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Bakan Soylu konuşmasında 
“Köklü devlet geleneğimizin 
oluşumundaki bana göre en 

önemli etken, en önemli motivas-
yon, milletimizin devleti algılama 
şeklidir. “DEVLET KAPISI”, “DEVLET 
BABA”, “DEVLET KUŞU”, “OLMAYA 
DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIH-
HAT GİBİ” ve daha pek çok ifadeye 
baktığınız zaman, milletin gündelik 
hayatında devletin tıpkı bir insan 
gibi ayrı ve kutsal bir varlık olarak 
algılandığını görüyoruz.” ifadesi ile 
ülkemizdeki köklü devlet geleneği 
ve devlet algısına işaret etti.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Devlet bir şirket değildir 

bunu bugün hepimiz biliyoruz. Ama 
bu gerçeği, bu millet 2200 yıl önce 
fark etmiş, buna sahip çıkmış, bu-
nunla ilgili olarak bir alışkanlık geliş-
tirmiş ve bunu devam ettirmiş.

Bunu çok iyi tahlil etmek, buna ait 
tüm gelişimi ezberlemek, bunun 
farkında olmak; bunu bir karakter 
olarak özümsemek, bizim –Allah ko-
rusun- Suriye gibi, Irak gibi olmama-
mız için gereken bir tedbirdir.

Bakınız bu millet, Osmanlı coğraf-
yasından hiçbir şey sömürmemiştir. 
Neredeyse bir damla petrol alma-
dan çıktık geldik. Bizden sonra pet-
rollerini keşfettiler, başka zenginlik-

lerini keşfettiler. Suriye’de, Irak’ta, 
zengin petrol yatakları vardı.

Milletleri vardı, Nüfusları vardı, Or-
duları vardı. Silah alacak paraları 
vardı, aldılar da... Ama şimdiki halle-
ri ortada. Peki, fark nedir? İşte fark, 
devlet olma alışkanlığı, bir devlet 
geleneğinin olmasıyla ilgilidir.”

Para ve silah, devlet 
olmaya yetmez. Bu işin 
bir de kalem boyutu var.
“Bugün Çin’in yükselişinden bahse-
diyoruz. Çin’in yükselmedi, Çin sa-
dece durmuştu, tekrar oyuna girdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Ankara-Gölbaşı 
Vilayetler Evi’nde yapılan 
10 Ocak İdareciler Günü 
programına teşrif etti. 
Konuşmasına, İdareciler 
Günü’nü tebrik ederek 
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Çünkü arkasında yaklaşık 4.000 yıl-
lık bir Devlet geleneği var. Bugünün 
diğer büyük devletlerinde de ben-
zer bir arka plan var.

Kırılmalar olsa bile bu yapılar ve bu 
gelenekler, bir şekilde kendilerini 
geleceğe taşıyor, hem milletlerini 
koruyor, hem de onları ileriye taşı-
yor.

Dolayısıyla bizler de kendi milleti-
mizin devlet geleneğinin bugünkü 
temsilcileri olarak bir fonksiyon ifa 
ediyoruz ve bilerek veya bilmeye-
rek, davranışlarımızla, refleksleri-
mizle, aslında bu emaneti bir şekil-
de geleceğe aktarıyoruz. Ve bunu 
da sadece kendi içimizde yapıyor 
değiliz.”

Bakan Soylu ülkemizin geçirdiği de-
ğişimi vurguladı: “Türkiye bugün, 
bahsettiğim bu hazinesi ve gücüyle 
birlikte, aslında hem büyük bir mü-
cadelenin içindedir, hem de gelece-
ğe ait önemli bir değişim geçirmek-
tedir.

Bugün Türkiye’nin uğraştığı mese-
leler, bize aslında kendi gücümüzün 
ne olduğunu anlatmaktadır. Bakın 
Türkiye bugün göçü yönetiyor. Ulus-
lararası göç örgütü verilerine göre 
Almanya’nın milli geliri 3.9 trilyon 
dolar, barındırdığı mülteci sayısı 1.4 

milyon kişi. Fransa’nın 2.8 trilyon 
dolar, barındırdığı mülteci 400 bin 
kişi, bizim milli gelirimiz 771 milyar 
dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sa-
yısı 3.6 milyon kişi bu dengesizliğe 
rağmen biz bunu başarıyla yöneti-
yoruz. Keza PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, 
aşırı sol terör örgütleri bunların 
hepsiyle eş zamanlı mücadele edi-
yoruz. Güney ve doğu sınırlarımızın 
toplamı 1.855 kilometre ve burayı 
kaçak göçe, terörist girişlerine karşı 
koruyoruz.”

