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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
gerçekleştirilen 10 Ocak İdareciler 

Günü programında hitapta bulun-
du. “Cumhurbaşkanlığı forsundaki 
16 Türk Devletinin sürdüre geldiği 
2222 yıllık Türk Devlet Geleneğinin 
temsilcileri olan idarecilerimizle, 
kaymakam ve valilerimizle beraber, 
Türk İdareciler Günü münasebetiyle 
huzurlarınızda bulunuyoruz” dedi.

“Bakanlığımız, zat-i devletlerinin de 
her zaman iltifatlarına mazhar olmuş 
bulunan ve her birinin mazisi Cum-
huriyetimizin çok öncesine dayanan 
emniyet, jandarma, sahil güvenlik 
gibi güzide kurumlarımızı bünye-
sinde barındırmaktadır. Bunun yanı 
sıra, Türk Devlet Geleneğinin omur-
gası diyebileceğimiz ve belki de en 
köklü geçmişe sahip olan mülki ida-

re teşkilatımız da yine bakanlığımız 
bünyesinde yer almaktadır. Yüzyılla-
rın birikimi olan kurumsal hafızamızı, 
devlet umurumuzu, kamu yönetimi 
noktasındaki bilgi ve tecrübe biriki-
mimizi temsil eden idare teşkilatımı-
za göstermiş olduğunuz hassasiyet, 
bizler için hem bir gurur vesilesi hem 
de gelecekteki çalışmalarımıza ait bir 
teşvik mahiyetindedir.”

İçişleri Bakanı Soylu şöyle devam 
etti: “Sizlerden aldığımız şevk ve des-
tekle idari hizmetleri daha ileri bir 
seviyeye götürmek; devlet-vatandaş 
ilişkilerini daha yoğun ve samimi bir 
noktaya taşımak; bürokrasiyi azaltıp 
etkinliği artırmak suretiyle vatandaş 
memnuniyetini üst seviyeye çıkar-
mak; özellikle 2019’da adım atacağı-
mız yeni döneme devlet birimlerinin 
tam anlamıyla uyumunu tesis etmek, 

süreçlerin aksamadan yürümesini 
temin etmek, önümüzdeki dönemin 
öncelikli hedefleri olacaktır.”

İçişleri Bakanı Soylu nitelikli per-
sonel konusuna da işaret etti: “15 
Temmuz’da uğradığımız ihanetin 
yaralarını sarma noktasında idare-
miz de yoğun bir çalışma gerçek-
leştirmiştir. Özellikle tensiplerinizle 
beraber yeni kaymakam alımlarına 
ve bu arkadaşlarımızın eğitimine 
ağırlık verilmiş, böylelikle oluşabi-
lecek nitelikli personel eksikliğinin 
önüne geçebilmek için gerekli tüm 
tedbirler alınmıştır. Ayrıca kadın 
kaymakam sayımızı da arttırmaya 
gayret ediyoruz. Geçtiğimiz dönem-
lerde 2-3 kişi seviyesinde olan kadın 
kaymakam alımı sayımızı bu dönem 
9’a yükselttik. İnşallah daha da yu-
karılara çekmeye gayret ediyoruz.”

15 Temmuz’da uğradığımız 
ihanetin yaralarını sarma 

noktasında idaremiz 
de yoğun bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Özellikle 
tensiplerinizle beraber yeni 
kaymakam alımlarına ve bu 
arkadaşlarımızın eğitimine 

ağırlık verilmiş, böylelikle 
oluşabilecek nitelikli personel 

eksikliğinin önüne geçebilmek 
için gerekli tüm tedbirler 

alınmıştır. 
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İçişleri Bakanı Soylu idarenin va-
tandaşlarımıza yakınlaştırılması ko-
nusundaki projeleri de gündeme 
getirdi: “İdarecilerimizin vatandaşı-
mızla temasını daha da kolaylaştır-
mak, vatandaşlarımızın sorunlarına 
çözüm üretebilmeyi kolaylaştırmak 
maksadıyla açık kapı adıyla bir proje 
başlattık. Halihazırda 15 il valiliğin-
de faaliyete geçen projemiz için 22 
ilin personel eğitimleri de devam 
etmektedir. İnşallah eğitimleri ta-
mamlandığında bu illerimizde de 
açık kapı bankolarımız hizmet ver-
meye başlayacaktır.”

