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İdarecinin Sesi dergisinin 207. sayısında “Somut Olmayan Kültürel Miras" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 
Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 
miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin 
araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, topluluk-
ların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır 
ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya 
katkıda bulunur. Türkiye; UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği unsur sayısı ile en çok 
kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Kültür Bakanlığı ARAGEM Genel Müdürü 
Okan İBİŞ ile yapılan bir röportaja yer verilmektedir. 

Bu sayımızın alt başlığı, “İstiklal Marşı” olmuştur. Ülkemizde birlik ve beraberliğimizin sembolü İstiklal Marşı’mızın 
yazılmasının serüveni bu sayımızda ele alınmaktadır.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki güncel gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden, değerlen-
dirmelerden haberdar olmamıza önemli katkılar sağlamaktadır. Öte yandan, deneme, hikaye, kitap ve sinema filim 
tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda Dergimizin yayın anlayışına uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla 
önceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 207. sayısında özel dosya olarak Çanakkale ele alınmaktadır. Çanakkale, tarihimiz ve milli devletin do-
ğuşu bağlamında bir Diriliş Destanı’nın yazıldığı topraklardır. Bu bağlamda, tarihin her döneminde önemli olaylara 
sahne olmuş bir ilimizdir. Tarihi zenginlikleri yanında doğal güzellikleri ile ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. 
Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması ile Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuşmuştur. Dolayısıyla dolu dolu 
bir Çanakkale dosyası bu sayımızda okuyucularımızı beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Bakım Ekonomisi" kapak konumuz olacaktır. Bakım ekonomisi, sağlık ve sosyal hizmet açıların-
dan önem arz etmektedir. Bakım ekonomisinin her yönüyle – çocuk, engelli, yaşlı – ele alınması, bakım ekonomisi 
sektörünün boyutlarını ve gelecek vizyonunu görmemizi sağlayacaktır. Sosyal yardım ve sosyal hizmet açılarından 
mülki idare ile ilgili bir konu olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda 208. sayımız için kapak konusu ile ilgili değerli 
katkılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.
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