
İdarecinin Sesi dergisinin 197. sayısında “Kamu Hizmetlerine Erişilebilirlik" kapak konusu olarak ele alınmakta-
dır. Dünyada ve Türkiye’de kamu hizmetleri anlayışında önemli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Türkiye’de 
merkezi idare ve taşrada yürütülen kamu hizmetleri de bu süreçte iyileşmektedir. Özellikle, hizmetlerin e-ortamda 
sunulması, hem kullanıcı hem de kamu kurumları açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle mülki idare sistemi 
de, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği açısından son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu sayımızda, bu 
konunun etraflıca ele alınması amaçlanmıştır.

Bu sayımızın alt başlığı, kapak konusu ile doğrudan bağlantılı biçimde “Bilişim” olmuştur. Kamu hizmetlerinin yürü-
tümünde, son yıllarda bilgi teknolojisindeki gelişmeler belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Elbette bilişim 
tek başına etkili olabilecek nitelikte değildir. Ancak, ülkemizde sunulan temel hizmetlerin iyi bir şekilde planlanıp, 
özel yazılımlar ile desteklendikten sonra iyi eğitilmiş insan kaynakları ile kamu hizmeti olarak etkin biçimde sunul-
ması gerçekleştirilebilmektedir.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar olma-
mıza önemli katkılar sağlamaktadır. Deneme, hikâye, 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 197. sayısında özel dosya olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
(NVİ) ele alınmaktadır. NVİ, ülkemizde Devletin yürütmesi gereken temel bir hizmet alanında işlev üstlenmektedir. 
Kişilerin geçmişinden geleceğine uzanan nüfus kayıtlarının, kütüklerinin tutulması temel görevini yürütmektedir. 
Bu kayıt sistemine bağlı olarak hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile bu bilgilerden ihtiyaç olanlar paylaşılmaktadır. 
Ayrıca T.C. kimlik belgesi, pasaport ve sürücü belgeleri de NVİ tarafından ülke genelindeki teşkilatı vasıtası ile ilgili 
kişilere ulaştırılmaktadır. NVİ nüfus ve vatandaşlık alanındaki hizmetlerini bilişim destekli ve etkin biçimde sunmak-
tadır. Bu sayımızda, NVİ hizmet alanı ile ilgili yazı, açıklama ve makaleler yer almaktadır.

Gelecek sayımızda, “İl Özel İdaresi ve YİKOB" kapak konumuz olacaktır. İl özel idaresi 1864 Vilayet Nizamnamesi’n-
den itibaren yönetim sistemimizde yer almaktadır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ise 2014 yılın-
da büyükşehir statüsündeki illerde il özel idarelerinin kaldırılması üzerine ikame amacıyla kurulmuştur. İl idaresinde 
her iki kurumun da stratejik önemi bulunmaktadır. Bu sebeple, 198. sayımızda, İl Özel İdaresi ve YİKOB konularının 
her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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