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KAMU YARARINA ÇALIŞAN
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ
Konu : Valiler  Hk.                                     Ankara, 22.02.2021

BASIN AÇIKLAMASI

22.02.2021 tarihinde bazı basın yayın organları ile internet 
sitelerinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçilirken yapılan değişikliklerle “Devletin Valisi” tanımının 
kaldırıldığına dair gerçek dışı haberler üzerine aşağıdaki 
açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Öncelikle söz konusu haberlerde iddia edildiği şekil-
de Türk İdareciler Derneği ya da yetkilileri tarafından 
bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama kesinlikle söz 
konusu değildir. Dernekler Kanununda açıkça belirtildi-
ği üzere “dernek yöneticileri” ibaresi dernek yönetim 
kurulu ve başkanını ifade etmektedir. Türk İdareciler 
Derneğinin ne Başkanı ne de yönetim kurulu üyeleri 
tarafından mezkûr iddialara konu edildiği şekilde hiç-
bir açıklama yapılmamış olup, derneğimizin isminin bu 
şekilde kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir. 
Bilgimiz ve iznimiz dışında Derneğimizin adının kullanıl-
masına karşı gerekli hukuksal süreç başlatılacaktır.
Bahse konu iddianın içeriğinde yer alan hususlara deği-
nilecek olursa;
1- Anayasamızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ile birlikte yeniden düzenlenen 104 üncü maddesinde; 
Cumhurbaşkanımızın Devletin başı olduğu ve yürütme 
yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu net bir şekilde 
belirtilmiştir. Dolayısıyla Devleti temsil makamı Cumhur-
başkanı olup valiler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 
9 uncu maddesine göre Cumhurbaşkanının temsilcisi ve 
idari yürütme vasıtasıdır.
Bu değişiklik sonrasında Valilerin “kamu görevlisi” vasfı 
değişmemiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nda belirtilen hak, sorumluluk ve yasaklara tabi ol-
maya devam etmektedirler.
2- Yine bahse konu iddialarda yer verilen valilerin atan-
ma, görevden alınma veya görev süreleri ile ilgili yer 
verilen hususlarla ilgili olarak valilere özgü bir yeni dü-
zenleme bulunmamaktadır.
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle hangi kadro, pozisyon veya görevlere 
Cumhurbaşkanınca atama yapılacağı belirlenmiş olup 
buna göre arasında valilerin de bulunduğu (I) sayılı Cet-

velde yer alan görevliler hakkında atama şartları, görev 
süresi ve görevden alınma ile ilgili hükümler açıklığa ka-
vuşturulmuştur.
Dolayısıyla valilerle ilgili olarak özel bir düzenleme ol-
maktan öte, en üst kademe yöneticilerinin tabi olduğu 
(I) sayılı Cetvelde yer alanlara dair genel kuralların sanki 
valilere yönelik sınırlandırıcı bir düzenlemeymiş gibi su-
nulması, gerçeği yansıtmamaktadır. 
3- 02.07 2018 tarihinde çıkarılan 703 sayılı KHK ile 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesi “Vali, ilde Cum-
hurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır” 
biçiminde değiştirilmiştir. Aynı KHK ile 5442 sayılı Kanu-
nun 27. maddesi  “Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanı-
nın idari yürütme vasıtasıdır” hükmü getirilmiştir.
Ancak, 28.07.2018 tarihinde 30492 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Valilik ve Kaymakamlık birimleri Teşkilat, Görev 
ve Sorumluluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Temsil 
başlığı altında 72/A maddesi eklenmiş, “Vali, ilde Devletin 
ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; 
kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve yürüt-
me vasıtasıdır” düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. Dolayısıy-
la vali ve kaymakamların hukuki statüleri ve temsil işlevleri 
açısından temel bir değişiklik olmamıştır.
Sonuç olarak vali ve kaymakamlarımız dün olduğu gibi 
bugün de Devletinin ve Milletinin emrinde ve milli ira-
deye saygılı şekilde var güçleriyle kutsal ülke coğrafya-
sının her bir köşesinde hizmet etmeye devam etmekte 
olup, Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
ve diğer mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini ayrım 
gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza eşit şekilde yerine 
getirme sorumluluğu içerisinde hareket etmektedirler.
Bu bağlamda vali ve kaymakamların hukuki statüleri ve 
temsil işlevleri, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine uyumlaştırılarak önceki döneme 
benzer biçimde varlığını devam ettirmektedir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saffet Arıkan BEDÜK
E.Vali-20.21. Dönem Milletvekili 

