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İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareci-
ler Derneği tarafından Vilayetler 
Evi'nde düzenlenen 10 Ocak İda-

reciler Günü kutlama programında 
yaptığı konuşmada, geleneksel hale 
getirilen bu toplantıda bir arada ol-

maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek İdareciler Günü'nü kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Et-
rafımızdaki coğrafyanın, Afganis-
tan'dan Pakistan'a kadar huzurlu 

olması, bir ve beraber olması, güçlü 
ve büyük Türkiye'yi ve etrafındaki 
ülkelere bu dönem içerisinde kendi 
kazanımlarını tahvil edebilecek bir 
anlayışı sağlamasının önünü aça-
caktır." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU  

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ  
Kutlama Programına Katıldı
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Soylu, Türk İdareciler Derneği ta-
rafından Vilayetler Evi'nde düzen-
lenen 10 Ocak İdareciler Günü 
kutlama programında yaptığı ko-
nuşmada, geleneksel hale getirilen 
bu toplantıda bir arada olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek İdareciler Günü'nü kutladı.

Dünyada çeşitli alanlarda ve konu-
larda meydana gelen değişimlere 
işaret eden Soylu, Türkiye'nin de 21. 
yüzyılda dünyaya yeni şeyler söyle-
diğini belirtti.

Ülkelerin karşı karşıya kaldığı temel 
sıkıntılarda, küresel sorunlarda her 
birinin çaresizliğini, çözüm üret-
mekte zorlandığını ve kendi top-
lumlarına karşı bile görevlerini yeri-
ne getiremediğini gördüklerini dile 
getiren Soylu, "Bugün dünya dört 
temel krizle karşı karşıya. Birincisi ve 
en önemlisi Kovid-19 pandemisi. Ül-
kelerin birbirlerinin havalimanların-
dan maskelerini gasp ettiğine tanık 
olduk. Aşı üretirken, dünyanın fakir 
ülkelerinden aşıları nasıl sakladıkla-
rını, onların temel derdinin insanlık 

olmadığını hep beraber gördük. Ba-
tı'nın güya yükselen medeniyetinin 
nasıl bir acze düştüğüne hep bera-
ber şahit olduk. En kötüsü, küresel-
leşen bu soruna karşı bir tek çözüm 
önerisi, bir tek rehberlik, bir tek yol 
haritası görmedik." diye konuştu.

Dünyanın en temel sorunların-
dan birisi olan göç karşısında, yine 
dünyanın tüm kurumlarının ve bü-
yüklerin nasıl bu meselelere sırtını 
döndüğünün görüldüğünü ifade 
eden Soylu, "Göç meselesini kendi 
üzerlerinden atmak için Türkiye ile 
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Yunanistan, Türkiye ile Suriye, Tür-
kiye ile İran arasına sıkıştıran, İran 
ile Afganistan sınırına sıkıştıran, göç 
meselesini sınırlardan ibaret sayan, 
vekalet savaşlarını görmeyen bir an-
layışa şahit olduk. Adalete, eğitime, 
sağlığa, hatta insanlığın tümüne 
erişiminin engellendiği bu noktaları 
görmeyen, sadece ve sadece sorun-
ları kendi coğrafyalarında ve kendi 
kıtalarında barındırmamak için batı-
dan doğuya doğru yıkan bir anlayışa 
hep beraber şahit olduk." şeklinde 
konuştu.

Soylu, artan üretim, yükselen şehir-
leşmenin getirdiği enerji sorununa 
sadece kendi tarafından yaklaşan 
bir Batı medeniyetinin görüldüğünü 
de dile getirdi.

Ülkelerin karşılaştığı temel sıkıntı-
lardan dördüncüsünün de ekono-
mik krizler olduğunu aktaran Soylu, 
"Ne çözüm üreteceğini dünyanın 
henüz bilemediği, bunun içerisinde 
hala patinaj yaptığı, Avrupa ve Ame-
rika da dahil olmak üzere liderlik 
açısından bir kahtı rical yaşadığımız, 
çözüm üretmekten yoksun, mese-

