “iz bırakan mülki idare amirleri” ile ilgili bir yazı 
da yer almaktadır.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki güncel gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar 
olmamıza önemli katkılar sağlamaktadır. Deneme, hikaye, kitap ve sinema filmi tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize 
renk katmaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda Dergi yayın anlayışına uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla ön-
ceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 201. sayısında özel dosya olarak “Bin Bir Rengin Yuvası Güzellikler Ovası - Yalova” ele alınmaktadır. 
Yalova, genç ama ülke genelinde tanınırlık oranı yüksek illerimizdendir. Ancak çok yönlü olarak öne çıkabilecek bir 
potansiyeli olan ilimizdir. Bununla birlikte Yalova'nın tarihi ve kültürel değerleri yanında ekonomisi de ele alınmak-
tadır. Bu bağlamda, tarım ve turizm potansiyeli de gözler önüne serilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu 
dolu bir Yalova dosyası okunmak için sizleri beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Anadolu İrfanı ve Türkçe" kapak konumuz olacaktır. Anadolu özellikle 1071 Malazgirt Zaferi 
sonrası Türk Yurdu olmuştur. Bu yurtta yüzyıllar içinde ortaya çıkan yaşanmışlıklar, tecrübeler, Türk-İslam değerleri 
içinde harmanlanarak kendisine özgü bir irfan oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleri 
ile 2021 yılının Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli Yılı olarak kutlanması öngörülmüştür. Ayrıca Türkçe Yılı olarak kut-
lanmasına da vurgu yapılmıştır. Bu sebeple, 202. sayımızda, “Anadolu İrfanı ve Türkçe” konusunun her yönüyle ele 
alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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