
İdarecinin Sesi dergisinin 195. sayısında "112 Acil Çağrı Merkezleri" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Acil 
çağrılar için tek numara ve merkez uygulaması kimi batılı ülkelere göre Türkiye’de geç başlamasına karşın, bilişim 
teknolojisindeki gelişmeler ışığında ileri düzeyde merkezler oluşturulmaktadır. Böylece güvenlik, sağlık, yangın, afet 
gibi konularda bütünleşik bir kamusal çağrı merkezi illerde valilerin sorumluluğu altında kurulmaktadır. Her yıl bütçe 
imkanları doğrultusunda 81 ile yaygınlaştırılmasına yönelik çaba gösterilmektedir. Bu sayımızda, bu konunun etraf-
lıca ele alınması amaçlanmıştır.

Bu sayımızın alt başlığı, yine “Koronavirüs (Kovid-19) Salgını” olarak ortaya çıkmıştır. Karşılaşılan küresel salgın, 
insanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük krizi yaşaması gerçeğini gündeme getirdi. Kaçınılmaz biçimde ül-
kemiz de etkilendi. Ancak ülkemizin güçlü sağlık alt yapısı, yetişmiş sağlık çalışanı sayısı ve güçlü bir yönetim yapısı 
ile salgına karşı iyi bir mücadele verilmiştir. Salgına karşı çok ciddi tedbirler alındı. Tedbirler konusunda mülki idare 
amirlerimiz de önemli görev ve sorumlulukları yerine getirmiştir.

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 195. sayısında özel dosya olarak Diyarbakır ele alınmaktadır. Diyarbakır ülkemizde bir çok açıdan adı-
nı duyuran bir ilimizdir. Bu ilimizin tarihi, mimari ve kültürel özellikleri, turistik cazibeleri tanıtılacaktır. Diyarbakır 
Surları, özel dikkat gösterilmesi geren bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca Diyarbakır, sanayi, ticaret ve tarım potansiyeli, 
yürütülen önemli projeler başta olmak üzere çok yönlü olarak incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Acil Durumlarda İletişim" kapak konumuz olacaktır. Acil durumlarda “cankurtaran” işlevi üst-
lenen mülki idare amirlerimiz açısından iletişimin önemi büyüktür. Bu bağlamda, kurumsal olarak AFAD, GAMER ve 
112 acil çağrı merkezleri dikkat çekmektedir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerimizin iletişim altyapısı gündeme gelmektedir. 
İletişim araçları olarak, telsiz, telefon, cep telefonu ve uydu telefonları yanı sıra bilişim destekli iletişim yöntemleri 
de bulunmaktadır. Aslında, farklı açılardan konuya bakılabileceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, 196. sayımızda, Acil 
Durumlarda İletişim konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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