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İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen
Ben Kaymakam mı Olsam? 

Projesi Türk İdareciler Derneği tarafından 
yürütülmektedir.

HEDEFİMİZ

LİDER YÖNETİCİLİĞE, bilinçli gençleri kazandırmaktır.

PROJEMİZ

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan ve üyele-
rinin mülki idare amirlerinin oluşturduğu Türk İdareciler 
Derneği olarak, kaymakamlık mesleğini öğrencilere ta-
nıtmak, istekli ve alanında yetkin olabilecek öğrencilerin 
yönlendirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla üniver-

sitelerimizin ilgili bölümlerinin öğrencilerine yönelik dü-
zenlenmiş bir projedir.

FAALİYETLERİMİZ

Katılımcı üniversitelerde planlanan proje tanıtım günleri 
ile; 

•  Üniversitelerimizin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, 
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 
öğrencilerine yönelik kaymakamlık mesleğinin ta-
nıtımı, 

•  Mesleğin uygulayıcıları olan mülki idare amirleri 
tarafından kaymakamlık mesleği hakkında öğrenci-
lerin bilgilendirilmesi ve tecrübelerin öğrencilerle 
paylaşılması, 

•  Seçilecek öğrencilerin valilik ve kaymakamlıkları ye-
rinde ziyaretler ile , vali ve kaymakamlarımızın gün-
lük çalışmalarını görme,

AMACIMIZ

Mülki İdare Amirliği'nin ilk adımı olan KAYMAKAM’lığı 
tanıtmak, Ülkesine ve Milletine hizmet için çalışmak 
isteyen siz gençleri bu mesleğe kazandırmak istiyo-
ruz.

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ 

1963 yılında kurulan Derneğimiz, kaymakam ve vali 
olarak görev yapmış veya yapmakta olan kişilerin bir 
araya gelerek kurduğu ve kamu yararına çalışan bir 
sivil toplum kuruluşudur. Üye olmak için ilke olarak 
mülki idare amiri olunması gereken derneğin temel 
amacı, mülki idarenin kuruluş, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile mensuplarının özlük haklarını sürekli 
olarak izlemek, gözetmek ve yetiştirilmeleri için çaba 
harcamaktır.
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HABERLER

30 Mart 2018 tarihinde saat 17.00’de Derneğimizi 
iade-i ziyarette bulunan Danıştay Başsavcısı Mes-
lektaşımız Halil YILMAZ ile Danıştay İdari Savcısı 

Ahmet PESEN Genel Başkanımız Emekli Vali Saffet Arı-

kan BEDÜK’le istişarelerde bulundu. Mesleğe ilk başla-

dığı sıralarda Derneğimiz misafirhanesinde kaldığını ve 
bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek geçmi-
şe yönelik anılarını tazeledi.

Genel Başkanımızla birlikte Derneğimiz katlarını gezen 
YILMAZ daha sonra derneğimizden ayrıldı.

Danıştay 
Başsavcısı 
Yılmaz’ın Ziyareti

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  
5. Kuruluş Yıl 
Dönümününü Kutladı

Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü 5. kuruluş yıl dönümünü 
İçişleri Bakanı Sayın Süley-

man SOYLU’nun teşrifleriyle kutladı. 
Genel Müdürlüğün kuruluşu mü-
nasebetiyle düzenlenen kahvaltıda 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu Göç İdaresi personeliyle bir 
araya geldi. Kahvaltıya, Göç İdaresi 
Genel Müdür Vekili Sayın Abdullah 
AYAZ ve kurum personeli katıldı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOY-
LU konuşmasında,” Bugün Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü’nün 5. yılını 
hep birlikte idrak ediyoruz. Ancak 

bu 5 rakamı bizi aldatmasın, Tür-
kiye’nin göç tecrübesi, göçle ilgili 
kurumsal faaliyetleri nedeniyle el-
bette 5 yıl değildir. Kurumlarımızın 
isimleri değişip göç konusunda hiz-
met vermeye devam etmiştir. Türki-
ye’nin göç konusundaki deneyim ve 
becerisi batının, Avrupa’nın çok çok 
ötesindedir. Biz onlardan sadece 
tecrübe noktasında üstün değiliz; 
tecrübenin yanında çok ötede oldu-
ğumuz bir konu var ki o da hepimi-
zin vicdanıdır.” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Türkiye’ye yönelik 
artış gösteren Afgan ve Pakis-

tanlı göçüne de değinen İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman SOYLU; “ 
Bu konunun çözümü konusunda 
Afganistan ve Pakistan İçişleri Ba-
kanlıklarıyla görüşme halindeyiz. 
Göçmenleri insani şartlarda ağır-
layıp işlemlerini tamamladıktan 
sonra yine insani şartlarda geri 
göndermek için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. Öte yandan İran ile de 
sınır güvenliği ve yasa dışı geçişler 
hakkında çalışmalarımız sürüyor. 
Yakın dönemde Türkiye-İran ara-
sındaki sınır güvenlik duvarının 
inşası sona erecek.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu ve emniyet mensuplarını 
kabul etti. Özel harekatçı polisler, akrobatik ha-

reketler sergileyerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı önüne 
helikopterden halatla indi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 
173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile Emniyet Teşkilatının çeşitli birimle-
rinden polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul 
etti. Erdoğan, kabulde emniyet personelini selamladı.        

Daha sonra polis ekiplerince gösteri gerçekleştirildi. Kül-
liye'nin ana giriş kapısı önündeki gösteride özel harekat 
polisleri ile yıldız, araçlar ile hilal oluşturuldu. Bir grup 
özel harekatçı ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önüne 
Türk bayraklarıyla helikopterden halatla iniş gerçekleş-
tirdi. Özel harekat polislerinin akrobatik hareketlerle 
inişi, gösteriyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin merdiven-
lerinden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberin-
dekiler tarafından alkışlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet personeliyle bir süre 
sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kabu-

le katılan polislerin kullandığı milli piyade tüfeği ile ilgili 
bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde devam eden ka-
bulde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet 
Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı. Genç polisler, 
Erdoğan'a çiçek ve üzerinde Emniyet Genel Müdürlü-
ğü'nün arması bulunan tablo takdim etti. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan da kutladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twit-
ter'dan da emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümüne 
ilişkin paylaşımda bulundu. "Milletimizin emniyetinin 
ve huzurunun güvencesi" diye nitelendirdiği Türk Polis 
Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Er-
doğan, paylaşımında "Görevleri başında şehit düşmüş 
olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Tüm 
emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, 
kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifade-
lerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 
Bakan Soylu ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Heyetini Kabul Etti


