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“Ülkemizin her köşesinde, milleti-
mizin huzur ve refahı için, üstün bir 
görev anlayışı içinde çalışan mülki 
idare amirlerimizin 10 OCAK İDARE-
CİLER GÜNÜ kutlama programına 
hoş geldiniz ve şeref verdiniz,” diye-
rek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Ocak 
İdareciler günü kapsamında Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde “İdare-
cileri” kabul etmesinden duyduğu 
memnuniyeti ve onuru ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mülki 
İdare ile olumlu değerlendirmele-
ri ve gelecekle ilgili beklentileri ve 
önem verdikleri halka dönük yapı-
lacak hizmetler ve yaklaşım konu-
sunda üzerinde önemle durduğu 
hususları dikkatle takip ettik. Gere-
ken hassasiyetin meslek mensupları 

tarafından gösterileceğine inanıyo-
rum.

Bizleri külliyede kabul ederek ba-
şarılı olmanın şartları, idare ile ilgili 
ilkelerinden ve değerlendirmele-
rinden dolayı meslek camiası adına 
şükranlarımızı sunarız.

Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK ve silah arka-
daşlarını bir kez daha minnetle rah-
metle yad ediyorum.”

“Mülki İdare sistemi Türkiye’nin 
köklü bir devlet geleneğine dayan-
maktadır. Mülki İdare amirliği, bün-
yesinde adanmışlık ve serdengeç-
tilik barındıran bir meslektir. Mülki 
idare ülkesine milletine hizmet aş-
kıyla yoğrulmuş kamu görevlileridir. 
Vatanın bölünmezliği uğruna şehit 

olma pahasına tehlikelere göğüs 
geren ve bu konuda irade kullana-
bilme mesleğidir.”

Bu bağlamda, görevleri başında 
1991 yılında şehit olan Solhan Kay-
makamı Ersin ATEŞ ve 2016 yılında 
şehit olan Derik kaymakamı Mu-
hammed Fatih SAFİTÜRK’ü rahmet-
le andı.

“Osmanlı Devleti kendisinden ön-
ceki yönetim sistemlerinden gelen 
tecrübelerle kendisine özgü taşra 
yönetimi oluşturmuştur. Tarihi sü-
reçte, sosyo-ekonomik değişimlerle 
mülki idare sistemi değişim göster-
miştir. Tanzimat döneminden cum-
huriyet dönemine miras kalmıştır.”

“Ülkemizde, idarede reformlara ye-
rel yönetimler ve mülki idarenin bir-

Mülki idare amirleri 
il ve ilçelerin genel 

yönetimlerini üstlenirken 
sadece güvenlikleri değil, 

kamu hizmetlerinde 
koordinasyonun sağlanmasına 

sosyal ve ekonomik 
kalkınmadan, Devletle millet 

arasında güven ortamının 
sağlanmasına kadar çok yönlü 

görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmektedir. 

Mülki İdare Amirliği, Bünyesinde Adanmışlık 
ve Serdengeçtilik Barındıran Bir Meslektir
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birlerine rakip görülmeden sistem 
bütünlüğü içinde yaklaşmak gerek-
tiğine işaret etmek istiyorum.”

“Devleti ve hükümeti temsil etme 
kimliği ile mülki idare amirleri, mil-
li birlik ve beraberliği sağlamak 
ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınmada verilen imkânları milletin 
hizmetine süratli, verimli ve etkili 
bir şekilde sunmayı gerektirmekte-
dir. Devlet ve millet arasında ahengi 
ve güvenliği sağlamak, mülki idare 

amirlerinin dikkati, gayreti ve görev-
deki hassasiyetleri ile mümkündür. 
İnsan hak ve hürriyetleri ile güç-
lendirilmiş, hukukun üstünlüğüne 
dayalı demokrasi sistemin koruyu-
cusudur. “

“Yurtiçinde yaşadığımız güvenlik, 
bilhassa terör olayları bölge üze-
rinde hesabı olan ülkelerin ikiyüzlü 
politikalarının sonucudur. 15 Tem-
muz sürecinde halkla beraber ve 
devletin sadık güvenlik kuvvetleri 
ile birlikte kalkışmaya karşı başarı-
lı mücadele vermiştir. Anayasa ve 
yasalara dayanarak milletle birlikte 
dayanışma içinde rahat ve güvenli 
huzur ortamı sağlamıştır. Devletin 
içine sızmış, Demokrasimizi hedef 
alan, dünya çapında teşkilatlanmış 
örgütlerle mücadele edilmiştir. 249 
vatandaşımız şehit, 2191 vatanda-
şımız ise yaralanmıştır. Ülkemizin 
güvenliğini tehdit eden PKK/PYD, 
DHKP-C ve FETÖ teröre örgütü ile 
mücadele devam etmektedir.”

