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İdarecinin Sesi dergisinin 204. sayısında “Terörle Mücedelede Samimiyet" kapak konumuz olarak ele alınmaktadır.
Terör her devlet ve toplumda kamu düzenini tehdit etmektedir. Meşru güç kullanma tekeline sahip egemen devlete
rağmen ve bu otoriteye karşı şiddet kullanma anlamına gelmektedir. Bu sebeple tüm devletler teröre karşı bir duruş
içinde görünmektedir. Ancak vekalet savaşlarının yaşandığı günümüzde "terör örgütlerinin araçsallaştırıldıkları" ve
uluslararası ilişkilerde ülkelerin kendi çıkarlarına uygun olarak kullanma yoluna gittikleri görülebilmektedir. Genel
anlamda bu hassas konu ile ilgili değerli makale ve yazılardan oluşan zengin bir içerik ile konu işlenmektedir. Öncelikle MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile yapılan röportaj değerli bir içeriğe sahiptir.
Bu sayımızın alt başlığı, “İçişleri Bakanlığı” olmuştur. İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 2022 Yılı Bütçesi
TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı Sunuş, Bakanlığın faaliyetleri
ve vizyonunu ortaya koymaktadır.
Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri Derneği’nce İtalya’da yapılan Avrupa Günleri Toplantısı’nda önemli konular ele
alınmıştır. Özellikle Covid-19 pandemisi ile mücadelede mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları üye ülkeler
tarafından dile getirilmiştir.
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 204. sayısında özel dosya olarak güzel İzmir ele alınmaktadır. İzmir bir liman şehri olarak tarihi devirler
bağlamında önemli olaylara şahitlik etmiş bir ilimizdir. Aynı zamanda İzmir, farklı alanlardaki potansiyeli ile öne çıkan
bir ilimizdir. Bu doğrultuda İzmir’in tarihi ve kültürel değerleri yanında tarım, sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli
de gözler önüne serilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu dolu bir İzmir dosyası okunmak için sizleri beklemektedir.
Gelecek sayımızda, “10 Ocak İdareciler Günü" kapak konumuz olacaktır. Mülki idare amirleri devlet ve halk arasında
köprü işlevi üstlenen önemli bir mesleği icra etmektedir. Bu anlamda hem devletin temsil görevini üstlenirken görev
yaptıkları il ve ilçelerin gelişimine katkı sunmak ve insanlara kamu hizmetlerinin üst düzeyde ulaşmasını sağlamak
için gayret gösterirler. Mülki idare amirleri, mesai mefhumu gözetmeden “halka hizmet Hakk’a hizmettir” düsturu
ile görev yaparlar. Bu sebeple, 205. sayımızda, mülki idare amirleri ve kamu hizmeti konusunun her yönüyle ele
alındığı değerli yazıları bekliyoruz.
Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.