Genel Başkan
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türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arı-
kan BEDÜK Ankara Sivil Toplumla İlişkiler İl Mü-
dürü Hayrettin İpekoğlu ile İl Müdürlüğü perso-

neli Berna Köybaşı’nı kabul etti. Kabulde yeni göreve 
başlayan İpekoğlu’na başarılar dilendi. Dernek ile İl 
Müdürlüğü arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştiril-
mesi konusu ele alındı.

Yaklaşık olarak 15 yıldır Derneğimiz muhasebe iş 
ve işlemlerini yürüten Ayhan GÜMÜŞEL, bu gö-
rev ve sorumluluklarını Erdal ERTÜRK’e devretti. 

Dernek Genel Merkezinde düzenlenen törende Der-
neğimizde yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan GÜMÜ-
ŞEL’e, Genel Başkan Saffet Arıkan BEDÜK tarafından bir 
plaket verildi. Yeni muhasebeci Erdal ERTÜK’e de başa-
rılı çalışmalarda bulunması temennileri iletildi.

Sivil Toplumla 
İlişkiler  
İl Müdürünün Ziyareti

Dernek 
Muhasebecisi 
Değişti
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2005 yılında kurulan ASTOP (Ankara Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu) Kurucusu ve Onursal Baş-
kanı Veli Sarıtoprak öncülüğünde, 2021 yılı itibari 

ile Ankara’nın güçlü ve öncü 22 sivil toplum kuruluşları 
ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Platformu oluşturan tüm gönüllü kuruluşların Yönetim 
Kurulu Başkanları tarafından imza altına alınan mutaba-
kat metni esaslarına göre platformun ana amaçlarından 
biri her yıl Nisan ayının ilk haftası içinde ASTOP üyesi her 
dernek Ülkemize, Memleketimize, Devletimize hizmet 
etmiş başarılı insanlara "VEFA ÖDÜLÜ BERATI" takdim 
etmektedir.

2 Nisan Cuma günü ASTOP üyesi Ankara Forumu Derne-
ği’nin organizasyonuyla ve ASTOP Dönem Sözcüsü ASİ-
AD Başkanı Eda ERSOY TOMBAKOĞLU’nun katılımıyla 
ASTOP Vefa Ödülü Sayın Saffet Arıkan BEDÜK’e takdim 
edilmiştir.

Ankara Forumu Derneği Danışma Konseyi Başkanı Oba-
han OBAOĞLU yaptığı açıklamada; Sayın Bedük’ün ör-

nek devlet adamı kimliğiyle ülkemiz için yaptığı önemli 
çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarına gösterdiği ilgi 
ve destekleri sebebiyle Sayın Bedük’e Vefa Ödülü tak-
dim ettiklerini belirtmiştir.

Ödül töreninde bir konuşma yapan BEDÜK, öncelikle 
kültürümüzde yer alan vefa ve bir kadirşinaslık örneği 
olarak ASTOP tarafından bu ödüle layık görülmesinden 
dolayı memnuniyetini dile getirdi ve ödül kararını alan-
lara teşekkürlerini ifade etti.

“Uzun yıllar Ankara’da görev yaptım, mesai arkadaşla-
rım ile birlikte Ankara ve Ankaralılara hizmet etmekten 
büyük mutluluk duydum. Ülkemizde Ankara’nın önem 
ve ağırlığını çok iyi bilerek hizmetlerimizi ve faaliyetle-
rimizi yönlendirdik. Ankara’ya hizmet bir şereftir. Anka-
ra Türkiye’nin temsil edildiği kenttir. Ankara’ya hizmet 

GENEL BAŞKAN 
BEDÜK 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
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KAMU YARARINA ÇALIŞAN
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ
Konu: Bir Bildiri Hk.                                            Ankara, 04.04.2021

