
İdarecinin Sesi dergisinin 209. sayısında “Girişimcilik" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. Girişimcilik tek boyutlu 
olmaktan ziyade çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülki idare amirleri merkezi idarenin tem-
silcisi sıfatıyla görev yaparken aynı zamanda toplumsal bir önder olarak da işlev üstlenir. Toplumsal ve ekonomik 
kalkınmada mülki idare amirlerinden liderlik rolü beklenmektedir. Bu bağlamda değerli yazılar ile kapak konusu 
dolu dolu işlenmektedir. 

Bu sayımızın alt başlığı, “Mülki İdare Hatıratı” olmuştur. Mülki idare amirlerinin yaptıkları hizmetler ile ilgili konular 
bu sayımızda yer bulmaktadır. Vali Özgödek’in kültürel mirasın korunması konusunu Emekli Danıştay Üyesi ve Vali, 
Muzaffer Dilek kaleme almıştır. Emekli Vali Yardımcısı Ömer Eru görevi esnasında girişimcilik konusundaki çabala-
rından bir demet sunmaktadır. Ayrıca Emekli Valilerimiz Erdi Batur ve Dursun Ali Şahin anılarını kaleme aldıkları 
kitaplarının tanıtımları da yapılmaktadır.

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 209. sayısında özel dosya olarak Amasya ele alınmaktadır. Amasya tarihi ve doğal güzellikleri ile öne 
çıkan bir ilimizdir. Özellikle Osmanlı Tarihi açısından “Şehzade Sancağı” olması sebebiyle önemi büyüktür. Kurtuluş 
Savaşı’nın temel belgelerinden Amasya Genelgesi Cumhuriyet’e giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Bu se-
beple tarih, kültür ve turizm açılarından zengin bir ildir. Tarımsal potansiyel olarak da öne çıkmaktadır. Dolayısıyla 
dolu dolu bir Amasya dosyası bu sayımızda okuyucularımızı beklemektedir.

Gelecek sayımızda, “Yaşam ve Sanat" kapak konumuz olacaktır. “Yaşama sanat katacaksın, sanata özgürlük vere-
ceksin” ifadesi kapsamında yaşama anlam katan sanatın özgürlüğe gereksinimi bulunmaktadır. Mülki idare camiası 
için bu kapak konusunun farklı destekleri olacağını düşündük. Bu bağlamda 210. sayımız için kapak konusu ile ilgili 
değerli katkılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.
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