“Ayrıca taşra teşkilatımızın perfor-
mansını, vatandaşımızın beklentile-
rini, teşkilat mensuplarımızın görüş 
ve önerilerini alabilmek, sorunları 
yerinde tespit edebilmek amacıyla 
İZDES adını verdiğimiz izleme ve de-
ğerlendirme ziyaretleri gerçekleşti-
riyoruz. Bugüne kadar 300’ün üze-
rinde ziyaret gerçekleştirilmiş olup, 
görüşme raporları titizlikle analiz 
edilmekte ve bu sayede gerek kamu 
verimliliğimizi gerekse vatandaş 

memnuniyetimizi yükseltmek için 
gayret göstermekteyiz.”

İçişleri Bakanı Soylu medeniyetimi-
zin taşıyıcıları olan insan kaynağına 
dikkat çekti: “Arşivlerimizde Büyük 
Hun İmparatorluğundan bir belge 
mevcut olmayabilir. Göktürk İmpa-
ratorluğundan, Uygur Devletinden, 
Karahanlılar’dan tapu kayıtları, sicil-
ler, kütükler, mahkeme kayıtları bu-
lunmayabilir. Osmanlı arşivlerimizin 

belki bir kısmına bugün ulaşamıyor 
da olabiliriz. Ancak yine de bütün 
bu medeniyet birikimimizde her-
hangi bir kayıp söz konusu değildir. 
Çünkü devletimizin ve medeniyeti-
mizin taşıyıcıları insan hazinemizdir. 

16 Türk Devletinin; 
devletini tek devlet, 
bayrağını tek bayrak, 
vatanını tek vatan 
ve milletini tek 
millet yapacak olan 
da, medeniyetimizi 
taşıyacak olan bu insan 
hazinemizdir. 
Dünyanın ve bulunduğumuz coğraf-
yanın geçirdiği bu zor süreçlerde, 
insanlığın teslim alınmak istendiği 
bu dönemde, bu hazine bizim en 
büyük gücümüz ve insanlığın umu-
du olacaktır.” Bu bağlamda, İçişleri 
Bakanı Soylu Türk idarecilerini işa-
ret etti.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
“10 Ocak İdareciler Günü” nede-
niyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Soylu’nun mesajı şöyle; 
“Yaklaşık 2222 yıllık Türk Devlet ge-
leneği, elbette büyük komutanların 
ve savaş meydanlarında kazanılan 
zaferlerle birlikte, aynı zamanda 
büyük devlet adamları ve idarecile-
rinin bir eseridir.

İdari teşkilatlanmadan personel 
yönetimine, protokolden yazışma 
kurallarına kadar devlet yönetimi-
nin tüm gereklerini binlerce yıldır 
başarıyla uygulayan bu köklü gele-
nek; arkasında ciddi bir kurumsal 
hafıza, arşiv, bilgi birikimi ile şehit 
vali ve kaymakamlar bırakarak bu-
günlere gelmiştir.

Sadece yazılı kurallara değil, kendi-
ne ait bir duyguya, “devlet umuru” 

diye ifade edilen bir duruşa, sahip 
olabilmek; makam odalarından 
çıkıp milletin gönlüne girebilmek, 
Türk İdareciliğinin bu köklü geçmi-
şinden getirdiği temel hasletlerden 
sadece birkaçıdır.

Ve nihayetinde bu gelenek, tarihte-
ki 16 Türk Devletinin; Devletini tek 
Devlet, bayrağını tek bayrak, vata-
nını tek vatan ve milletini tek millet 
yapan vasıflardan biridir.

Devletin sıkıntıya düştüğü her nok-
tada, 15 Temmuz’da olduğu gibi 
devletin bekası ve milletin selameti 
yanında yer alan; devlet düşmanla-
rının tümüyle mücadelede çekin-
meden inisiyatif alan bu yapı, sade-

ce bugüne ait değil yarınlara ait de 
bir duruş ortaya koymaktadır. 

 2019’da yeni bir yolculuğa çıkacak 
olan ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 
için ortaya konulmuş olan hedefle-
rine ulaşabilmesindeki en önemli 
araçlardan biri de hiç kuşkusuz, bu 
köklü geleneğimiz, onun temsilcile-
ri olacaktır. Geçmişinden getirdiği 
bilgi ve tecrübe birikimini modern 
yönetimin gerekleriyle birleştiren 
bu teşkilat; bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da büyük devlet 
olmanın gereklerini yerine getir-
meye devam edecektir.

Valisiyle, kaymakamıyla, her kade-
meden çalışanıyla bu teşkilatta yer 
almış, bu devlete hizmeti geçmiş 
bütün idarecilerimizin Türk İdare-
ciler Günü’nü tebrik ediyor, görev 
şehitlerimizi, geçmiş büyüklerimizi 
rahmet ve şükranla anıyoruz.”

Bakan Soylu’nun  
“10 Ocak İdareciler Günü” 
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