leleri sadece üzerinden görebilen 
bir anlayışa sahip dünya tablosuyla 
karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye'nin gerek 20. 
yüzyıldaki tecrübeleriyle 
gerek Cumhuriyet'i 
kurma, özgürlük 
mücadelesini yapma 
konusunda ortaya 
koyduğu iradesi ve 
daha sonra karşılaştığı 
vesayetin dayatmalarıyla 
büyük tecrübe elde 
ettiğini anlatan Soylu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, 21. yüzyılın başından itiba-
ren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem 
kendi insanına hem de dünyaya bir 
şeyler söyledi; eski Türkiye'nin anla-
yışından üç kavramı attı. Seyretmek, 
kabullenmek ve en önemlisi emper-
yalizme teslim olmak. Bugünkü mü-
cadelesini de bunun üzerine bina 
ederek devam ettirmeye çalışıyor. 
Türkiye, önemli bir adım daha attı. 
Geçen ay Türkiye'de Afrika Birliği 
Zirvesi yapıldı. Buradan dünya nasıl 
görünüyor bilmiyorum ama dünya-
da Türkiye'nin nasıl göründüğünü iyi 
takip eden kardeşlerimizden bir ta-
nesiyim. Batı'nın sömürdüğü, Ame-
rika'nın sömürdüğü Afrika dahil ol-
mak üzere dünyadaki bize müzahir 
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ülkelerin büyük bir bölümü umut ve 
ümit olarak bu Anadolu coğrafyası-
nı dost, güvenilir ve bizim dinimizin 
en temel kavramlarından birisi olan 
emin bir ülke olarak görüyor."

Türkiye'nin, küreselleşmenin üzerine 
yüklediği, dünyanın çözemediği me-
seleleri; ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler 
ve tarihten kendisine intikal eden 
ilişkiler çerçevesinde başarılı bir şe-
kilde bugüne kadar getirdiğini belir-
ten Soylu, "21. yüzyılın temel şifresi, 
küresel kurumların ve güçlü küresel 
ülkelerin çözebileceği sorunlar değil; 
tam tersi, onlara teslimiyetle uzak 
bir şekilde etrafımızdaki coğrafyayla 
ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler ve tari-
himizden bize tevarüs eden ülkeler-
le kuracağımız ilişkilerdir. Türkiye bu 
istikamette, doğru bir çizgi doğru bir 
rota belirlemiş ve bu rotada devam 
etmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin 
sadece kendi toprakları 
için değil, etrafındaki 
coğrafya için de huzur ve 
barış istediğini belirterek 
şöyle konuştu:

"Huzurlu bir Bağdat, barışçıl bir 
Bağdat, güçlü ve büyük bir Türki-
ye'dir. Huzurlu bir Suriye, güçlü 
ve büyük bir Türkiye'dir. Etrafımız-
daki coğrafyanın, Afganistan'dan 
Pakistan'a kadar huzurlu olması, 
bir ve beraber olması, güçlü ve 
büyük Türkiye'yi ve etrafındaki ül-
kelere bu dönem içerisinde kendi 
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kazanımlarını tahvil edebilecek bir 
anlayışı sağlamasının önünü aça-
caktır. Bunu sadece biz kendimiz 
değerlendiriyor değiliz. Bu beklen-
ti, esas itibarıyla o ülkelerin kendi 
milletlerinin beklentilerini oluştur-
maktadır. Onun için 21. asır önü-
müzde büyük bir fırsat koymuştur. 
20. asırda kendi kendine gelmeye 
çalışan bir Türkiye'den, 21. asırda 
dünyayı kendi kendine getirmeye 
çalışan bir Türkiye'ye olan yolculuk, 
kolay bir yolculuk olmamıştır. Bun-
da herkesin emeği, katkısı vardır."

Sorumluluk almış 
kişilerin, bütün 
yetkinliklerini ortaya 
koyması gerektiğine 
işaret eden Soylu, 
"Biz sadece kendi 
coğrafyamızın sorumlusu 
değiliz." dedi.

Yangın, sel ve deprem afetlerinde mil-
lete mahcup olmadıklarını söyleyen 

Soylu, kimsenin tahayyül edemediği 
işleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mülki idare amirlerine, polis, jan-
darma ve tüm personele teşekkür 
eden Soylu, "10 Ocak İdareciler 
Günü vesilesiyle Türkiye'deki tüm 
idarecilerimize, mülki idare amirle-
rimize takdirlerimizi, tebriklerimizi, 
teşekkürlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Türk İdareciler Derneği Genel Baş-
kanı Saffet Arıkan Bedük konuşma-
sında önemli hususlara işaret etti: 

“Mülki idare, ülkesine milletine hiz-
met aşkıyla yoğrulmuş kamu görev-
lileridir; mülki idare amirliği vatanın 
bölünmezliği uğruna şehit olma 
pahasına tehlikelere göğüs geren 
ve bu konuda irade kullanabilme 
mesleğidir.” Bu bağlamda Covid-19 
Pandemisi ile mücadelenin baş ak-
törleri arasında mülki idare amirle-
rinin bulunduğunu vurguladı.

