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İdarecinin Sesi dergisinin 202. sayısında “Anadolu İrfanı ve Türkçe” kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Anado-
lu özellikle 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Türk Yurdu olmuştur. Bu yurtta yüzyıllar içinde ortaya çıkan yaşanmışlıklar, 
tecrübeler, Türk-İslam değerleri içinde harmanlanarak kendisine özgü bir irfan oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda 
Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ile 2021 yılının Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanması öngörül-
müştür. Ayrıca Türkçe Yılı olarak kutlanmasına da vurgu yapılmıştır. UNESCO da 2021 yılının, Ahi Evran, Yunus Emre ve 
Hacı Bektaş Veli için anma ya da kutlama yılı olmasını ilan etmiştir. Bu bağlamda değerli makale ve yazılardan oluşan 
zengin bir içerik ile konu işlenmektedir. 

1942 yılından bu yana düzenlenen kaymakamlık kursları esas alınarak oluşan dönemlemeye göre, 107. Dönem Kay-
makamların yetiştirilmesindeki son aşama olan "Kaymakamlık Kursu" tamamlanmıştır. Bu sayımızda 107. Dönem’in 
kura çekim töreni yer almaktadır. Merkezi idarenin temsilcileri olarak yetiştirilen 97 mülki idare amirinin kaymakam 
olarak görev yapacakları ilçeler belli oldu. İçişleri Bakanı Soylu, genç kaymakamlara hitaplarını yaptı. Mesleğimizle ilgili 
hizmet anlayışı ve halkla ilişkiler konusunda vizyon belirleyici unsurlara işaret etti. Meslektaşlarımız aşkla ve şevk ile 
görev yapacakları ilçelerine uğurlandı.

Bu sayımızın alt başlığı, “Kriz Yönetimi” olmuştur. Ülkemiz bu sayının yayıma hazırlanma sürecinde sel, heyelan, or-
man yangınları olmak üzere çok sayıda afetle yoğun biçimde karşılaşmıştır. Mülki idare amirleri de merkezi idare ile 
birlikte yoğun mesai harcamıştır. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, hayatını kaybedenlere rahmet yara-
lılara acil şifalar diliyoruz.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki güncel 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 202. sayısında özel dosya olarak Güneyin İncisi Adana ele alınmaktadır. Adana, Çukuova’da yer alan kadim 
bir ilimizdir. Adana farklı alanlardaki potansiyeli ile öne çıkan bir ilimizdir. Bu doğrultuda Adana'nın tarihi ve kültürel 
değerleri yanında ekonomisi de ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Adana’nın tarım, sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli 
de gözler önüne serilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu dolu bir Adana dosyası okunmak için sizleri bekle-
mektedir.

Gelecek sayımızda, “Yönetim" kapak konumuz olacaktır. Yönetim, hayatımızın her alanında hissedilen bir olgudur. 
Kamu yönetimi ve özel sektörde de kendi doğalarına uygun biçim almasına karşın olmazsa olmaz nitelik taşımaktadır. 
Kamu yönetimi içinde bile mülki idareden yerel yönetimlere, eğitim yönetiminden sağlık yönetimine kadar çok geniş 
bir yelpazede yer almaktadır. Bu sebeple, 203. sayımızda, “Yönetim” konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları 
bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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