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İdarecinin Sesi dergisinin 191. sayısında "İl ve İlçede Koordinasyon" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Koordi-
nasyon, yönetim süreçleri içinde yer alan temel bir unsurdur. Türk İdare Sistemi içinde taşrada “Devletin ve Cum-
hurbaşkanının Temsilcisi” sıfatı ile kamu hizmetlerinde koordinasyonu sağlayabilecek yegâne kamu görevlisi mülki 
idare amirleridir. Bu bağlamdaki yazılara bu sayımızda öncelik verilmektedir. 

Bu sayımızın alt başlığı, kendiliğinden 105. Dönem kaymakamlar oldu. Çünkü İçişleri Bakanı Soylu’nun Ağustos ayı 
sonunda açılışını yaptığı Kaymakamlık Kursu’nun Kura Çekme Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti-
rilmiştir. Bu süreç bu sayının yayın sürecine denk gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki Törende önemli 
mesajlar vermiştir.

 Öte yandan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi’nin Türkiye Tanıtım Toplantısı İzmir’de yapılmıştır. İçişleri 
Bakanı Soylu'nun bu proje ile ilgili açıklamaları ve mesajları bu sayımızda yer almaktadır.

Bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haber-
dar olmamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikâye, kitap ve sinema filmi tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize renk 
katmaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda 187. sayıda başlatılan bulmaca sayfası devam etmektedir. Dolayısıyla önceki sayıdaki bulmaca-
nın çözümü ile yeni bir bulmaca da bulunmaktadır.

Dergimizin 191. sayısında özel dosya olarak serhat şehri Edirne ele alınmaktadır. Edirne, Osmanlı Devleti’ne baş-
kentlik yapma onuruna erişmiş bir ildir. Bu ilimizin tarihi, mimari ve kültürel özellikleri, turistik cazibeleri tanıtılacak-
tır. Ayrıca Kastamonu, sanayi ve ticaret potansiyeli, tarımsal ürünleri, yürütülen önemli projeler başta olmak üzere 
çok yönlü olarak incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, "İl ve İlçede Güvenliğin Koordinasyonu" kapak konumuz olacaktır. Koordinasyon, Devlet teş-
kilatının etkili ve etkin işleyişinde temel bir unsurdur. Güvenlik Devletin, dolayısıyla mülki idarenin asli görevlerin-
dendir. Türk İdare Sistemi içinde il ve ilçede “Devletin ve Cumhurbaşkanının Temsilcisi” sıfatı ile dirlik, düzen ve gü-
venliğin koordinasyon sağlayabilecek yegane kamu görevlisi mülki idare amirleridir. Gelecek sayımızda, İl ve İlçede 
Güvenliğin Koordinasyonu konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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