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GİRİŞ

Mülki idare amirleri, mülki idare 
sisteminin işleyişinde kritik bir 
işleve sahiptir. İllerin idaresi yet-

ki genişliğine dayanır. İl yönetiminin başı 
olan vali, ilde Devletin ve Cumhurbaş-
kanının temsilcisi ve icra vasıtası olarak 
görev yapar. Genel yönetimin başı olan 
vali, il yönetimi içinde yer alan kuruluşlar 
arasında iş birliğini ve eşgüdümü sağlar. 
Denetim işlevleri de vardır. Vali il sınırla-

rı içinde, yasaları ve hükümet emirlerini 
uygular; genel emirler çıkarır. İlde kamu 
düzenini ve genel güvenliği sağlar. Vali-
ler “adli ve askeri teşkilat dışında kalan 
bütün devlet daire ve müesseselerini ve 
işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, 
belediye, köy idareleri ve bunlara bağlı 
tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder.” 

İlçe yönetiminin başı olan kaymakam il-
çede Cumhurbaşkanın temsilcisi ve idari 
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yürütme vasıtası olarak görev yapar. 
Genel olarak ilçede kamu hizmet-
lerinin yürütülmesinden ve koordi-
nasyonundan sorumludur. Denetim 
işlevleri de vardır. İlçe düzeyinde va-
linin görev ve sorumluluklarına ben-
zer görev ve sorumlulukları vardır.

Mülki idare amirleri en genel ifa-
deyle il ve ilçelerde kamu hizmet-
lerinin etkin yürütülmesi, kamu ku-
rumları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları ile koordinasyon sağla-
ması, denetim, il ve ilçe kalkınması-
na yönelik geniş bir yelpazede görev 
ve sorumluluk üstlenmektedir. Vali 
ve kaymakamlar merkezi idarenin 
temsilcisi olmak yanında toplumsal 
bir önder olarak yönetişimi etkinleş-
tirmek için de işlev üstlenirler.

Mülki İdare Amirleri bu özellikle-
riyle, kamu hizmetlerinin sunulma-
sında dikkatli, süratli ve etkili görev 
yapmak üzere gece-gündüz ve tatil 
mefhumu gözetmeden üstün bir 
görev anlayışı içinde çalışmaktadır-
lar. Vatandaş memnuniyetine önem 
vermektedirler. En zor şartlarda en 
muhtaç olunan yerde vatandaşla-
rın yanında, sorunların çözümün-
de, müracaatlarının giderilmesinde 
temsil ettikleri makamın verdiği so-
rumluluk duygusu ve yetişme tarz-

larının bir gereği olarak görevlerini 
yapmaktadırlar.

Türkiye’de kadim bir devlet gelene-
ğine dayanan mülki idare sistemi, 
mülki idare amirlerinin fedakârca 
hizmetleri ile yüzyıllardır varlığını 
sürdürmektedir. Mülki idare amirleri 
bu görev ve sorumlulukları üstlendi-
ğinde özlük hakları da genel olarak 
eşdeğer sayılan meslek grupları ile 
dengeli biçimde olmaktaydı. An-
cak son dönemde eşdeğer meslek 
grupları ile özlük hakları açısından, 
mülki idare amirleri aleyhine denge 
bozulmuştu. Bunun üzerine Türk İda-
reciler Derneği, “adalet” ilkesi gereği 
yeniden denge oluşması hedefi doğ-
rultusunda sürekli çalışmalar sür-
dürmekteydi. Bu konunun Devletin 
en üst kademesine kadar çıkarılması 
sonucunda Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN 10 Ocak İda-
reciler Günü etkinlikleri kapsamında 
birkaç yıl üst üste gerekli düzenleme-
lerin yapılması gerektiği düşünceleri-
ni kamuoyu ile paylaşmıştı.

Konu ile ilgili yürütülen sürekli ve 
yoğun çalışmalar, geçtiğimiz yıllarda 
gündeme getirilse de sonuca ula-
şılamamıştı. Nihayet kamuoyunda 
3600 düzenlemesi olarak bilinen 
Kanun değişikliği 2022 yılının Hazi-
ran ayında gündeme geldi. Cumhur-

başkanı Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN’ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanı 
Sayın Süleyman SOYLU’nun sıkı ta-
kibi ile konu Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’in 
nezdinde koordine edildi. TBMM 
İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin 
GÜVENÇ ve mülki idare kökenli mil-
letvekillerimiz çalışmalarımıza her 
zaman destek verdiler.

Sonuç itibariyle Devlet memurları 
kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 
sayılı kanun hükmünde kararname-
de değişiklik yapılmasına dair kanun 
1 Temmuz 2022 gün ve 7417 sayılı 
olarak kabul edilmiş ve 05.07.2022 
günü Resmî Gazete’de yayımlan-
mıştır. Bu kanun ile mülki idare 
amirlerinin özlük hakları konusun-
da eşdeğer meslekler ile olan den-
gesizlik büyük ölçüde giderilmiştir. 
Bu anlamda “adalet” sağlanmıştır. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip ERDOĞAN’a, İçişleri Bakanımız 
Süleyman SOYLU’ya ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat 
BİLGİN’e çok teşekkür ediyoruz. 
TBMM’nin Değerli Başkanı ve Baş-
kan Vekillerine, İçişleri Komisyon 
Başkanı Celalettin Güvenç’e, değerli 
milletvekillerimize ve İçişleri Bakan 
Yardımcılarımıza süreçteki gayretle-
ri ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mülki 
idari amirleri başta olmak üzere yaptıkları iş ile özlük 
hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili 
iyileştirici bir düzenleme yapılması talimatları doğrul-
tusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında gö-
revli Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında 
bulunan personelin maaşlarında, 05/07/2022 tarihli ve 
31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı 
“Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun” ile iyileştirme yoluna gidilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan düzenlemeler;

1) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununun ek 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle 
ile Mülki İdare Amirlerinin 375 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlan-
makta oldukları ek ödemeleri; 

•	 Merkezde görevli diğer Valilere %168,

•	 Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme 
Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görev-
li Valilere %218,

•	 Birinci sınıf olup, 1 derecenin 4 kademesinden 
aylık alanlara %260,

•	 1 inci dereceden aylık alanlara %150,
•	 Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) %217,
 Oranlarının eklenmesi suretiyle uygulanacağı,

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 
“Ek Madde 38” ile de aynı KHK’ya ekli (II) sayılı cet-
velinin 2 numaralı sırasında yer alan İl Valileri için 
de uygulanan tazminat göstergesine (12.300) raka-
mının ilave edilerek uygulanacağı yönünde düzenle-
meler yapılmıştır.  

Söz konusu düzenlemeler 15.01.2023 tarihinde yürür-
lüğe girecek olup yaklaşık 1.584 Mülki İdare Amirinin 
maaşına etki edecektir.


