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İdarecinin Sesi dergisinin 187. sayısında "10 Ocak İdareciler Günü" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 10 
Ocak’ta ülkemize ve insanımıza hizmet etmek inancıyla görevlerini yerine getiren mülki idare amirlerinin özel günü 
olarak kutlanmıştır. Bu kutlamalarda yapılan etkinlikler ve verilen ödüller, detaylı biçimde bu sayımızda işlenmekte-
dir. Bu yıl 10 Ocak'ta "İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı" düzenlenmiştir. Bu çalıştay İçişleri Bakanı 
Soylu tarafından açılmış, Bakanlık bürokratları, akademisyenler ve mülki idare amirlerimizin katılımı ile üç gün de-
vam etmiştir. Bakanlıkla  ve mesleğimiz ile ilgili sorun alanları gündeme gelmiş ve çözüm önerileri oluşturulmuştur. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 30 Ocak Günü mülki idare amirlerini kabul etmiş ve mes-
leğimiz açısından çok önemli mesajlar vermiştir. Dolayısıyla, Ocak ayı mesleğimiz açısından dolu bir gündemle geç-
miştir. Bu konudaki haberler dergimizde yer almaktadır.

Öte yandan, "Tarihin Canlı Tanığı Türk İdare Dergisi", yayın hayatında 90. yılına ulaşmıştır. 28 Kasım 2018 tarihinde 
Ankara'da düzenlenen bir sempozyum ile Türk İdare Dergisi'nin 90. yaşı taçlandırılmış ve tarihe önemli bir not dü-
şülmüştür.

Bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar 
olmamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikaye, kitap ve sinema filmi tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize renk kat-
maktadır. Ayrıca bu sayımızdan itibaren bir bulmacamız da olacaktır.

Dergimizin 187. sayısında özel dosya olarak Kocaeli ili ele alınmaktadır. Kocaeli ilimizin tarihi ve kültürel özellikleri, 
turistik destinasyonları tanıtılacaktır. Ayrıca bu ilimizin sanayi ve ticaret potansiyeli, tarımsal ürünleri, yürütülen 
önemli projeler olmak üzere çok yönlü olarak incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Belediyelerde Mülki İdare Amirleri" kapak konumuz olacaktır. Mülki idare amirliği, 1976 yı-
lında Derneğimiz tarafından yayımlanan "Türkiye'de Mülki İdare Amirliği" kitabında Tutum tarafından "olağanüstü 
durumlarda bir cankurtaran" gibi arandığı, görüldüğü tespiti yapılmıştır. Bu tespite uygun biçimde, teröre destek 
verilmesi sebebiyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine mülki idare amirleri görevlendirilmiştir. Hatta, 
bu görevi yürütürken Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk şehit edildi. Ruhu şad olsun. Kayyum olarak ata-
nan mülki idare amirleri başarıyla yerel hizmetleri en üst düzeye çıkarmaktadır. Ülkemizin, milletimizin, insanımızın 
en zor anlarında mülki idare amirlerimiz hep görev başında olmuştur. Bu sebeple, gelecek sayımızda, belediyelerde 
görevlendirilen mülki idare amirlerimizin üstlendikleri tüm hizmetler ve bu bağlamda başarıyla ilk defa gerçekleştir-
dikleri hizmetler başta olmak üzere her yönüyle konunun ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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