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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 184. sayısında "Kamu Yönetimine Katılım" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Son yıl-
larda kamu yönetiminde, yönetimden yönetişime geçiş tartışılmaktadır. Bu bağlamda, genel olarak halkın yönetime 
katılım yolları ve mekanizmalarında sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutmaktadır. Kapak konumuz ile ilgili üç 
değerli makale bu sayımıza güç katmaktadır.

24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılması, ülkemiz tarihinde 
bir dönüm noktası oluşturmuştur. Parlamenter Sistemden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kararı uygu-
lamaya geçmiştir. Bu tarihi geçiş sürecinde, ilklerden oluşan yeni yapılanmada Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanı-
mız ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılarımızın özgeçmişlerini vermenin yararlı olacağını düşündük. Bu doğrultuda 
iki makaleye de, bu sayımıza yer verdik.

Bu sayımızın kapsadığı iki aylık sürede 104. Dönem Kaymakamlık Kursu başlamıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
açılış dersinde, mesleğimiz ve gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştur. 

Bununla birlikte, bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü 
bilgilerden haberdar olmamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikaye, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır.

İçişleri Bakanlığı birimlerinin tanıtımı bölümünde Dernekler Dairesi Başkanlığı ele alınmaktadır. Bu birimin seçilme-
sinde, kapak konumuz ile doğrudan ilgili olması da etkili olmuştur.  

Dergimizin 184. sayısında özel dosya olarak güneşin doğduğu topraklar olarak tanınan “Kuruluş ve Kurtuluş Şehri 
Samsun" tanıtılmaktadır. Tarihimizde temel bir dönüm noktasının başladığı Samsun, her yönüyle ele alınmaktadır. 
Bir yandan tarihi geçmişi, sanayi ve ticaret potansiyeli, kültür ve turizm değerleri diğer yandan, tarımsal üretimi ve 
doğal güzellikleri ile farklı açılardan Samsun ilimiz gözler önüne serilmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Mülki İdarenin Sınır Görevi" kapak konumuz olacaktır. Son yıllarda kamu yönetimi anlayışında 
yaşanan değişim ve dönüşümler çerçevesinde, mesleğimizde de işlevsel farklılıklar görülmektedir. Sınır görevleri, 
mülki idare amirleri açısından önemli bir konuma yerleşmektedir. Bu bağlamda gelecek sayımızda, konuyu farklı 
açılardan ele alacak değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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