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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 179. sayısında "Kriz Yönetimi-Acil Durum Yönetimi" kapak konusu olarak ele alınmak-
tadır. Kriz, aniden gelişen; bir örgütün, bir toplumun varlığını veya hedeflerini tehdit eden ve acilen önlem alınması 
gereken bir durumdur. Kriz yönetimi, olası kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve 
örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir. Devlet 
öncelikle toplumsal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İnsanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalıdır. 
Bu bağlamda, devletler afetlere ve güvenliği tehdit eden olaylara karşı önceden hazırlıklı olmak, bu durumlar es-
nasında etkin bir yönetim ortaya koymak, sonrasında ise iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını yerine getirmek 
zorundadır. Dolayısıyla bu konu, 179. sayımızda farklı açılardan zengin bir ihtiva ile ele alınıp, incelenmektedir.

2017 Valiler Buluşması bu sayımızın hazırlanma sürecinde Ankara'da gerçekleşti. Bu program kapsamında, illerde 
Devleti ve Hükümeti temsil eden valiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafın-
dan kabul edildi. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız valilere hitap ederek önemli konularda doğrudan mesajlarını 
ilettiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerek programın açılışında, gerek programın sonucunda yapılan değerlen-
dirmede görüş ve düşüncelerini ifade etti.

Öte yandan, dönem içerisinde başka önemli etkinlikler yapıldı. Antalya'da düzenlenen "Mülkiye Teftiş Kurulu Se-
mineri" İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımı ve hitabıyla başladı. Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan, ülkemiz 
öğrencilerinin kaynaştırılmasına yönelik, "Biz Anadoluyuz" projesinin başlangıç seyahatinin yapıldığı Afyonkarahisar 
ilinde, İçişleri Bakanı Soylu projeyi anlattı.

Kapak konumuz dışında kamu yönetimi ile ilgili farklı konulardaki makaleler de bu sayımızda yerini almaktadır. Bu 
makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar olmamıza katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerle ya da mesleğimizle ilgili deneme, hikaye, anı ve şiirler de 
dergimize renk katmaktadır.

Dergimizin 179. sayısında özel dosya olarak "Sultanşehir Sivas" tanıtılmaktadır. Tarihi geçmişi, ekonomisi, kültürel 
değerleri ve doğal güzellikleri ile farklı açılardan Sivas ilimiz gözler önüne serilmektedir. Ayrıca Sivas’ın sanayi ve 
tarımsal üretimine de dikkat çekilmektedir.

Gelecek sayımızda, kapak konumuz "Kamu Yönetiminde Bilişim" olacaktır. Günümüz yönetim sisteminde bilişim 
olmadan hareket edebilmek zordur. Bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojileri, hayatımızın her alanına girdiği gibi 
kamu yönetimi alanına da girmiştir. Bu teknolojiden en etkin biçimde yararlanmak yanında, siber saldırılara karşı 
güvende olmak da önemlidir. 180. sayımız için, kapak konumuz ile ilgili düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren 
değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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