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İdarecinin Sesi dergisinin 203. sayısında “Yönetim” kapak konusu olarak ele alınmaktadır. İnsanlık tarihinde top-
lumsal yaşamın oluşumuyla birlikte, ortak iş yapmak için yönetim olgusu ortaya çıkmıştır. Yönetim, kamu ya da 
özel tüm hayatımızı etkileyen geniş yelpazeli bir kavramdır. Özellikle kamu yönetimi, toplum hayatı üzerinde be-
lirleyici olmaktadır. Sosyoekonomik gelişmeler kapsamında, yönetim olgusu da değişim göstermektedir. Özellikle 
bu sayımızda yönetim sistemimize son yıllarda giren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) etraflıca 
incelenmektedir. Genel anlamda yönetim ile ilgili değerli makale ve yazılardan oluşan zengin bir içerik ile konu 
işlenmektedir. 

Bu sayımızın alt başlığı, “Siber Güvenlik” olmuştur. Son 30 yılda bilgi toplumuna geçiş sürecinin hız kazanması ile 
birlikte her alanda dijitalleşme stratejik önem kazanmıştır. Bu sebeple siber güvenlik kamu hizmetlerinin vazgeçil-
mez bir unsuru haline gelmiştir. 

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki güncel gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar 
olmamıza önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle tarihi olayların, proje uygulamalarının anlatıldığı yazılar öne çık-
maktadır. Deneme, hikaye, kitap ve sinema filmi tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda Dergi yayın anlayışına uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla ön-
ceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 203. sayısında özel dosya olarak Şehzade Sancağı olarak bilinen Manisa ele alınmaktadır. Manisa tarihi 
devirler bağlamında önemli olaylara şahitlik etmiş bir ilimizdir. Aynı zamanda Manisa, farklı alanlardaki potansiyeli 
ile öne çıkan bir ilimizdir. Bu doğrultuda Manisa'nın tarihi ve kültürel değerleri yanında tarım, sanayi, ticaret ve tu-
rizm potansiyeli de gözler önüne serilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, dolu dolu bir Manisa dosyası okunmak 
için sizleri beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Terörle Mücedelede Samimiyet" kapak konumuz olacaktır. Terör her devlet ve toplumda kamu 
düzenini tehdit etmektedir. Meşru güç kullanma tekeline sahip egemen devlete rağmen ve bu otoriteye karşı şid-
det kullanma anlamına gelmektedir. Bu sebeple tüm devletler teröre karşı bir duruş içinde görünmektedir. Ancak 
vekalet savaşlarının yaşandığı günümüzde "bana karşı olan teröristler kötü, sana karşı olan teröristler iyi" biçiminde 
ifade edilebilecek bir anlayışın olduğu açıkça görülmektedir. Bu sebeple, 204. sayımızda, uluslararası ilişkiler bağla-
mında“Terörle Mücadelede Samimiyet” konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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