Bakan Soylu, gelecek tasavvuruna 
işaret etti: “Hem bu milletin, hem 
bu liderin bir gelecek tasavvuru var. 
Dikkat edin, ülke darbe teşebbüsü 
yaşayalı 1 yıl olmuşken, bu liderlik, 
ülkeye yıllardır tartıştığı bir dönü-
şümün adımını attırdı; Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Modelinin kararını 
verdik, bir yıl sonra da fiilen başla-
dık. Bunun bir anlamı var, bu dö-
nüşümün böyle kritik bir zamanda 
yapılması; bu liderliğin ülkenin ge-
leceğine ilişkin bir hedefi olduğunu 
gösterir.

Arkadaşlar, açık söyleyeyim, bu şan-
sı bir daha yakalayamayız. Ne ya-
pacaksak, bu dönemde yapmalıyız. 
İçişleri Bakanlığı olarak da, kapasi-
te mi arttıracağız, eksiklerimizi mi 
tamamlayacağız, yapısal dönüşüm 
mü yapacağız, aksaklıklara sebep 

olan eski alışkanlıkları mı düzelte-
ceğiz, her ne yapacaksak bu dönem 
yapmak durumundayız.

20. yüzyılda hayal 
ettiğimiz gibi bir  
21. yüzyıl bulmadık.
“Öyleyse 22. yüzyılın bizi güllerle 
karşılamayacağı malum. Hatta bu 
yüzyılın ikinci yarısının da çocukları-
mıza çok kolay bir Dünya sunmaya-
cağı açık. Bu makamlarda ilanihaye 
kalacak değiliz. Öyleyse, çocukları-
mızı geleceğe hazırladığımız gibi, bu 
bakanlığı da hazırlamak zorundayız. 
İşte onun için, bu liderliğin hedefle-
rini iyi kavrayıp, kendi görevlerimizin 
hedeflerini onunla uyumlaştırma-
mız lazım. Şu an için belli trendler 
yakaladık. Terör örgütüne katılım ta-
rihin en düşük seviyesinde. Örgütün 
dağlardaki eleman sayısı da tarihin 
en düşük seviyesinde.”

İçişleri Bakanı Soylu hedeflere işa-
ret etti: “2023 Asayiş Hedefleri-
miz, Terör Hedeflerimiz, Personel 
Performansı Hedeflerimiz; Afet 
Yönetimi, Göç Yönetimi noktasın-
da gelmek istediğimiz seviye nedir, 
bunların tarifini yapmak, mümkün-
se rakamsal hedefler belirlemek 
durumundayız.
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Devlet geleneği ve sizler vesilesiyle 
oluşan devlet aklı, artık bu sonuç-
ları üretmelidir. Eldeki veriler, doğ-
ru yolda olduğumuzu, en azından 
hangi noktalarda sorun yaşadığımızı 
bize anlatmaktadır.

Dolayısıyla artık elimizdeki işlere 
bu kafayla bakmalıyız. Yani Türkiye 
2023’e geldiğinde, İçişleri Bakan-
lığı’nı orada hazır bulmalıdır. Eğer 
biz geride kalırsak, Türkiye’ye sorun 
yaşatırız.

Şu an için benim İçişleri Bakanlığına 
ve sizlere baktığımda hissettiğim, 
bunu rahatlıkla başarabileceğimiz 
yönündedir.”

Türk İdareciler Derneği Genel Baş-
kanı Saffet Arıkan Bedük, yaptığı 
konuşmada;

Mülki idare sisteminin Türkiye’nin 
köklü bir devlet geleneğine dayan-
dığını, mülki idarenin de adanmış-
lık, serdengeçtilik mesleği olduğunu 
vurguladı. Mülki idare amirlerinin, 
ülkesine milletine hizmet aşkıyla 
yoğrulmuş kamu görevlileri olduğu-
nu ifade etti.

“Vatanın bölünmezliği uğruna şehit 
olma pahasına tehlikelere göğüs ge-
ren ve bu konuda irade kullanabil-
me mesleğidir.” diyerek, şehit mülki 
idare amirleri Ersin Ateş, Muham-

med Fatih Safitürk ve tüm şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle andı.

