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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 182. sayısında "Açık Kapı Projesi" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Açık Kapı Projesi 
ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde mümkün 
olan en fazla konuda hizmet verilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Valiliklerde başlatılan projenin temel hedefi, dev-
letle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmaktır.

Türkiye’nin terörle mücadelesi kapsamında Afrin’i terör ve terörist unsurlardan temizlemek amacıyla Devletimiz 
“Zeytin Dalı Harekâtı”nı 20 Ocak 2018 tarihinde başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, Uluslararası Anlaşmalara ve hu-
kuka uygun olarak meşru bir zeminde yürütülmüştür. Suriye'deki istikrarsızlık ve iç savaş ortamından beslenen terör 
örgütlerinin güney sınırlarımız boyunca ülkemizi kuşatmayı amaçlayan gayri-meşru oluşumlarını ortadan kaldırmış-
tır. Ayrıca, terör örgütünün ağır baskısı ve zulmü altında ezilen yerel Suriye halkının can ve mal güvenliğini sağlamayı 
da amaçlamıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek suretiyle icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı anlamlı 
bir günde 18 Mart 2018 tarihinde Afrin Kent merkezi kontrol altına alınarak temel hedefine ulaşmıştır. Harekâtın 
başarıyla taçlanmasını sağlayan, Vatanın bekası uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd 
ederken, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

106. Dönem Kaymakam Adaylarının göreve başlamaları sonrası yapılan “Uyum Kursu” açılışında İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun mesajları yer almaktadır. Pasaport ve sürücü belgelerinin Emniyet genel Müdürlüğünden Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devri konusunda yapılan tören de haberleştirilmiştir.

Bununla birlikte, bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü 
bilgilerden haberdar olmamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikaye, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır.

İçişleri Bakanlığı birimlerinin tanıtımı bölümünde bir ana hizmet birimi olarak İller İdaresi Genel Müdürlüğü ele 
alınmaktadır. 

Dergimizin 182. sayısında özel dosya olarak Kadim Şehir "Kayseri" tanıtılmaktadır. Bir yandan tarihi geçmişi, sanayi 
ve ticaret potansiyeli, kültür ve turizm değerleri diğer yandan, tarımsal üretimi ve doğal güzellikleri ile farklı açılar-
dan Kayseri ilimiz gözler önüne serilmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Kamuda Performans Yönetimi" kapak konumuz olacaktır. Son yıllarda kamu yönetimi yaklaşı-
mında etkililik, etkinlik, verimlilik gibi kavramlar yanında performans yönetimi de öne çıkmaktadır. 183. sayımız için, 
performans yönetimi ile ilgili düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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