
İdarecinin Sesi dergisinin 200. sayısında “Valilik ve İletişim” kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 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, 
Devlet adına halka güven verilmesi ve algının doğru oluşması açısından da büyük önem arz etmektedir. Aynı zaman-
da yapılan yatırımların, faaliyetlerin halka doğru biçimde aktarılması da gerekmektedir.

1942 yılından bu yana düzenlenen kaymakamlık kursları esas alınarak oluşan dönemlemeye göre, 107. Dönem Kay-
makamların yetiştirilmesindeki son aşama olan "Kaymakamlık Kursu" başlamıştır. Bu sebeple İçişleri Bakanı Soylu, 
mesleğimizle ve gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştur. Kursa alınan meslektaşlarımıza başarılar diliyo-
ruz, gelecek sayılarımızda "kura çekim" törenlerini haberleştirmek için sabırsızlıkla beklediğimizi, ifade etmek istiyoruz.

Bu sayımızın alt başlığı, “Acil Durum Yönetimi” olmuştur. Mülki idare amirlerinin, merkezi idarenin temsilcisi ol-
malarından kaynaklanan sıfatları, onları acil durumlarda bir "cankurtaran" olmaya zorlamaktadır. Ortaya çıkan acil 
durumların yönetimi, topluma güven verilmesi önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluk doğrultusunda acil durum 
öncesi, anı ve sonrası için planlamaların yapılması, hazırlıkların yapılması, toplumun bilinçlendirilmesi hayati dere-
cede önem arz etmektedir. Bu sebeple bu sayımızda hem afet, hem de güvenlik açılarından acil durum yönetimine 
dikkat çeken yazılarımız bulunmaktadır.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar olma-
mıza 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 ön-
ceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 200. sayısında özel dosya olarak Isparta ele alınmaktadır. Isparta, çok yönlü olarak öne çıkabilecek bir potansi-
yeli olan ilimizdir. Özel dosyamız, "Turizmde Yeni Rotanız Isparta" mottosuyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte Isparta'nın 
tarihi ve kültürel değerleri yanında ekonomisi de ele alınmaktadır. Bu bağlamda, tarım ve sanayi potansiyeli de gözler 
önüne serilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu dolu bir Isparta dosyası okunmak için sizleri beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Küreselden Yerele Güvenlik" kapak konumuz olacaktır. Dünya genelinde sosyoekonomik bağ-
lamda ortaya çıkan değişimler, farklı alanları farklı biçimde etkilemektedir. Bunların en önemlilerinden biri de gü-
venlik alanıdır. Çünkü güvenlik, hem insan için hem de toplum için temel ihtiyaçlardan biridir. Dolayısıyla güvenlik, 
farklı düzeylerde önemli olmaya devam etmektedir. Bu sebeple, 201. sayımızda, “Küreselden Yerele Güvenlik” ko-
nusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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