“Mülki idare amirleri il ve ilçele-
rin genel yönetimlerini üstlenirken 
sadece güvenlikleri değil, kamu 
hizmetlerinde koordinasyonun sağ-
lanmasına sosyal ve ekonomik kal-
kınmadan, Devletle millet arasında 
güven ortamının sağlanmasına ka-
dar çok yönlü görev ve sorumluluk-
larını yerine getirmektedir. Devletin 
verdiği imkânlarla yatırımları ger-
çekleştirmektedirler. Mahalli kat-
kılarla maliyeti düşürmektedirler. 
Bayram-hafta tatili demeden günün 
24 saatinde görev ve sorumlulukları 
devam etmektedir.”

“Devletin imkânlarını vatandaşlar 
arasında ayırım yapmadan eşit ve 
adil bir şekilde dil, din, ırk, inanç ve 
mezhep farkı gözetmeksizin yerine 
gitmektedirler. Ülkemizin bugünkü 
hale gelmesinde, ülkenin kazanım-
larında ve ilçelerde kırsalda yapılan 
hizmetlerde Mülki idare Amirlerinin 
büyük rolleri olduğu apaçık ortada-
dır.”

Devletin imkânlarını 
vatandaşlar arasında 
ayırım yapmadan eşit 
ve adil bir şekilde 
dil, din, ırk, inanç 
ve mezhep farkı 
gözetmeksizin yerine 
gitmektedirler. 
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Devlet Taşra Temsilcileri Birliği 
(EASTR)’ne üye olduğumuz 08 Şu-
bat 2010 tarihinden bu yana ger-
çekleştirdiği toplantıları sizlere 
şöyle sıralayabiliriz:

1. 19-21 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında Macaristan’ın Budapeşte 
kentinde yapılan toplantıda; 
merkezi yönetim ile yerel yöne-
timler ve özerk bölgeler arasın-
daki ilişkilerde mülki idare amir-
lerinin yeri konulu toplantı,

2. 27-29 Ekim 2011 tarihleri ara-
sında Fas’ın Marakeş kentinde 
yapılan toplantıda; Avrasya-Ak-
deniz gözlemci ülkeler mülki 
idare amirleri toplantısı,

3. 28-29 Eylül 2012 tarihleri ara-
sında İtalya’nın Bologna kentin-
de yapılan toplantıda; 20. Avru-
pa Günleri hazırlık toplantısı,

4. 06-08 Haziran 2013 tarihleri 
arasında Norveç’in Bergen ken-
tinde yapılan 20. Avrupa Günleri 
devlet taşra temsilcileri toplan-
tısı,

5. 12-14 Haziran 2014 tarihleri 
arasında Belçika’nın Liej kentin-
de yapılan 21. Avrupa Günleri 
devlet taşra temsilcileri toplan-
tısı,

6. 21-23 Kasım 2014 tarihleri 
arasında Fransa’nın Paris ken-
tinde yapılan toplantıda; Ma-
yıs-2015’de İstanbul'da yapı-
lacak Devlet Taşra Temsilcileri 
Büyük Kongresi’nin taslak prog-
ramı ele alınmış, Malumunuz ol-
duğu üzere çok güzel ve Avrupa 
da önemle dilendirilen bir top-
lantı gerçekleştirmiştir.

7. 28-30 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sındaki Güzel İstanbul’umuz-
da yapılan 22. Avrupa günleri 
Kongresi ile ayrımcılıkla müca-
dele ve eşit muamele hakları 
konularında mülki idare amirle-
rinin farkındalığının artırılması 
konulu toplantı,

8. 21-23 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Hollanda’nın Her-
togenbosch kentinde yapılan 
toplantıda; 23. Avrupa Günleri 
Toplantısında, inovasyon-göç ve 
iltica ile mücadelede mülki ida-
re amirlerinin rolü ele alınmış, 
Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri 
Birliğine üye 24 ülkeden yaklaşık 
100 katılımcı ile yapılan bu top-
lantı ülkemizi de yakından ilgi-
lendirmesi bakımından oldukça 
etkili olmuştur.

