
İdarecinin Sesi dergisinin 208. sayısında “Bakım Ekonomisi" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Bakım ekonomi-
si, sağlık ve sosyal hizmet açılarından önem arz etmektedir. Bakım ekonomisinin her yönüyle – çocuk, engelli, yaşlı – 
ele alınması, sektörün boyutlarını ve gelecek vizyonunu görmemizi sağlayacaktır. Bu bağlamda farklı bakış açılardan 
zengin içerikli çalışmalara yer verilmiştir. Çok geniş bir görev yelpazesi içinde görev yapan mülki idare amirlerini, 
bu konunun dışında görmek mümkün değildir. Bu kapsamda mülki idare amirlerinin ciddi görev ve sorumlulukları 
bulunmaktadır.

Bu sayımızın alt başlığı, “Mülki İdare Amirleri” olmuştur. Son dönemde mülki idarenin özlük hakları konusunda 
önemli bir gelişme yaşanmıştır. TİD Genel Başkanı Bedük, süreci ele alan bir “Başyazı” kaleme almıştır. Ayrıca bu 
sayımızda mülki idare amiri, Ömer Faruk Günay, Devlet temsilciliği ile ilgili kapsamlı bir yazısına yer verilmiştir.

Bu sayımızda yer alan makaleler farklı alanlardaki güncel gelişmelerden ya da ilgili alana özgü bilgilerden, değerlen-
dirmelerden haberdar olmamıza önemli katkılar sağlamaktadır. Öte yandan, deneme, hikaye, kitap ve sinema filim 
tanıtımı, anı ve şiirler de dergimizi içerik olarak zenginleştirmektedir. 

Ayrıca bu sayımızda Dergimizin yayın anlayışına uygun sorulara dayanan bulmaca sayfası bulunmaktadır. Dolayısıyla 
önceki sayıdaki bulmacanın çözümü ile yeni bir bulmaca da yer almaktadır.

Dergimizin 208. sayısında özel dosya olarak Osmaniye ele alınmaktadır. Osmaniye insanlık tarihi açısından önemli 
izlerin bulunduğu Çukurova’da yer alır. Bu sebeple tarih, kültür ve coğrafya açılarından zengin bir ildir. Tarımsal po-
tansiyel olarak da öne çıkmaktadır. Yerfıstığı konusu geçince, ilk akla gelen ildir. Dolayısıyla dolu dolu bir Osmaniye 
dosyası bu sayımızda okuyucularımızı beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Girişimcilik" kapak konumuz olacaktır. Girişimcilik tek boyutlu olmaktan ziyade çok boyutlu bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülki idare amirleri merkezi idarenin temsilcisi sıfatıyla görev yaparken aynı 
zamanda toplumsal bir önder olarak da işlev üstlenir. Bu bağlamda 208. sayımız için kapak konusu ile ilgili değerli 
katkılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.
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