
İdarecinin Sesi dergisinin 209. sayısında “Yaşam ve Sanat" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. “Yaşama sanat 
katacaksın, sanata özgürlük vereceksin” ifadesi kapsamında yaşama anlam katan sanatın özgürlüğe gereksinimi bu-
lunmaktadır. Sanat, yaşamı değerli kılmaktadır. Toplumsal yaşamın farklı bakış açılarıyla zenginleşmesinde sanatın 
katkıları tartışmasızdır. Bu bağlamda değerli yazılar ile kapak konusu dolu dolu işlenmektedir. 

Bu sayımızın alt başlığı, “Afet Diplomasisi” olmuştur. Türkiye coğrafyası bünyesinde yüksek düzeyde afetsellik özel-
liği barındırmaktadır. Farklı afetlere maruz kalma riskinin bulunması ve bu afetlerin yoğunluklu olarak ortaya çık-
ması gerçeği karşısında Türkiye bütünleşik afet yönetimi konusunda ciddi bir tecrübe birikimine sahip olmuştur. Bu 
bağlamda, farklı ülkelerde ortaya çıkan afetlerde Türkiye yardımda bulunmaktadır. Bu sayımızda Dr. Önder Bozkurt, 
Pakistan’da oluşan sel felaketine Türkiye’nin yardımlarını anlatmaktadır.

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 dergimizi içerik olarak zenginleştirmektedir. 

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 210. sayısında özel dosya olarak Erzincan ele alınmaktadır. Erzincan tarihi ve doğal güzellikleri ile öne 
çıkan bir ilimizdir. Öte yandan, afet tarihimizde yıkıcı depremlere maruz bir ilimiz olarak da hatırlanmaktadır. Ancak, 
zümrüdüanka kuşu gibi yeniden başı dik olarak ayağa kalkabilen bir ilimizdir. Bu sebeple tarih, kültür ve turizm açı-
larından zengin bir ildir. Tarımsal potansiyel olarak da öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dolu dolu bir Erzincan dosyası bu 
sayımızda okuyucularımızı beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Mülki İdare Amirleri” kapak konumuz olacaktır. 10 Ocak İdareciler Günü, mülki idare açısından 
bir dönüm noktasına işaret etmektedir. 10 Ocak, mülki idarenin yıllık bir muhasebe günüdür. Derneğimiz tarafından 
başarılı idarecilerin ödüllendirildiği ve kamuoyunun dikkatinin mesleğimiz üzerine bir odaklanma fırsatı yakaladığı-
mız gündür. Bu sebeple mülki idare amirlerimizden konu ile ilgili değerli yazılar beklenmektedir. Bu bağlamda mülki 
idare amirlerinin geniş bir yelpazede yaptığı başarılı hizmetleri de gündeme getirme fırsatımız olacaktır.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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