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapısı ve düzeni Anayasa ile belirlenmiştir. Buna göre “Millet iradesi mutlak üstünlüğe 
sahiptir.” Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine aittir. Devlet demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine 
haizdir.
Anayasada Türk Milletinin egemenliği, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanılır. Bu esas ve il-
kelere rağmen, bir grup tarafından ülkemizde geçmişte kalan askeri vesayeti çağrıştıran bir bildiri yayımlanmıştır. Türk 
İdareciler Derneği ̇olarak bu tür bildirilere karşı olduğumuzu, demokrasiden ve demokratik kurumlardan yana açıkça tavır 
aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.                                                                                                

Saffet Arıkan BEDÜK
E.Vali-20.21. Dönem Milletvekili 

Genel Başkan

Türkiye’ye hizmettir. Ankara’nın ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda gelişmesine yönelik faaliyetlere ön-
celik verdik. Sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği 
içinde çalışmaya gayret gösterdik. ASTOP’un Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak ile birlikte güzel işler 
ortaya çıkardık.

2008 yılından bu yana Türk İdareciler Derneği’nin Genel 
Başkanı olarak, sivil toplumun içinde aktif olarak buluna-
rak, bu alana katkı verme gayretim devam etmektedir.

Bir fani olarak aktif kamu görevinden ayrıldıktan sonra 
yapılan bir değerlendirme sonucunda şahsıma ASTOP 
tarafından “Vefa Beratı” verilmesi, beni fevkalade duy-
gulandırdı. ASTOP’un Kurucusu ve Onursal Başkanı Veli 
Sarıtoprak başta olmak üzere, kararın alınmasında katkı-
sı olan ASTOP içinde yer alan derneklere, emeği geçen 
ASTOP mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu ödülün, 
hayatımda en özel ve güzide ödül olarak yer alacağını 
ifade etmek istiyorum. 
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür-
lüğü tarafından finanse edilen "Ben Kaymakam mı 
Olsam-2" projesi uygulama aşamasına geldi. Proje 

TİAV (Türk İdari Araştırmalar Vakfı) ile işbirliği içinde 
Derneğimizce uygulanacaktır. Üniversitelere gönderi-
len yazılardan sonra gelen cevaplara göre oluşturula-
cak takvim çerçevesinde uygulamaya geçilecek. 

Proje kapsamında planlanan üniversitelerde meslek 
tanıtım seminerleri yapılacak, öğrencilerden anket dol-
durması talep edilecek. Bu anketler değerlendirilerek, 
sonuçları yayımlanacak.

Dernek sitemizde açılan başvuru sayfalarında talebini 
yapacaklar arasından kura ile belirlenecek 40 öğrenci 
Ankara'da misafir edilerek Bakanlık, Valilik ve Kayma-
kamlık ziyaretleri ile kültürel gezilerin yapılacağı bir 
programa iştirak edecektir.

28 Mart Pazar günü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’nde yapılan ilk online konferans; Türk İdareciler 
Derneği’nden Saffet Arıkan Bedük, Doç. Dr. Selim Çapar, 
TOBB üniversitesi mezunu Başkale kaymakamı Asım So-
lak, TOBB üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve 
Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca’nın katı-
lımları ile gerçekleştirilmiştir.

BEN KAYMAKAM 
MI OLSAM-2 
PROJESİ



Büyüklerimiz Hazinemizdir

Her zaman aileleriyle ve bireysel güçleriyle çocuk-
larını yetiştiren, insanlığa hizmet etmiş büyük-
lerimiz yaşamımızın en önemli varlıklarıdır. Bu 

değerlerimiz yaş alma sürecinin ilerlemesiyle biz insan-
ların, kurumların, kuruluşların ve duyguların daha çok 
desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu değerlerimizin hizmetle-
rimizle yaşamlarının desteklenmesinin hepimizin görevi 
olduğu konusunda daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacı 
vardır ve bu farkındalık için her yıl yaş almış büyükleri-
miz için Yaşlılara Saygı Haftası düzenlenmektedir.

