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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 10 Ocak İdareciler 
Günü vesilesiyle vali yardım-

cıları ve kaymakamlarla öğle ye-
meğinde bir araya geldi. Cumhur-
başkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 
programda Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren 
mülki idare amirleriyle 10 Ocak İda-
reciler Günü münasebetiyle üçüncü 
kez bir araya geldiğini belirterek bu 
buluşmaları düzenleyen Türk İdare-
ciler Derneği yetkililerine teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şe-
hit Muhammet Fatih Safitürk baş-
ta olmak üzere görevleri başında 
hayatlarını kaybeden kaymakamlar 
için Allah’tan rahmet temennisinde 
bulundu.

Vatandaşını Gözden Irak 
Tutmaya Çalışan Yönetim 
Anlayışını Asla Kabul 
Etmedik
Kanuna göre kaymakamların, her 
yıl ilçenin tüm bucakları ve köyleri-
nin en az yarısını ve ilçedeki kamu 
teşkilatlarını teftiş etmekle mükellef 
olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Tabii ben kayma-
kamlarımızın tüm köylerimizi bir 
değil birkaç defa dolaştıklarına, ora-
larda yaşayan insanların sıkıntılarını, 
hizmetlerdeki aksaklıkları bizzat ye-
rinde tespit ettiklerine inanıyorum” 
diye konuştu.

Her kaymakamın, ilçesinde devletin 
en üst yöneticisi olarak kendisinin 
gören gözü, dinleyen kulağı, ko-

nuşan dili ve uzanan eli olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de devletle vatandaş iliş-
kilerinin her zaman bugünkü gibi 
sıcak olmadığını söyledi. “Bilhassa 
tek parti döneminde ve daha sonra 
onun kalıntısı mahiyetindeki yıllarda 
ceberrut devlet anlayışı yüzünden 
vatandaşımız âdeta yaka silkmiştir, 
hatta bu durum şiirlere dahi konu 
olmuştur” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bazı dizelerini okuduğu, 
merhum Abdurrahim Karakoç’un 
‘İsyanlı Sükût’ başlıklı şiirini örnek 
olarak gösterdi.

Okuduğu şiirin dizelerine atıfta 
bulunarak Türkiye’deki yönetimi, 
insanların sürekli azarlanıp yutkun-
dukları bir dönemden aldıklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 

10 Ocak İdareciler Günü 
vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesinde kaymakamları 
kabul eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, vali, bakan,  
belediye başkanı, kaymakam 

düzeyindeki idarecilerin mesai 
mefhumunun olamayacağını 

belirterek, “Günün 24 
saati, haftanın 7, yılın 365 
günü hizmete hazır olmak 

zorundayız, biz bu ülkeyi 
ayağa kaldıracağız” dedi.

İdarecilerin Mesai Mefhumu Olmaz, Günün 
24 Saati Hizmete Hazır Olmak Zorundayız
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anlayışını hâkim kıldığımız bugünkü 
Türkiye’ye getirdik. Halk için halka 
rağmen zihniyetiyle bu milletin de-
ğerlerine, tarihine, kültürüne, hatta 
bizatihi kendisine savaş açanların 
direnişini birer birer kırarak burala-
ra ulaştık” diye ekledi.

Ayağındaki çarığı, giydiği şalvarı, 
başındaki kasketi yüzünden Anka-
ra’nın Kızılay’ına sokulmayan Âşık 
Veysel’in hikayesinin bu bakımdan 
ibret teşkil ettiğini söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşının 
refahını yükseltmek yerine, onu 
gözden ırak tutmaya çalışan bir yö-
netim anlayışını asla kabul etmedik, 
etmeyeceğiz” dedi.

Haklı Şikâyetleri Tespit 
Edersek Gereğini 
Yapmaktan Asla 
Çekinmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eği-
tim-öğretimde, sağlıkta, ulaştırma-
da, şehircilikte ve sosyal yardımlar-

da yaptıkları reformların amacının, 
vatandaşa dayatılan kötü hayat 
şartlarını ortadan kaldırmak oldu-
ğunu kaydetti ve dördü hizmete alı-
nan, 17’sinin inşaatı, 11’nin hazırlık 
çalışmaları devam eden şehir hasta-
nelerini kurmalarındaki gayenin bu 
olduğunu dile getirdi.

Eğitimde ülkeye 270 bin derslik ka-
zandırarak sınıftaki öğrenci sayısını 
70’ten 30 ve altına indirdiklerini 
ve okullara spor salonlarını ekle-
diklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 74 olan üniversite sayısını 
185’e çıkardıklarını, ilçelere, mahal-
lelerde ve köylere spor salonu yap-
tıklarını aktardı.

“Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi 
başına millî gelirden 11 bin dolar kişi 

Vatandaşının refahını 
yükseltmek yerine, 
onu gözden ırak 
tutmaya çalışan bir 
yönetim anlayışını 
asla kabul etmedik, 
etmeyeceğiz
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başına millî gelire ulaşmışsa, eğitim 
düzeyi bu derece yükselmişse, artık 
burada devletle vatandaşın ilişkisi-
nin eski düzende yürümesi mümkün 
değildir” diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, böyle bir yanlışın içine düşen 
olursa karşısında önce kendisini bu-
lacağını belirtti. Kaymakamların bu 
konuda azami dikkati gösterdiklerini 
bildiğini; ancak bazen vatandaşlar-
dan şikâyet aldığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Her şikâyet doğru 
ve haklı olacak diye bir şey elbette 
yok. Ama haklı şikâyetleri tespit 
edersek gereğini yapmaktan da asla 
çekinmeyiz, bunun da bilinmesini is-
terim” diye ekledi.

Kaymakamların Pek Çoğu 
15 Temmuz’daki Sağlam 
Duruşlarıyla Milletin 
Takdirini Topladı
İlçelerinde devletin en üst düzey 
temsilcisi olarak görev yapan kay-
makamların buna uygun özlük 
haklarının olmasının gayet tabii ol-
duğunu ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerinin devamında 
şunları ekledi: “Bir özeleştiri olarak 
şunu ifade etmek istiyorum. Geç-
miş dönemlerde olduğu gibi bizim 
hükûmetlerimiz döneminde de ma-
alesef kulisi, lobisi güçlü olan, sesi 
çok çıkan kesimlerin ilave birtakım 
haklar aldığı, diğerlerinin bundan 
mahrum kaldığı olmuştur. Kayma-
kamlarımızın da bu bakımdan bir 

mahzunlukları olduğunu biliyorum. 
Hiçbir kaymakamımızın emri altın-
da çalışanlardan daha düşük maaş 
alıyor olması kabul edilebilir bir du-
rum değildir. Bu konuda bir çalışma-
nın yapılarak tüm meslek grupları 
açısından hakkaniyete dayalı bir üc-
ret dengesinin en geç 2019 yılında 
kurulacağına inanıyorum.”

Kaymakamların pek çoğunun 15 
Temmuz’daki sağlam duruşlarıyla 
milletin takdirini topladığını, kay-
yum olarak görev yaptıkları beledi-
yelerde ve şirketlerde gösterdikleri 
başarıların kaymakamları milletin 
gözünde farklı bir yere getirdiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Özlük haklarıyla ilgili denge-
sizliğin düzeltilmesi, milletimizin 
kaymakamlarımıza olan vefa borcu-
nun ödenmesine vesile teşkil ede-
cektir. Tabii kaymakamlarımızdan 
da buna uygun bir gayret ortaya 
koymalarını doğrusu bekliyoruz” 
sözlerine yer verdi.

Vali, bakan, kaymakam, belediye 
başkanı düzeyindeki idarecilerin 
mesai mefhumunun olamayacağını, 
günün her saatinde telefona cevap 
vermesi gerektiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Günün 24 saa-
ti, haftanın 7, yılın 365 günü hizmete 
hazır olmak zorundayız, biz bu ülkeyi 
ayağa kaldıracağız, iki kere iki dört. 
Bu işin Lam’ı, Cim’i yok, bu işi bitire-
ceğiz. Bu ülke 2023’te Allah’ın izniyle 
ilk 20’nin içine değil, artık ilk 10’un 
içine girecek” şeklinde konuştu.

Milletimiz Ortaya Konan 
Her Güzel Hizmeti Takdir 
Eder
Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 
100, 15 yıllık kendi dönemlerinde 
ise 19 bin kilometre bölünmüş yol 
yapıldığını ve geçmiş dönemlerle 
kıyaslanmayacak ölçüde ülkeye tü-
neller kazandırdıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana mu-
halefet partisinden bir yetkilinin 
“Kamyon şoförlerine sorun yolların 
durumunu” dediğini aktardı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 
“Eline, diline dursun, 20 sene önce 
bu yollarda acaba kamyonlar rahat 