9. 18-19 Kasım 2016 tarihleri ara-
sında Belçika’nın Antwerp ken-
tinde yapılan toplantıda, Avrupa 
Devlet Taşra Temsilcileri yönlen-
dirme toplantısı,

10. 15-17 Haziran 2017 tarihleri 
arasında Finlandiya’nın Oulu 
kentinde yapılan toplantıda, Av-
rupa Devlet Taşra Temsilcilerinin 
güvenlik tehditleri karşısındaki 
rolü toplantısı,

11. 17-18 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında Almanya’nın Rust kentin-
de yapılan toplantıda; Avrupa 
Devlet taşra temsilcileri yönlen-
dirme toplantıları, gerçekleştiril-
miştir.

“Bugün aramızda ülke, millet ve 
meslek sevgisiyle Anadolu’nun en 

ücra köşelerinde hizmet vermiş ve 
onurunu yaşamış, mesleğini nokta-
lamış, emeklilik hakkını elde etmiş 
çok değerli meslektaşlarımız vardır. 
Ben bu vesileyle görevini itibarla 
ve şerefle tamamlayarak emekliye 
ayrılanlara sağlık ve mutluluk dili-
yorum. Ebediyete intikal etmiş mes-
lektaşlarımıza da Allah’tan rahmet 
diliyorum. Mülki İdare Amirlerimi-
zin başarılarında büyük payı olan 
Mülki İdare Amirlerimizin değerli 
eşlerini de kutluyor, teşekkür edi-
yorum.”

“Her yıl olduğu gibi bugün de ba-
şarılarıyla övündüğümüz meslek 
mensuplarımıza ödüller verilecek-
tir. Meslektaşlarımızla ilgili ödüllere 
seçim yapılırken gerçekten çok bü-
yük bir sıkıntı çektiğimizi belirtmek 
istiyorum. Gurur duyacağımız ve bir 
taraftan merkezî idarenin desteği, 
bir taraftan yerel imkânlar, bir ta-
raftan da mahallinde temin edilmiş 
olan bir kısım diğer aynî veya nakdî 
yardımlarla son derece önemli gö-
revler ve hizmetler yapan, projeler 
gerçekleştiren mülki idare amirle-
rimiz vardır. Bu kaymakam ve vali 
yardımcılarımızın yaptığı hizmetler 
her türlü takdirin üstündedir. Bü-
yükşehirlerdeki ilçelerde de kayma-
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kamlarımızın çok başarılı çalışmalar 
yaptığını görmekteyiz.”

“Çalışmalarında başarılı bulunan 
idarecilere Derneğimizin ödülleri 

verilecektir. Şehit Kaymakam Ersin 
ATEŞ ve Şehit Kaymakam Muham-
med Fatih SAFİTÜRK Üstün Hizmet 
Ödülleri yanında; Meslektaşlarımı-
zın teşvik ve takdir edilmesi düşün-

cesiyle, bedelleri kendileri tarafın-
dan ödenen üç değerli büyüğümüz 
adına, Celalettin TÜFEKÇİ, Galip 
DEMİREL ve Vecdi GÖNÜL ödülleri 
verilecektir. Ebediyete intikal eden-
leri rahmetle anıyor, aramızda bulu-
nanlara şükranlarımızı sunuyoruz. 
Ancak bu yıl yeterli katılım olmadığı 
için Orhan Alaaddin Erbuğ adına ve-
rilen “meslekte anı” ödülleri verile-
memiştir.”

“Bu duygu ve düşüncelerle, yurt sat-
hında vefakâr biçimde ve fedakârca 
görev yapan, gecesini gündüzüne 
katan, hatta bu uğurda canını ver-
mede bile imtina etmeyen, mes-
lektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler 
Günü’nü kutluyor, başarı ve sağlık 
dilekleriyle, başta zatıâliniz olmak 
üzere, bütün konuklarımızı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.”

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ  
kutlama programında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.