Pandemi nedeniyle yaşanan bu zorlu günlerde Halkbank 
Genel Müdürlüğü ve Medikal Turizm Derneği yaş almış 
büyüklerimizi unutmadılar. Halkbank ev sahipliğinde sı-
nırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen Yaşlılara Saygı Haf-
tası etkinliğinde yaşlanma ve yaşlılara her zaman saygı sü-
reçleri filmlerle ve sözel anlatımlarla dile getirildi.

Duygulandıran anların da yaşandığı bu etkinlikte söz 
alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; “Yaş almış 
büyüklerimizin zorlu süreçlerinde Halkbank’ın her za-
man onların yanında olacağını, bugün varsak ve ülkemiz 
ve milletimiz adına sorumluluklar üstlenmişsek bunun 
büyüklerimiz sayesinde olduğunu, o nedenle de büyük-
lerimizin bizlerin hizmeti ile mutlu yaşaması gerektiğini” 
ifade etti. Söz konusu etkinliği planlanmasında paydaş 
olan ve söz alan Medikal Turizm Derneği Başkanı Doktor 
Sinan İbiş ise; “Ülkemizin dünyanın en genç nüfusuna 
sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen, 
Türkiye’nin dünyanın en hızlı yaşlanan ilk 10 ülkesi ara-
sında yer aldığını; yaş almış büyüklerimizin bakım, des-
tek ve mutlu yaşam ihtiyaçlarının gün geçtikçe giderek 
arttığını, yaş almış büyüklerimizin en büyük destekle-
rinin ise aile yaşamı ile büyüklerin ihtiyaçlarına sahip 
çıkacak gençliğin güçlendirilmesi gerektiğini, o nedenle 
de Yaşlılık ile etkinliklerin ülkemizde çok önemsenmesi 
gerektiğinin” altını çizdi.

Etkinlikte huzurevlerimizdeki yaş almış büyüklerimizin 
söylemleri, yaş almış büyüklerimizin yaşamını destekle-
mek üzere çocuklar ve gençler arasında yapılan Yaşlan-
ma temalı resim yarışmasında ödüllendirilen çocuklar 
ile gençlerin söylemlerinin anlatıldığı filmler gösterildi. 
Halkbank’ın emeklileri ve Halkbank hizmetlerinden ya-
rarlanan emekli büyüklerimizin de katılımlarının sağ-
landığı bu etkinlikte söz alan emeklilerimiz; yaşlılar için 
yapılan bu örnek etkinlikle alakalı duygularını dile getir-
diler ve unutulmamak, desteklenmek, değer verilmek 
ülkemizin geleneği olarak sürdürülmesi gerektiğinin al-
tını çizdiler.

Ayrıca bu etkinliğe katılamayan ancak yaşlıların kültür 
sanat deneyimlerinin yaşatılması için örnek çalışmalar 
yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürü Okan İbiş ise etkinliğe gönderdiği mek-
tubunda; Milletimiz, bugünlere gelmemizde çok büyük 
emekleri olan büyüklerimize, saygı ve sevgiyle yaklaş-
mayı düstur edinmiş bir kültüre sahip olduğunu;  yaş-
lılarımızın dün ile bugün arasında köprü kurmamızda, 
değerlerimizi gelecek nesillere aktararak, çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde önemli katkılar 
sunduğunu vurguladı.

Söz konusu etkinlikte ayrıca yaş almış büyüklerimizin 
toplumsal duygularını güçlendirmeye katkı sağlamak 
üzere bir müzik dinletisi yapıldı. Bu müzik dinletisinde 
ise Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Demet Gürhan ve Doç. Dr. Güler Demi-
rova piyano eşliğinde Türk Kardeşliği ve Dostluğu eser-
leriyle müthiş bir müzik ziyafeti de vermiş oldular.

Bu dolu etkinliğin sunuculuğunu ise TRT Spikeri ve aynı 
zamanda bir yaşlı gönüllüsü olan Sezen Atak yaptı. 

