
İdarecinin Sesi dergisinin 196. sayısında "Acil Durumlarda İletişim" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Acil du-
rumlarda adeta bir “cankurtaran” işlevi üstlenen mülki idare amirlerimiz açısından iletişimin önemi büyüktür. Bu 
bağlamda, kurumsal olarak AFAD, GAMER ve 112 acil çağrı merkezleri dikkat çekmektedir. Ayrıca, kolluk kuvvetle-
rimizin iletişim altyapısı gündeme gelmektedir. İletişim araçları olarak, telsiz, telefon, cep telefonu ve uydu telefon-
ları yanı sıra bilişim destekli iletişim yöntemleri de bulunmaktadır. Bu sayımızda, bu konunun etraflıca ele alınması 
amaçlanmıştır.

Bu sayımızın alt başlığı, “Kamu Görevlileri ve Etik” olmuştur. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ile 
yapılan bir röportaj bu sayımızda yer almaktadır. Altmışlı yıllardan bu yana siyaset ve devlet yönetimi içinde yer al-
mış, saygın bir kişilik olan Toptan ile çok yönlü bir söyleşi yapılmış, görüş ve düşünceleri aktarılmıştır. Özellikle Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu olarak misyon, vizyon ve yapılan çalışmalara ağırlık verilmiştir

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 Dergi konseptimize uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla önceki 
sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 196. sayısında özel dosya olarak Tokat ele alınmaktadır. Tokat, ülkemizde bir çok açıdan adını duyuran 
bir ilimizdir. Bu ilimizin tarımsal ve sanayi potansiyeli ile tarihi ve kültürel özellikleri, turistik cazibeleri tanıtılacaktır. 
Ayrıca Tokat ilinde yürütülen önemli projeler başta olmak üzere çok yönlü olarak incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, “Kamu Hizmetlerine Erişilebilirlik" kapak konumuz olacaktır. Dünyada ve Türkiye’de kamu hiz-
metleri anlayışında önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Türkiye’de merkezi idare ve taşrada yürütülen kamu hizmet-
leri de bu dönüşüm sürecinde iyileşmektedir. Mülki idare sistemi de, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği açıdan son 
derece stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu sebeple, 197. sayımızda, Kamu Hizmetlerine Erişilebilirlik konusu-
nun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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