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İdarecinin Sesi dergisinin 199. sayısında “10 Ocak İdareciler Günü" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 1978
yılından bu yana kutlanan 10 Ocak İdareciler Günü, elbette Covid-19 Pandemisi kısıtlamalarından dolayı sınırlı katılımcı ile düzenlenen bir programla kutlanmıştır. Geleneksel hale gelen “başarılı idarecilerin ödüllendirilmesi” gerçekleştirilmiştir. Bu programda ödül alan kaymakamlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Bu sayımızın alt başlığı, “Mülki İdare ve Yönetişim” olmuştur. Yönetişim katılımcı bir anlayışı ifade etmektedir. Geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak ortaklaşa yönetim anlayışına vurgu yapmaktadır. Toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla kararların alınması ve uygulanmasına işaret etmektedir. Bu yaklaşım, geleneksel mülki idare çalışma
anlayışına uygun bir çizgidedir. Çünkü mülki idare amirleri, kurul ve komisyon çalışmalarına, dolayısıyla ortaklaşa karar almaya ve uygulamaya aşina bir meslek grubudur. Bu bağlamda, iki değerli makale bu sayımızda yer almaktadır.
Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki 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 önceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.
Dergimizin 199. sayısında özel dosya olarak Niğde ele alınmaktadır. Niğde, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte il statüsüne kavuşmuştur. Bu ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında ekonomisine de yer verilmektedir. Bu bağlamda,
tarım, turizm ve sanayi potansiyeli de gözler önüne serilmektedir.
Gelecek sayımızda, “Valilik ve İletişim" kapak konumuz olacaktır. Mülki idare amirleri görev yaptıkları il ve ilçelerde, ilin ve ilçenin genel gidişatına yön vermekle görevlidir. Bu görevlerini yerine getirirken, basın ve halkla ilişkiler
özel bir hassasiyet gerektirmektedir. Halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, halka güven verilmesi açısından
da önem arz etmektedir. Aynı zamanda yapılan yatırımların, faaliyetlerin halka aktarılması da gerekmektedir. Bu
sebeple, 200. sayımızda, “Valilik ve İletişim” konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.
Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.