“İllerde Vali, ilçelerde Kaymakam-
larımız anayasal sistemimizde taşra 
teşkilatının başı ve mercii, ilde Cum-
hurbaşkanının temsilcisi ve yürüt-
me vasıtası olarak belirlenmiştir.

Valilik müessesesi Osmanlı döne-
minden Cumhuriyet dönemine in-
tikal eden ender birkaç müessese-
den biri olarak tarihi öneme haizdir. 
Vali, Devletin yürütme organına 
yüklediği hemen hemen tüm gö-
revlerin ilde ifasından, vatandaşa 
götürülecek iş ve hizmetin gerçek-
leştirilmesinden, koordinasyonun-
dan ve denetiminden sorumludur. 
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Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi 
ile birlikte Devlet geleneğindeki gö-
rev, yetki ve sorumluluklar değişmiş 
ve fevkalade önemli bir konuma 
gelmiştir.”

Cumhurbaşkanını temsil etme ve 
yürütme vasıtası olma kimliği ile 
mülki idare amirleri, milli birlik ve 
beraberliği sağlamak ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmada ve-
rilen imkânları milletin hizmetine 
süratli, verimli ve etkili bir şekilde 
sunmayı gerektirmektedir.”

Genel başkan Bedük, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Geçen yıl dillendirdiğimiz ve bu yıl-
da meslek camiamızdan gelen yo-
ğun talep üzerine maaş konusunu 
bir kez daha açmak istiyorum.

Cumhuriyetin ilk kuruluşunda da 
kamu personel maaş sistemi Mülki 

İdare Amirleri üzerinden belirlen-
miştir. Mülki idare, en zor koşullarda 
görev yapmak için yarışılan bir mes-
lektir. Mülki İdare Amirleri maaş için 
çalışmasa da, maaş düzeyleri temsil 
ettikleri Devletin ve Hükümetin ar-
kalarında olduğunun bir göstergesi-
dir. Maaşları ile yüklendikleri görev 
ve sorumlulukları birbirine orantılı 
olmalıdır. Bu sebeple bazı gerçekleri 
meslek camiamız adına ifade etmek 
istiyorum. Mülki idare amiri maaş-
ları “eşdeğer” kamu görevlilerine 
göre özellikle hâkim ve savcılara 
göre ciddi biçimde aşınmaya uğra-
mıştır. Maaşlara zam istemiyoruz. 
Osmanlı’dan itibaren Cumhuriyet 
döneminde de devam eden maaş 
dengesinin yeniden sağlanmasını 
Bu sebeple mülki idare amirleri; 
maaşlarına adaletli bir düzenleme 
talep etmektedir. Bu bağlamda za-
tıalinizin de girişimleri doğrultu-
sunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
2019 yılında bu konunun düzeltil-
mesi sözünü almıştık. Meslektaşla-
rımız bu sözün sonucunu heyecanla 
beklemektedirler.

Mülki idare amirlerinin özlük hakla-
rında meydana gelen bu olumsuz-
luğun giderilmesi için Sayın Bakanı-
mızın çabaları olduğunu biliyoruz ve 
bu husustaki beklentilerimizi bir kez 
daha dile getiriyoruz. Sayın Baka-
nımızın bu problemi çözümleyece-
ğine dair inancımız tamdır. Meslek 
mensuplarımızın da kendilerinden 
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beklentisi yüksek olup, kendilerine 
olan güvenleri de üst düzeydedir.”

Genel Başkan Bedük, “Yurt sathında 
vefakâr ve fedakârca görev yapan, 
gecesini gündüzüne katan, hatta 
bu uğurda canını vermede bile im-
tina etmeyen, meslektaşlarımızın 
10 Ocak İdareciler Günü’nü kut-
luyor, başarı ve sağlık dilekleriyle, 
başta zatıâliniz olmak üzere, bütün 

konuklarımızı sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Programda Türk İdareciler Derneği 
tarafından belirlenen başarılı ida-
recilere ödül verilmesi ile program 
devam etti. Son bölümde ülkemize 
ve insanımıza hizmet veren emekli-
ye ayrılan ya da görevi başında vefat 

eden mülki idare amirlerimize pla-
ket ve belgeleri takdim edildi.

Türk İdareciler Derneği tarafından 
hazırlanan program gereği, Dernek 
Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK 
başkanlığında mülki idare amirlerin-
den oluşan bir heyet ile Anıtkabir zi-
yaret edildi. Anıtkabir Özel Defteri, 
genel başkan tarafından imzalandı.
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