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GİRİŞ

TİD Genel başkanı Saffet Arıkan 
Bedük, konuşmasında;

“Mülki idare amirliği, bir adanmışlık, 
serdengeçtilik mesleğidir. Mülki İda-
re ülkesine, insanına hizmet aşkıyla 
yoğrulmuş kamu görevlilerinden 
oluşan bir meslek grubudur. Vatanın 
bölünmezliği uğruna şehit olmayı 
göze alarak, gözünü kıpmadan teh-
likelere göğüs gerebilme ve irade 
kullanabilme mesleğidir. Mülki idare 
amirleri yaptıkları hizmetler ile görev 
yaptıkları il ve ilçelerin çehresini de-
ğiştiriyorlar, gönülleri fethediyorlar. 
Danimarkalı bir filozof olan Kierkega-
ard,  bu tür insanları ‘iman şövalyesi’ 
diye tanımlıyor” dedi.

Bu bağlamda görevi başında şe-
hit olan Safitürk’ü minnetle andı: 
“İşte mülki idare mesleğinin müm-
taz temsilcilerinden Derik ilçesinin 
çehresini değiştiren, kaymakamlık 
görevinin yanında belediye başkan-
lığını da üstlenen Muhammed Fatih 
SAFİTÜRK görevi başında iken hain 

bir saldırı sonucunda şehadete yü-
rümüştür. Şehidimize rahmet dili-
yorum, ruhu şad olsun. Bu vesile ile 
mülki idare camiasının şehitleri baş-
ta olmak üzere ülkemiz ve bayrağı-
mız için gül bahçesine girercesine 
şahadet şerbeti içen tüm şehitleri-
mize rahmet diliyorum.”

Bedük, Türkiye'nin mülki idare siste-
minin köklü bir devlet geleneğine da-
yandığına işaret etti. Aslında burada 
"mülki idare sisteminin Fransa'dan 
alındığı" biçimindeki bir önyargının 
doğru olmadığını da vurgulamak is-
tiyorum. Çünkü dikkat edildiğinde, 
Fransa'da "valilik kurumunun" Dev-
rim sonrası 1800 yılında Napolyon 
tarafından oluşturulduğu bilinmek-
tedir. Bizde ise Osmanlı öncesinde 
bile var olan bir kurumdur.” dedi.

Bedük bu doğrultuda, “Bu sebeple 
ülke topraklarımızda ve toplumsal 
gerçekliğimizde ortaya çıkan mülki 
idare sistemimizin farkında olma-
mız gerekiyor. Mülki İdare Sistemi 

sosyo-ekonomik temelde ortaya çı-
kan gelişmeler karşısında değişime 
uğramışsa da, özü itibarıyla günü-
müze kadar ulaşmıştır.  Bu, konuya 
reform amaçlı yaklaşım açısından 
temel bir bilgi olarak kabul edilmeli-
dir. Şöyle ki, Fransa 1980 sonrası re-
form sürecinde yerel yönetim-mülki 
idare dengesi ve sistem bütünlüğü 
içinde, yerelleşme reformlarını yap-
maktadır. Ülkemizde de, reformlara 
yerel yönetimler ve mülki idarenin 
birbirlerine rakip olarak görülme-
den, sistem bütünlüğü içinde den-
geli biçimde yaklaşmak gerektiğine 
işaret etmek istiyorum.”

Bedük, mülki idare mesleğinin, hiç-
bir fedakârlıktan kaçınmamış, hiçbir 
karşılık beklemeden milletinin hiz-
metinde olmuş, onun ihtiyaçlarını, 
beklentilerini karşılamak için can-
dan çalışmış tertemiz bir maziye sa-
hip olduğunu vurgulamıştır. 

“Mülki idare amirleri, memleketi-
mizde yaşanan her zor dönemde 



15

İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

Mülki idare amirliği, 
bir adanmışlık, 
serdengeçtilik 
mesleğidir. 
Mülki İdare 
ülkesine, insanına 
hizmet aşkıyla 
yoğrulmuş kamu 
görevlilerinden 
oluşan bir meslek 
grubudur. 

aranan ve güvenilen meslek men-
supları olarak öne çıkmaktadır. Bu-
nun en son örneği, teröre destek 
sebebiyle görevinden alınan beledi-
ye başkanlarının yerine mülki idare 
amirlerinin görevlendirilmesidir.”

Bedük, Türk İdareciler Derneğinin 
kamu yönetiminde meydana gelen 
değişim ve yeni uygulamaları mes-
lektaşlarımıza aktarmak amacıyla 
uluslararası faaliyetlere aktif olarak 
katıldığına da vurgu yapmıştır. 

Bedük MİA maaşları konusuna işaret 
etmiştir: “Cumhuriyetin ilk kuruluşun-
da da kamu personel maaş sistemi 
Mülki İdare Amirleri üzerinden belir-
lenmiştir. Mülki idare, en zor koşul-
larda görev yapmak için yarışılan bir 
meslektir. Mülki İdare Amirleri maaş 
için çalışmasa da, maaş düzeyleri 
temsil ettikleri Devletin ve Hüküme-
tin arkalarında olduğunun bir göster-

gesidir. Maaşları ile yüklendikleri gö-
rev ve sorumlulukları birbirine orantılı 
olmalıdır. Bu sebeple bazı gerçekleri 
meslek camiamız adına ifade etmek 
istiyorum. Mülki idare amiri maaşla-
rı "eşdeğer" kamu görevlilerine göre 
özellikle hâkim ve savcılara göre ciddi 
biçimde aşınmaya uğramıştır. Bu se-
beple mülki idare maaşlarına adaletli 
bir düzenleme talep etmektedir.”

Bedük kutlama ve selamlama ifade-
si ile konuşmasını tamamlamıştır: 
“Bu duygu ve düşüncelerle, mes-
lektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler 
Günü’nü kutluyor, başarı ve sağlık 
dilekleriyle, başta zatıâliniz olmak 
üzere, bütün konuklarımızı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler 
Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan 
Bedük ile çalışmalarında başarılı bu-
lunan idarecilere ödül verdi. 

Programda, terör saldırısında şehit 
düşen Derik Kaymakamı Muham-
met Fatih Safitürk adına eşi Ayşegül 
Safitürk'e de ödül verildi.

Öte yandan, 2016 yılında emekliye 
ayrılan ya da görevi başında hayatı-
nı kaybeden mülki idare amirlerine 
belge ve plaketleri takdim edildi. 