Günün 24 saati, 
haftanın 7, yılın 365 
günü hizmete hazır 
olmak zorundayız, 
biz bu ülkeyi ayağa 

kaldıracağız, iki kere 
iki dört. Bu işin Lam’ı, 

Cim’i yok, bu işi 
bitireceğiz. Bu ülke 

2023’te Allah’ın izniyle 
ilk 20’nin içine değil, 

artık ilk 10’un içine 
girecek.
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hareket edebiliyor muydu, otobüs-
ler rahat rahat hareket edebiliyor 
muydu? Şimdi otobüsler de, kam-
yonlar da bu yollarda elhamdülillah 
duble yollardan tutunuz diğer oto-
banlara varıncaya kadar hepsinde 
rahat rahat yolculuğunu, seyahatini 
yapabiliyor. Yani bu yollarda araç 
kullanmamış olsak, bir yerlere gidip 
gelmemiş olsak bu yalancının yala-
nına biz de aldanacağız, insaf.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev 
yaptığı yerde ne kadar kalırsa kalsın, 
kalıcı hizmetlere imza atamayan, 
ilçe halkının gönlünde sağlam bir 
yer edinmeyen idarecinin, ellerini 
başının arasına alıp ‘nerede eksiğim 
var?’ diyerek düşünmesi gerektiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim milletimiz bazen anlık olarak 
farklı tepki verebilir, ama sonuçta 
ortaya konan her güzel hizmeti tak-
dir eder, yapanın da hakkını teslim 
eder. Kaymakamın kayda değer bir 
icraat ortaya koymadığı bir yerde, 
diğer kamu görevlilerinden üstün 
gayret beklemek beyhudedir, çünkü 
yönetimde adettir, herkes en başta-
kine bakar, kendi konumunu, kendi 
yolunu da ona göre belirler” ifade-
lerini kullandı.

Kaymakamlar İnsanların 
Gönlüne Girdikleri 
Takdirde Şehre Gerçek 
Anlamda Nüfuz Etmiş 
Olur
Güneydoğu’daki bazı il ve ilçelerde, 
devletten aldığı imkânları dağdaki 
terör örgütüne gönderen belediye-
lere kayyum olarak atanan vali, vali 
yardımcısı ve kaymakamların ger-
çekleştirdikleri çalışmalarla şehir-
leri yeniden ayağa kaldırdığına işa-
ret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehit edilen Kaymakam Safitürk’ün 
de görev yaptığı ilçenin sorunlarıyla 
ilgilenip bölgenin çocuklarıyla hem-
hâl olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayma-
kamlara; garipleri, öksüzleri, ye-
timleri, engellileri, yaşlıları, sığın-
macıları, ihtiyaçlarını teker teker 
bilecek şekilde tanımaları tavsiye-
sinde bulundu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan sözlerine şöyle devam etti: 
“Eğer ilçenizde yatacak yeri olmadı-
ğı için gece sokaklarda kalan, yiye-
ceği olmadığı için yatağa aç giren, 
yakacağı olmadığı için soğukta titre-
yen, giyeceği olmadığı için dışarı çık-
maya utanan, defteri, kalemi olma-
dığı için okula gidemeyen, bakacak 
kimsesi olmadığı için sersefil olan, 
velhasıl yardım eli uzatabilecekken 
ihmalden dolayı mağdur olan tek 
bir kişi dahi varsa, açık söylüyorum, 
çok büyük bir vebal altındasınız de-
mektir. Çünkü bu milletin, bu devle-
tin elhamdülillah bu söylediklerimi 
zorda bırakacak acziyeti yok, elham-
dülillah güçlüyüz, bu imkânlarımız 
var. Her valiliğe, her kaymakamlığa 
sürekli olarak zaten biz devletin im-
kânlarını aktarıyoruz, tüm bu sıkın-
tıları çözebilecek, tüm bu ihtiyaçları 
giderebilecek düzeydeyiz. Eskiden 
devletin kendine hayrı olmadığı dö-
nemlerde bu tür eksikler, ihmaller 
belki mazur görülebilirdi, ama bu-

Eğer ilçenizde yatacak 
yeri olmadığı için gece 
sokaklarda kalan, 
yiyeceği olmadığı 
için yatağa aç giren, 
yakacağı olmadığı 
için soğukta titreyen, 
giyeceği olmadığı 
için dışarı çıkmaya 
utanan, defteri, 
kalemi olmadığı için 
okula gidemeyen, 
bakacak kimsesi 
olmadığı için sersefil 
olan, velhasıl yardım 
eli uzatabilecekken 
ihmalden dolayı 
mağdur olan tek 
bir kişi dahi varsa, 
açık söylüyorum, 
çok büyük bir vebal 
altındasınız demektir. 
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günün Türkiye’sinde böyle bir gö-
rüntüyü asla kabul edemeyiz.”

