
3

İdarecinin Sesi Dergisi yayın hayatında 175. sayısına ulaşmıştır. İstikrarlı biçimde 175. sayıya ulaşmak başlı başına bir ba-
şarı göstergesidir. Ancak bu başarıda, Türk İdareciler Derneği yayın organı olmasının ve mülki idare camiasının dergimizi 
desteklemesinin ve sahip çıkmasının etkisi de büyüktür.

 10 Ocak İdareciler Günü, mülki idare camiasının hak ve adalet arayışı içinde bir araya gelmesinin sonucunda elde edilen 
başarının anısına kutlanmaya başlanmıştır. 2017 yılının 10 Ocak İdareciler Günü, anlamlı ve içeriği dolu programlar ile 
camiamızın bir araya geldiği gün olmuştur. 10 Ocak 2017 Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, vali yardımcısı ve kayma-
kamların çoğunluğunu oluşturduğu mülki idare amirliği meslek mensuplarını Külliye'de kabul etmiştir. Bu kabule İçişleri 
Bakanı Soylu başta olmak üzere, Bakanlığın üst yönetimi ve TİD Genel Başkanı Bedük de iştirak etmiştir.

10 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Program sebebiyle Anıtkabir  Ziyareti haricindeki İdareciler Günü 
Programı 12 Ocak Perşembe günü Gölbaşı Galip Demirel Vilayetlerevinde icra edildi. İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı 
programda başarılı idarecilere ödülleri verildi, emekliye ayrılan idarecilerimize veya görevi başında hayatını kaybeden ida-
recilerimizin yakınlarına belge ve plaketleri takdim edildi. Program farklı kuşaklardaki idarecilerimizin buluşmasına vesile 
oldu.

Önceki sayımızda 102. Dönem Kaymakamlık Kursunun açıldığını haberleştirmiştik. Bu sayımızda da, 102. Dönem kay-
makamların görev yerlerinin belli olduğunu yansıtıyoruz. Gelecek sayımızda ise 103. Dönem kaymakamlarımızın göreve 
başlamaları konusunu ele alacağımız anlaşılmaktadır.

Bu sayımızda, doğal olarak, "10 Ocak İdareciler Günü" konusu kapak konumuz olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda 
mesleğimiz ile ilgili her konu işlenmektedir. Ayrıca iç güvenlik konusunun öne çıktığı bir sayımız olduğunu ifade edebiliriz. 

Bu konular dışında, birçok farklı konuda makale, yazı ve şiir dergimizde yayımlanmaktadır. İşte bu sayımızda da, ülkemiz ve 
dünyadaki gelişmelerle ya da mesleğimizle ilgili yazı, deneme, hikâye, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır.

Dergimizin 175. sayısında özel dosya olarak "Manisa İli" tanıtılmaktadır. Tarihi geçmişi, ekonomisi, kültürel ve doğal gü-
zellikleri ile Manisa ilimiz göz önüne serilmektedir. Ayrıca Bolu'nun sanayi ve tarım potansiyeline de yer verilmektedir.

Gelecek sayımızda, kapak konumuz "Demokrasinin Güvenliği" olacaktır. Demokrasinin güvenliğini sağlamak, toplumun 
güvenliğini sağlamak gibi mülki idare ile yakından ilgili bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Mülki idare amirleri, memle-
ketimizde yaşanan her zor dönemde aranan ve güvenilen meslek mensupları olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, mülki 
idareye özel bir misyon yüklenmektedir. 176. sayımız için, Demokrasinin Güvenliği bağlamında, görüş ve değerlendirme-
leri içeren değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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