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İdarecinin Sesi Dergisi’nin 181. sayısında "10 Ocak İdareciler Günü" kapak konusu olarak ele alınmaktadır. 10 Ocak 
1971 tarihinde meslek mensuplarının bir araya gelmesi, mesleki sorunlarını dile getirmesi ve kamuoyu önünde 
taleplerini açıklaması, kamuoyunda ve basında gündeme gelmesine sebep olmuştu. Ancak Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi olarak “vakur ve ağırbaşlı” bir tavır içinde bulunulmuştu. Bu toplantı başarılı sonuçlara yol açmış, 657 sa-
yılı Kanunda Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmiş ve bazı mali hakların iade edilmesi sağlanmıştır. Bu sebeple, 
1978 yılında Dernek Genel Kurulu’nda 10 Ocak İdareciler Gününün kutlanmasına oybirliği ile karar alınmıştır.  181. 
sayımızda İdareciler Günü Etkinliklerine yer verilmektedir.

10 Ocak İdareciler Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan İdarecileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “İdarecilerin mesai mefhumu olmaz, günün 24 saati hizmete hazır olmak zorundayız,” dedi. 
Cumhurbaşkanının yaptığı konuşma, içeriği ve mesajları ile oldukça anlamlıydı. Bu sayımızda bu konuşmaya yer ve-
rilmektedir. İçişleri bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada devlet geleneği ve mülki idare ilişkisine dikkat çekti. 
TİD Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük günün anlam ve önemine işaret eden bir konuşma yaptı. Bu konuşmalarda 
ilerleyen sayfalarda dikkatlere sunulmaktadır.

İdareciler Günü’nün en önemli etkinliklerinden birisi başarılı mülki idare amirlerinin ödüllendirilmesidir. 2017 yılın-
da Derneğimizin çağrısı üzerine Valilerimizin illerinden ödüllendirilmesini teklif ettikleri mülki idare amirlerimizin 
dosyaları titiz bir incelemeden geçirilmiş ve başarılı idareciler belirlenmiştir. Başarılı idarecilerimiz, önce Külliye 
Programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edilmiş ve plaketleri takdim edilmiştir. Akşam Programında 
ise başardıkları çalışmaları anlatılarak, diğer ödülleri takdim edilmiştir.

Akşam programında emekliye ayrılan mülki idare amirlerimize ve görevi başındayken vefat eden mülki idare amir-
lerimizin yakınlarına plaketleri verilmiştir.

Bununla birlikte, bu sayımızda yer verilen diğer makaleler farklı alanlardaki gelişmelerden ya da ilgili alana özgü 
bilgilerden haberdar olmamıza katkı sağlamaktadır. Deneme, hikâye, anı ve şiirler de dergimize renk katmaktadır.

Ayrıca bu sayımızda, İçişleri Bakanlığı birimlerinin tanıtımı bölümü I. Hukuk Müşavirliği ile başlatılmaktadır. Bu sayı 
ile birlikte her sayıda bir birim ele alınacaktır.

Dergimizin 181. sayısında özel dosya olarak Kadim Şehir "Van" tanıtılmaktadır. Bir yandan tarihi geçmişi, tarımsal 
üretimi, kültürel değerleri ve turizm potansiyeli diğer yandan, ekonomisi, sanayi üretimi ve doğal güzellikleri ile 
farklı açılardan Van ilimiz gözler önüne serilmektedir. 

Gelecek sayımızda, "Açık Kapı Projesi" kapak konumuz olacaktır. Açık Kapı projesi, illerimizde vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet sunabilmek için geliştirilmiştir. Pilot illerimizde uygulanmasından elde edilen tecrübelerle 81 ile yaygınlaştırılacak-
tır. 182. sayımız için, Açık Kapı projesi ile ilgili düşünce, görüş ve değerlendirmeleri içeren değerli yazılar beklenmektedir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. 
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