Kaymakamlara, insanların gönlüne 
girdikleri takdirde şehre gerçek an-
lamda nüfuz etmiş olacaklarını söy-
leyen ve “Bu işleri maaşlı memur-
lara bırakırsanız istediğiniz neticeyi 
elde edemezsiniz, her şeyden önce 
kendiniz bizzat bu işlerin içinde ola-
caksınız” diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Siz gönlünüzü ortaya koyan 
insanlarsınız. Sivil toplum kuruluşla-
rını sizler harekete geçireceksiniz. 
Çünkü yardım konuları emirle, gö-
revle uzun süre yürütülebilecek iş-
ler değildir, mutlaka gönüllülük esa-
sına göre bunlar sürdürülmelidir” 
şeklinde konuştu.

Merhum Neşet Ertaş’ın ‘aşkınan ça-
lışan yorulmaz’ sözünü hatırlatarak 
ülke ve millet için aşkla, sevgiyle, 
tutkuyla çalıştıkları takdirde hiçbir 
zaman yorulmayacaklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam ter-
sine, elde ettiğiniz her başarı gücü-
nüzü, enerjinizi, azminizi biraz daha 
artırır. Bizler ve sizler için yaptığınız 
hizmetler karşılığında aldığınız ‘Al-
lah razı olsun’ sözünden daha de-
ğerli bir armağan, daha kıymetli bir 
hediye olamaz” diye ekledi.

Türkiye Terör Örgütleri 
Ve Onları Destekleyen 
Güçlerle Hayati Bir 
Mücadele Yürütüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Türkiye 
hem içeride, hem dışarıda bütün 
yuvalanmış terör örgütleri ve on-
ları destekleyen güçlerle hayati bir 
mücadele yürütüyor. Bu mücadele-
nin daha uzunca bir süre de devam 
edeceği anlaşılıyor. Şu ana kadar 
hamdolsun bizi hedef alan oyunla-
rın hepsini de bozduk, bize kurulan 
tuzakların hepsini de boşa çıkarttık. 
Bu yıldan başlayarak önümüzdeki 

dönemde milletimizin birliğine, be-
raberliğine, kardeşliğine yönelik sal-
dırıların katlanarak artması kuvvetle 
muhtemeldir. Kimi zaman inanç, 
kimi zaman mezhep; bakın en bü-
yük tehlike bu, onu da söyleyeyim. 
Şu anda mezhebi noktada bir yapı-
lanmayı şiddetle yürütenler de var, 
bunu özelikle bilmenizi istiyorum. 
Etnik unsurları şu anda egemen kı-
lamayanlar, şimdi mezhebi olarak 
bu işi yürütmenin gayreti içerisinde-
ler. Kimi zaman meşrep, kimi zaman 
yine söylüyorum köken, kimi zaman 
daha başka farklılıklar, bütün bunlar 
üzerinden saldırılar başlatılıyor veya 
başlatılacak, onun için sizlere büyük 
görev düşüyor.”

Kaymakamlara görev yaptıkları ilçe-
lerinde en küçük bir provokasyona, 
kışkırtmaya, fiziki veya psikolojik 
tahrike izin vermemeleri gerektiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ilgili birimlerle yakın diyalog ve iş 
birliği içinde bu tür olumsuzlukların 
başlamadan önce önüne geçmeleri-
nin şart olduğunu belirtti.

Kaymakamlara dışarıdan gelen ve 
çeşitli kisveler altında milleti birbi-
rine düşürmek isteyen hiç kimseye 
müsamaha göstermemelerini, terör 
örgütlerinin en küçük bir hareket-

lenmesine dahi izin vermemelerini 
salık veren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Milletimiz Gezi olaylarından 
çukur eylemlerine, 15 Temmuz’dan 
ekonomik kumpaslara kadar her ko-
nuda ülkesine, milletine sahip çık-
ma konusundaki kararlılığını ortaya 
koymuştur. Sizlerden özellikle mille-
timizden aldığınız güçle ve bu kutlu 
mücadelenin üzerinize yüklediği so-
rumlulukla önümüzdeki dönem her 
konuda çok daha büyük hizmetlere 
imza atmanızı bekliyorum” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Elde ettiğiniz her 
başarı gücünüzü, 

enerjinizi, azminizi 
biraz daha artırır. Bizler 
ve sizler için yaptığınız 
hizmetler karşılığında 

aldığınız ‘Allah razı 
olsun’ sözünden daha 

değerli bir armağan, 
daha kıymetli bir 
hediye olamaz”.