Bedük, vali ve kaymakamların il ve 
ilçelerde merkezi idarenin temsilci-
si ve yürütme vasıtası olarak, kamu 
hizmetlerinin etkin sunulması, ko-
ordinasyonun sağlanması ve acil 
durum yönetimi sorumluluğunu 
üstlendiklerine işaret etti:

“Mülki idare amirleri, seçimlerde, 
referandumlarda, Covid-19 pande-
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misinde, ve terörle mücadelede, 
fevkalade önemli görevler ve sorum-
luluklar yüklenmiş olup ve başarıları 
ile dikkatleri üzerine çekmişlerdir. 
Gerek görev almada ve gerekse gö-
revden sonra Bakanlığımızın meslek 
mensuplarımızın yurt içi ve yurt dı-
şında eğitilmelerine yönelik verdik-
leri önem mesleğin en iyi şekilde 
değerlendirilmesine vesile olmuştur. 
15 Temmuz’da yaşadığımız FETÖ 
terör örgütünün hain kalkışmasının 
bastırılmasında Mülki İdare amirleri-
nin önemi çok büyük olmuştur.”

Bedük, emekli olan mülki idare amir-
leri ile ilgili: “Bugün aramızda ülke, mil-
let ve meslek sevgisiyle Anadolu’nun 
en ücra köşelerinde hizmet vermiş ve 
onurunu yaşamış, mesleğini noktala-
mış, emeklilik hakkını elde etmiş çok 
değerli meslektaşlarımız vardır. Ben 
bu vesileyle görevini itibarla ve şeref-
le tamamlayarak emekliye ayrılanlara 
sağlık ve mutluluk diliyorum. Ebedi-
yete intikal etmiş meslektaşlarımıza 
da Allah’tan rahmet diliyorum. Mülki 
İdare Amirlerimizin başarılarında bü-
yük payı olan Mülki İdare Amirlerimi-
zin değerli eşlerini de kutluyor, teşek-
kür ediyorum.”

Bedük ödül verilecek mülki idare 
amirleri ile ilgili şöyle devam etti: 
“Sayın Bakanım, her yıl olduğu gibi 
bugün de başarılarıyla övündüğü-

müz meslek mensuplarımıza ödül-
ler verilecektir. Meslektaşlarımızla 
ilgili ödüllere seçim yapılırken ger-
çekten çok büyük bir sıkıntı çekti-
ğimizi belirtmek istiyorum. Gurur 
duyacağımız ve bir taraftan merkezî 
idarenin desteği, bir taraftan yerel 
imkânlar, bir taraftan da mahallinde 
temin edilmiş olan bir kısım diğer 
aynî veya nakdî yardımlarla son de-
rece önemli görevler ve hizmetler 
yapan, projeler gerçekleştiren mülki 
idare amirlerimiz vardır. Bu kayma-
kam ve vali yardımcılarımızın yaptığı 
hizmetler her türlü takdirin üstün-
dedir. Büyükşehirlerdeki ilçelerde 
de kaymakamlarımızın çok başarılı 
çalışmalar yaptığını görmekteyiz.”

Konuşmaların ardından İçişleri Ba-
kanı Soylu, Türk İdareciler Derneği 
Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük 
ile birlikte kaymakamlara çeşitli 
ödüller verdi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih 
Safitürk Üstün Hizmet Ödülünü An-
kara-Gölbaşı Kaymakamı Tülay Bay-
dar Bilgihan, Şehit Kaymakam Ersin 
Ateş Üstün Hizmet Ödülünü Koca-
eli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, 
Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödü-
lünü Silopi Kaymakamı Can Kazım 
Kuruca, Merhum Vali Galip Demirel 
Sosyal Hizmet Ödülünü Sur Kayma-
kamı Abdullah Çiftçi, Merhum Vali 

Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülünü 
Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi 
Kaya, Türk İdareciler Derneği Özel 
Ödülünü Palu Kaymakamı Tayfun 
Deli, Merhum Vali Orhan Alaaddin 
Erbuğ Meslekte Olay ve İzleri Adlı 
Anı Yarışması Ödülünü Muratlı Kay-
makamı Ömer Dereci'nin eşi Me-
diha Dereci aldı. Ancak Covid-19 
karantinası sebebiyle gelemedikle-
rinden, Mediha Dereci adına ödül, 
Fatma DERECİ’ye teslim edildi.

Türk İdareciler Derneği tarafından 
AREM başkanı Türk İdareciler Der-
neği Yönetim Kurulu Üyesi ve İdare-
cin Sesi Dergisi Editörü Selim Çapar 
da ödüllendirildi.

Törende 2021 yılında emekli olan 
37 mülki idare amiri arasından 
programa katılanlara belgeleri tak-
dim edildi.

10 Ocak İdareciler Günü sebebiyle 
Türk İdareciler Derneği Genel Başka-
nı Saffet Arıkan Bedük Başkanlığında 
bir heyet ile Anıtkabir ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyareti sonrasında Genel 
Başkan Bedük Başkanlığındaki Heyet 
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile 
birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu tarafından kabul edildi. İçişleri Ba-
kan Yardımcıları Muhterem İnce ve 
Mehmet Ersoy da ziyaret edildi.


