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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 183. sayısında "Kamuda Performans Yönetimi" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 
Devlet olmanın gerektirdiği görev ve sorumluluklar yanında, kamu hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi, kamu 
yönetiminin etkili ve verimli biçimde çalışmasını gerektirmektedir. Performans yönetimi, bürokrasiye yönelik algı ve 
eleştiriler karşısında önemli bir yaklaşım niteliği taşımaktadır. Bu sayımızda kapak konusu ile ilgili iki değerli makale 
yer almaktadır.

Bu sayımızın kapsadığı iki aylık sürede gündemin yoğunluğu dikkat çekmiştir. Kadın Destek (KADES) Mobil Uygula-
masının tanıtım toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunmuştur. Mayıs ayında Türk 
İdareciler Derneği'nin 54. Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı Konferans salonunda yapılmıştır. Saffet Arıkan Bedük, oy-
birliği ile Genel Başkanlığa yeniden seçilmiştir. Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri (EASTR) Derneğinin 25. Avrupa Gün-
leri Toplantısı Fransa'nın Lyon Kentinde yapılmıştır. Bu konularla ilgili haber ve yazılar bu sayımızda yer almaktadır.

Türkiye güçlü bir demokrasi geleneği olan bir ülkedir. Seçimlerin erkene alınması üzerine, 24 Haziran tarihinde Cum-
hurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılmıştır. Bu seçimler ülkemizde bir demokrasi şenliği 
içinde geçmiş ve seçmen tercihini istikrardan yana kullanmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olması en büyük 
dileğimizdir. Gelecek sayımızda seçimle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.

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 danışma ve denetim birimi olarak Mülkiye Teftiş Kurulu ele 
alınmaktadır. 

Dergimizin 183. sayısında özel dosya olarak ülke olarak kalbimizin attığı il, "Çanakkale" tanıtılmaktadır. 2018 yılının 
"Troya Yılı" ilan edilmesinin rüzgarı ile bu ilimiz her yönüyle ele alınmaktadır. Bir yandan tarihi geçmişi, sanayi ve 
ticaret potansiyeli, kültür ve turizm değerleri diğer yandan, tarımsal üretimi ve doğal güzellikleri ile farklı açılardan 
Çanakkale ilimiz gözler önüne serilmektedir. Gelecek sayımızda Genel Başkanımız Saffet Arıkan Bedük Ayvacık ile 
ilgili anılarını okuyucularımızla paylaşacaktır. 

Gelecek sayımızda, "yönetime katılım" kapak konumuz olacaktır. Son yıllarda kamu yönetiminde, yönetimden yöne-
tişime geçiş tartışılmaktadır. Bu bağlamda, genel olarak ve özellikle il ve ilçelerimizde olmak üzere, halkın yönetime 
katılım yollarını ve mekanizmalarını ele alan düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli yazılar beklenmek-
tedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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