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İdarecinin Sesi dergisinin 190. sayısında "İlçe ve Kaymakamlık" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Kaymakamlık 
bir meslek memurluğudur. Kaymakam olmak için gereken şartlar mevzuat ile düzenlenmiştir. Kamu Yönetimi Sözlü-
ğü (TODAİE, 1998: 145) ‘ne göre kaymakam, ilin bir alt kademesini oluşturan ve temel hizmet birimi olan ilçeyi yö-
netir. Devletin ülke toprakları üzerinde yönetimi anlamına gelen mülki idare sisteminin, Türkiye’de köklü bir devlet 
geleneğine dayandığı bilinmektedir. Bu geleneğin oluştuğu tarihsel süreç içinde ilçe ve kaymakamın buluşması 1864 
yılına denk gelmektedir. Öte yandan, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan sosyoekonomik değişimler bağlamında 
mülki idare amirlerinin üstlendiği işlevlerde de değişimler görülmüştür. Türkiye’de 2018 yılında geçilen Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, mülki idare sisteminin asli bir unsur olarak öne çıkması söz konusudur. Bu 
çerçevede, ilçe ve kaymakamlık ile ilgili yazılara bu sayımızda öncelik verilmektedir.

Bu sayımızda İçişleri Bakanı Soylu'nun açılış toplantısına katıldığı STK’lar ile İş Birliği İçin Kamu Sektörünün Güç-
lendirilmesi Projesi’nin kapanış toplantısı yer almaktadır. Bu toplantıya İçişleri ve Dışişleri Bakan Yardımcıları ile AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı iştirak etmiştir.

Öte yandan, Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri Birliği tarafından, Haziran Ayı içerisinde Belçika’da yapılan “26. Avrupa 
Günleri” toplantısına ilişkin özet bilgilerin yer aldığı bir dosya da paylaşılmaktadır. Bu toplantıda “Türkiye’de Uygu-
lanan Vatandaş Odaklı Bilişim Projeleri” başlıklı sunum, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük 
tarafından yapılmıştır. Bu sunum da bu sayımızda verilmektedir.

Bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden haberdar ol-
mamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikaye, kitap ve sinema filmi tanıtımı, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır. 

Ayrıca bu sayımızda 187. sayıda başlatılan bulmaca sayfası devam etmektedir. Dolayısıyla önceki sayıdaki bulmaca-
nın çözümü ile yeni bir bulmaca da bulunmaktadır.

Dergimizin 190. sayısında özel dosya olarak Kastamonu ele alınmaktadır. Kastamonu, bünyesinden çok sayıda il çıkarmış 
bir Osmanlı Vilayeti”dir. Bu ilimizin tarihi ve kültürel özellikleri, turistik cazibeleri tanıtılacaktır. Ayrıca Kastamonu, sanayi 
ve ticaret potansiyeli, tarımsal ürünleri, yürütülen önemli projeler başta olmak üzere çok yönlü olarak incelenmektedir. 

Gelecek sayımızda, "İl ve İlçede Koordinasyon" kapak konumuz olacaktır. Koordinasyon, yönetim süreçleri içinde 
yer alan temel bir unsurdur. Türk İdare Sistemi içinde taşrada “Devletin ve Cumhurbaşkanının Temsilcisi” sıfatı ile 
koordinasyon sağlayabilecek yegane kamu görevlisi mülki idare amirleridir. Gelecek sayımızda, il ve ilçede koordi-
nasyon konusunun her yönüyle ele alındığı değerli yazıları bekliyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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