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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 178. sayısında "2017 Türk Dili Yılı" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 2017 Yılının 
Türk Dili Yılı ilan edilmesi, bilgi çağında, güzel dilimiz Türkçe’nin öne çıkarılması, bilim ve sanat dili olarak gelişiminin 
teşvik edilmesi bağlamında anlamlı bir gelişme olmuştur. Türkçe milli birlik ve beraberliğimizin en önemli gösterge-
lerindendir. Bu konu, 178. Sayımızda farklı açılardan zengin bir ihtiva ile ele alınıp, incelenmektedir.

15 Temmuz, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Türk Silahlı kuvvetleri içine sinsice sızmış "vatan hainlerinin" (FETÖ) 
tezgâhladığı darbe girişimine karşı milli iradeye bağlı TSK mensupları, polis teşkilatı ve milletimiz "demokrasiye" sa-
hip çıkmıştır. O karanlık gecede 250 şehit verilmiş ve ülkemizde demokrasi güneşi yeniden doğmuştur. "15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü", ilk yıldönümünde, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve milletimizin katılımıyla hatırlan-
mıştır. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun net mesajları vardı.

Mülki idare mesleğine giriş yapan 105. Dönem kaymakam adayları atamalarını müteakip, Ankara'da uyum kursuna 
geldiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk talimatlarını aldılar. Bir haftalık kurs sonrasında il stajları için görev 
yerlerine döndüler.

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 yazı, deneme, hikâye, anı ve şiirler 
de dergimize renk katmaktadır.

Dergimizin 178. sayısında özel dosya olarak "Balıkesir İli" tanıtılmaktadır. Balıkesir ili iki denizde kıyısı olmak gibi 
özellikleri yanında, sanayi, tarım, kültür ve turizm potansiyelinin de yüksek olduğu bir ildir. Bu sebeple Balıkesir İli  
bu sayımızda yerini almaktadır. Tarihi geçmişi, ekonomisi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Balıkesir ilimiz göz önüne 
serilmektedir.

Gelecek sayımızda, kapak konumuz "Kriz Yönetimi-Acil Durum Yönetimi" olacaktır. Devlet toplumsal bir olgudur. 
Devlet öncelikle toplumun güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İnsanların kendilerini güvende hissetmelerini sağ-
lamalıdır. Bu bağlamda, devletler afetlere ve güvenliği tehdit eden olaylara karşı önceden hazırlıklı olmak, bu du-
rumlar esnasında etkin bir yönetim ortaya koymak, sonrasında ise iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını yerine 
getirmek zorundadır. 179. sayımız için, kapak konumuz ile ilgili düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli 
yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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