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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 176. sayısında "Demokrasinin Güvenliği" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Devlet 
toplumsal bir olgudur. Toplumsal yaşamın olduğu yerde devlet, ülke toprakları üzerinde, kamu düzeni ve güvenliğini 
sağlamak, adaleti tesis etmek amacıyla zor kullanma tekelini elinde bulundurur. Devlet, hukuk sisteminin, demokra-
tik rejimin işleyişini ve sorunların siyaset sistemi içinde çözümlenmesini sağlama sorumluluğunu taşır. Buna karşılık 
terör ve şiddet eylemleri ise demokratik düzenin işlemesini, halkın iradesinin yönetime yansımasını önleyici bir işlev 
üstlenir. Bu sebeple devlet, demokratik kurum ve kuralların işlemesi, başka bir ifadeyle demokrasinin güvenliği için 
harekete geçmek zorundadır. Bu bağlamda, kapak konumuz demokrasinin güvenliği olmuştur. Bu konu, 176. Sayı-
mızda farklı açılardan ele alınıp, incelenmektedir.

Ülkemizin geçtiği olağanüstü dönemin gerektirdiği biçimde Kaymakam yetiştirme süreci hız kazanmış durumdadır. 
Bu sebeple 103. Dönem Kaymakamlar bir ay süreli Kaymakamlık Kursu sonunda kuralarını çekip, görevlerine başla-
mak üzere ilçelere gönderilmiştir. Gölbaşı Galip Demirel Vilayetler Evinde kura çekim töreni icra edildi. Bu program-
da İçişleri Bakanı Soylu önemli mesajlar verdi.

Bu sayımızda farklı konulardaki makaleler de yer almaktadır. Bu makaleler dünya genelindeki gelişmelerden haber-
dar olmamıza katkı sağlamaktadır. 

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, hikaye, anı ve şiirler de dergimize renk 
katmaktadır.

Dergimizin 176. sayısında özel dosya olarak "Sakarya İli" tanıtılmaktadır. Tarihi geçmişi, ekonomisi, kültürel ve do-
ğal güzellikleri ile Sakarya ilimiz göz önüne serilmektedir. Ayrıca Sakarya’nın sanayi ve tarım potansiyeline de yer 
verilmektedir.

Gelecek sayımızda, kapak konumuz "Türk Kamu Yönetiminde Kadın" olacaktır. Türkiye’de her alanda kadın yöneti-
cilerimiz bulunmakta ve başarıyla görevlerini yerine getirmektedir. Tarihsel bir perspektif ile kadınların yönetimdeki 
yerleri ve etkinliklerinin ele alınması Dergimiz açısından da anlamlı olacaktır. 177. sayımız için, yönetimde kadın 
bağlamında, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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