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BASIN AÇIKLAMASI
Konu: Bir televizyon programında vali ve kaymakamlar hakkında “militan” ithamında bulunulmasına dair Türk İdareciler Derneği’nden yapılan basın açıklamasıdır.
Türkiye'de ülke topraklarının yönetimi Osmanlı Dönemi’nden miras kalan mülki idare sistemine dayanmaktadır.
Mülki idare amirliği, ülkenin tamamını kapsayan il ve ilçelerde merkezi idarenin temsilcisi olarak görev ve sorumluluk üstlenen şerefli bir meslek sınıfını ifade etmektedir. Kadim bir devlet geleneğine dayanan mülki idare amirliği,
devlet ve millet arasında köprüler oluşturan bir meslek grubudur. Mülki idare amirleri, mesai mefhumu gözetmeden hizmet veren, Aziz Milletimizin gönlünde “Devlet Kapısı” olarak her zaman başvuru yapabilecekleri bir merci
olarak yer etmiştir.
İl ve ilçelerde görev yapan mülki idare amirlerinin, büyük bir özveri ile çalıştıkları bir gerçektir. Merkezi idarenin temsilcisi sıfatıyla görev yapmaları etkinliklerini, görünürlüklerini ve önemlerini artırmaktadır. Mülki idare amirleri, il ve
ilçelerin genel yönetimlerini üstlenirken; dirlik ve düzenin sağlanmasından, kamu hizmetlerinde koordinasyonun
sağlanmasına, sosyal ve ekonomik kalkınmadan, Devletle-Millet arasında güven ortamının oluşturulmasına kadar
çok yönlü görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir.
Mülki idare amirleri Aziz Milletimize ve Devletimize dürüstçe hizmet etmeyi; garip gurebanın, fakir fukaranın derdine
merhem olabilmeyi şeref sayan gönül erleridir. Doğal afetlerde, güvenlik acil durumlarında adeta “cankurtaran” gibi
görevlerini yerine getirirler. Kamu hizmetlerinin insan haklarına uygun ve tarafsız biçimde sunulmasını temin ederler.
Buna rağmen bir televizyon programında mülki idare amirlerinin “militan” olarak itham edilmesi, mülki idare amirlerini derinden üzmüştür. Görev ve yetkilerini meşru güç kullanma tekelini elinde bulunduran Devlet’ten alan mülki
idare amirlerine yönelik bu itham, son derece temelsiz, yersiz ve çirkindir. Bu eleştirel düşüncenin sınırlarını aşan,
düşünce açıklamak olarak bile kabul edilemeyecek nitelikte gerçeklere uymayan bir ifadedir. Bu doğrultuda ilgili
ifadeyi kullanan 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştur.
Türk İdareciler Derneği, sosyal medyada düşüncelerini ifade etmiş, meslektaşlarımız ile dayanışma içinde tepkisini
göstermiştir. Basında farklı açılardan konu işlenmeye devam etmektedir. Dileğimiz, mesleğimizin günlük siyasi tartışmalar dışında değerlendirilmesidir.
Türk İdareciler Derneği olarak, meslektaşlarımızı hedef alan bir milletvekiline yakışmayan bu üslubu ve haksız ithamı asla kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz.
Mülki idare amirlerimiz, azim ve kararlılıkla, ülkemizin geleceği için, Cumhuriyet ilkeleri ve insan haklarına bağlı
biçimde, tarafsız olarak Devletimiz ve Aziz Milletimizin emrinde fedakarca hizmet vermeye devam etmektedir ve
edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saffet Arıkan BEDÜK
E.Vali-20.21. Dönem Milletvekili
Genel Başkan
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İLGİLİ MAKAMA
TİAV Yayınları 2013 yılından bu yana düzenli olarak özelde mülki idare, genelde kamu
yönetimi alanında bilimsel nitelikte telif kitaplar yayımlamaktadır. TİAV Yayınları,
yurtiçinde kitap dağıtım ve satışıyla uğraşan birçok kuruluşla anlaşmalar yaptığı gibi
dünyanın her ülkesindeki okuyuculara kitap temin eden uluslararası kuruluşlar
vasıtasıyla dünya çapında okuyuculara yayınlarının ulaşmasının altyapısını da
oluşturmuştur. Yayınlarımız dünyada birçok üniversite kütüphanesinde bulunmakta
ya da indekslenmektedir. Ayrıca yabancı dilde yayınlanmış eserlerimiz de
bulunmaktadır.

TİAV Yayınları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Ekim 2020 Doçentlik
Başvuru Şartları ve Akademik Teşvik Kriterleri’nde belirtilen tanıma göre “Tanınmış
Uluslararası Yayınevi” statüsündedir.

TİAV Yayınları
Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Selim ÇAPAR

2013 yılından bu yana düzenli olarak kamu yönetimi alanında yayın yapan Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV),
yaptığı yayınların Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen kriterlere göre “Uluslararası Yayıncı” statüsü
kazandı. Böylece TİAV, titiz, sorumlu ve dikkat çekici yayınlar yapmasının ödülünü almış oldu.
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