
İdarecinin Sesi dergisinin 198. sayısında "İl Özel İdaresi ve YİKOB" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. İl özel 
idaresi 1864 Vilayet Nizamnamesi’nden itibaren yönetim sistemimizde yer almaktadır. 1913 yılında bir yerel yö-
netim birimi olarak tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ise 2014 yılında 
büyükşehir statüsündeki illerde il özel idarelerinin kaldırılması üzerine ikame amacıyla kurulmuştur. İl idaresinde 
her iki kurumun da stratejik önemi bulunmaktadır.  Bu sayımızda, bu konunun etraflıca ele alınması amaçlanmıştır.

Bu sayımızın alt başlığı, “İçişleri Bakanlığı Bütçesi” olmuştur. İçişleri Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçesi, TBMM’de görü-
şülmüştür. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklayıcı 
bir sunum yapılmıştır. Bu sunumda özellikle 2020 yılında Bakanlığın faaliyetleri kapsamlı biçimde ifade edilmiştir. Bu 
sayımız, bu sunumun ele alındığı haber ile başlamaktadır.

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 198. sayısında özel dosya olarak Sivas ele alınmaktadır. Sivas, özellikle Cumhuriyet’e giden yolda, milli 
irade vurgusu ile toplanan “Sivas Kongresi” ile milli hafızada yer etmiş bir ilimizdir. Bu ilimizin tarihi ve kültürel de-
ğerleri yanında ekonomisi de ele alınmaktadır. Bu bağlamda, tarım, turizm ve sanayi potansiyeli de gözler önüne 
serilmektedir.

Gelecek sayımızda, "Mülki İdare ve Yönetişim" kapak konumuz olacaktır. Mülki idare amirleri görev yaptıkları il ve 
ilçelerde, ilin ve ilçenin genel gidişatını yönetmekle görevlidir. Bu görevlerini yaparken, katılımcı ve ortaklaşa yö-
netim anlamına gelen yönetişim yaklaşımını fiilen uygulama imkanı bulurlar. Dolayısıyla yönetişim yaklaşımı mülki 
idarenin işbirliği ve koordinasyon kapasitesini güçlendirici bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, 199. sayımızda, Mülki  
İdare ve Yönetişim” konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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