Yaşlılara Saygı 
Haftası Etkinliği 
Basın Bülteni
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Müzeden Müzik Keyfi

Koronavirüs pandemisi, ülkemizde sosyokültürel 
faaliyetlerimizden müzik dinletileri ve müzeleri-
mizdeki kültür miraslarımızla insanlarımızın bu-

luşma imkânlarını da sınırlamıştır. Kültür miraslarımı-
zın simgesi olan tarihi binalarımızda gerçekleştirilmesi 
planlanan müzik dinletilerimizle insanlarımızın buluş-
turulması, müze ve müzik kültürlerimizin yaygınlaştırıl-
ması projemiz maalesef yaşanan Koronavirus felaketi 
nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Pandemi sürecinin 
uzaması ve ne zaman biteceğinin de belli olmaması ne-
deniyle sosyokültürel aktiviteleri sınırlanmış insanları-
mızın bu süreçte müzede müzik programlarının filmleş-
tirilmiş hallerinin televizyon programında yayınlanması 
ile projemizin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu 
çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’ na bağlı devle-
timize ve özel sektörümüze ait müzelerimizde müzik 
dinletileri izleyicisiz yapılmış ve müzelerden hazırlanan 
görsel filmlerle birleştirilerek belki de ülkemizde ilk defa 
olan Müzede Müzik televizyon programları gerçekleşti-
rilmiştir.

Medikal Turizm Derneği tarafından planlanan Müzede 
Müzik Televizyon Programı Projesinde; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Halkbank Genel 
Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş., Ankara Üniversi-
tesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri Doç. Dr. 
Demet Gürhan ve Doç. Dr. Güler Demirova başta ol-
mak üzere; Ekotürk Televizyonu, Zuhal Müzik Şirketi, 
Philips Türkiye, Türk İdareciler Dergisi, Gündem Sağlık 
Haber Portalı, Aktüel Sağlık Haber Portalı, Turizm Ha-
berleri Haber Portalı, Medikal News Dergisi ve Haber 
Portalı, Med-Lab Aile Sağlığı Tanı ve Check-Up Mer-
kezi, Özel Flavius Polikliniği, Sümela Sağlık Eğitim ve 
Danışmanlık Şirketi, Zirve Ses ve Işık Sistemleri Şirketi, 
İstatistik Dünyası Şirketi, Kadıköy Life Dergisi, İstanbul 
Sanat Dergisi, Öncü Grup, Tourmag Dergisi kuruluşları 

ile işbirliği yapılarak bu sosyal proje gerçekleştirilmiş-
tir. Bu projenin gerçekleştirilmesinde en önemli deste-
ği ise Halkbank Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. Müzik 
dinletileri ve film çalışmaları tamamlanan, 19 ayrı bö-
lümden oluşan Müzede Müzik televizyon programları 
ulusal yayın yapan Ekotürk televizyonu tarafından ve 
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
tarafından işletilen hızlı tren setlerindeki ekranlardan 
yayınlanacaktır.

Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan Müzede 
Müzik projesi için; ülkemizin gelenekleri, eserleri, mü-
zikleri ve değerleri ile çok zengin bir kültür hazinesine 
sahip olduğunu; bu eşsiz mirasın insanlarımız tarafın-
dan daha çok bilinmesi ve anlaşılması hususunun son 
derece önemli olduğunu, geçmişin geleceğe taşınması 
ve kültürlerimizin nesilden nesile aktarılması hususları-
nı Halkbank olarak çok önemsediklerini, o nedenle de 
ülkemizde bir ilk olan bu projeyi desteklediklerini ifade 
etti.

Projenin mimarı ve Medikal Turizm Derneği Başkanı 
Sayın Uzman Dr. Sinan İbiş ise; ülkemiz insanlarının ye-
diden yetmişe geçmişimize ait kültür ve müziklerimizle 
temas edecekleri bir hayatı yaşamanın özellikle pande-
mi sürecinde bir fırsat olacağını, evlerinde sıkılan vatan-
daşlarımıza Müzede Müzik programlarımız ile müzeleri 
ve müzik dinletilerini evlerine getirme fırsatı bulacağı-
mızı, böylece kültür sanat etkinliklerine insanlarımızın 
yaşama imkânı bulacaklarını, bu vesile ile bu projeye 
destek veren tüm kişi ve kuruluşlara minnettar olduk-
larını ifade etti.

Müzede Müzik 
Haber Bülteni


