
İdarecinin Sesi dergisinin 193. sayısında "10 Ocak İdareciler Günü" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. İdareciler 
Günü, 10 Ocak tarihinde Ankara’da Anıtkabir’e çelenk konulmuş ve Özel Defter imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, 10 Ocak İdareciler Günü için bir mesaj yayımlama nezaketi göstermiştir. İçişleri Bakanı ve Bakan Yardımcıları 
Dernek Heyeti tarafından ziyaret edilmiştir. 10 Ocak akşamı, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde düzen-
lenen programda İçişleri Bakanı Soylu ve Dernek Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük konuşmalarını yapmışlardır. 
Soylu, devlet geleneği içinde mülki idare amirlerinin önemine dikkat çekmiştir. Bedük ise özellikle mülki idare amir-
lerinin özlük hakları bakımından “eşitlik ve adalet” vurgusu yapmıştır. Bu programda “başarılı idarecilere” ödülle-
ri verilmiştir. Yıllarca mülki idare amiri olarak ülkemize ve insanlarımıza hizmet eden, görev sürelerini doldurarak 
emekliye ayrılan değerli mülki idare amirlerine belge ve plaketleri takdim edilmiştir. 

Bu sayımızın alt başlığı, “Eğitim” oldu. Çünkü, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, özellikle mesleki eğitim konusunda-
ki görüş ve düşüncelerini kapsamlı bir makalede ortaya koymuştur. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından 
2019 yılında mülki idare amirlerine yönelik verilen özellikli eğitimler, bu sayımızda haberleştirilmektedir.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar olma-
mıza önemli katkılar sağlamaktadır. Deneme, hikaye, 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 193. sayısında özel dosya olarak Eskişehir ele alınmaktadır. Eskişehir ülkemizde bir çok açıdan adını 
duyuran bir ilimizdir. Bu ilimizin tarihi, mimari ve kültürel özellikleri, turistik cazibeleri tanıtılacaktır. Ayrıca Eskişe-
hir, sanayi ve ticaret potansiyeli, tarımsal ürünleri, yürütülen önemli projeler başta olmak üzere çok yönlü olarak 
incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Mülki İdare ve Kalkınma Ajansları" kapak konumuz olacaktır. Kalkınma ajanslarının kuruluşu, 
bu ajanslarda mülki idarenin yeri ve mülki idarenin ajansların projelerinden yararlanması gibi farklı açılardan konu-
ya bakılabilir. Bu sebeple, 194. sayımızda, mülki idare konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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