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İdarecinin Sesi dergisinin 205. sayısında “10 Ocak İdareciler Günü" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Mülki 
idare amirleri devlet ve halk arasında köprü işlevi üstlenen önemli bir mesleği icra etmektedir. Bu anlamda hem 
devleti temsil görevini üstlenirken hem de görev yaptıkları il ve ilçelerin gelişimine katkı sunmak ve insanlara kamu 
hizmetlerinin üst düzeyde ulaşmasını sağlamak için gayret gösterirler. Mülki idare amirleri, mesai mefhumu gö-
zetmeden “halka hizmet Hakk’a hizmettir” düsturu ile görev yaparlar. Bu onurlu meslek mensupları için 10 Ocak 
İdareciler Günü’nün anlamı büyüktür; Anıtkabir ziyaret edilir, kutlama programları düzenlenir, başarılı idareciler 
ödüllendirilir ve emekli olanlara belgeleri takdim edilir. Ankara’da düzenlenen programda, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ve Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük konuşma yaptı. Bu programa ilişkin haberler bu 
sayımızda yer almaktadır.

Bu sayımızın alt başlığı, “110. Dönem Mülki İdare Amirleri” olmuştur. Mülki idare amirliği mesleğine giren genç 
meslektaşlarımız 2022 yılı başında göreve başlamıştır. Ankara’da “Uyum Kursu” için biraraya gelen 110. Dönem’e 
hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli mesajlar vermiştir.

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

Ayrıca bu sayımızda Dergimizin yayın anlayışına uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla 
önceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 205. sayısında özel dosya olarak Balıkesir ele alınmaktadır. Balıkesir, hem Marmara hem de Ege Denizi’n-
de kıyıları olan bir ildir. Aynı zamanda Balıkesir, farklı alanlardaki potansiyeli ile öne çıkan bir ilimizdir. Bu doğrultuda 
Balıkesir’in tarihi ve kültürel değerleri yanında tarım, sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli de gözler önüne serilmek-
tedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu dolu bir Balıkesir dosyası okunmak için sizleri beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Muhtarlık Kurumu" kapak konumuz olacaktır. Bir asrı geçen tarihi geçmişi ile muhtarlık köy 
ve mahalle idaresi için önemli bir işleve sahiptir. Seçimle gelen muhtarlar devlet ile halk arasında bir temas noktası 
olma özelliğine sahiptir. Köy idaresinin başında olan muhtar bir yerel yönetim biriminin yönetimini üstlenmektedir. 
Kentsel alanda idari bir birim olan mahalle idaresinin başında yine muhtar görev yapmaktadır. Muhtarların mülki 
idare ile yakın ilişkileri vardır. Bu sebeple, 206. sayımızda, muhtarlık konusunun her yönüyle ele alındığı değerli 
yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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