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10 Ocak İdareciler günü Anka-
ra’da yoğun bir programla ve 
coşkulu biçimde kutlandı. 10 

Ocak İdareciler Günü münasebe-
tiyle Cumhurbaşkanı R. Tayyip Er-
doğan 400 kişilik mülki idare ami-
rini Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde 
kabul etti. Misafirlere öğle yemeği 
ikram edildi. Kabulde Cumhurbaş-
kanı Erdoğan İdarecilere hitap etti. 
İçişleri Bakanı Soylu da bir konuş-
ma yaptı. Derneğimiz tarafından yı-
lın idarecisi seçilen kaymakamlara 
ödüller verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muh-

terem İnce Türk İdareciler Derneği 
Yönetim Kurulunu kabul etti.

Türk İdareciler Derneği Heyeti Anıt-
kabir ziyaretinde bulundu. Dernek 
Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, 
Büyük Önder Atatürk’ün mozolesi-
ne çelenk koydu ve Şeref Defterini 
imzaladı.

Aynı gün akşam programı İçişleri 
Bakanı Soylu’nun himayelerinde 
Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayet-
lerevinde gerçekleştirildi. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve Türk İda-
reciler Derneği Genel Başkanı Saffet 
Arıkan Bedük birer konuşma yaptı. 

Yılın idarecisi seçilen kaymakamla-
rın hizmetleri anlatıldı ve kendile-
rine ödülleri takdim edildi. Ayrıca 
2017 yılında emekliye ayrılan mülki 
idare amirlerine belgeleri ve plaket-
leri takdim edildi.

19 Ocak Cuma akşamı mülki ida-
re amirleri, Türk İdareciler Der-
neği’nin organizasyonu ile Büyük 
Tiyatro’da “Osmancık” oyununu 
izledi. Sanatçıların muhteşem per-
formansı ile “tarih ve kültür” şöle-
nine dönüşen gecede, TİD Genel 
Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK sanat-
çılara çiçek takdim ederek, teşek-
kür etti.

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ
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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”.
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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. 

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU  
İdareciler Türk Devlet Geleneğinin Temsilcileridir
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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” 

MESAJI
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“Ülkemizin her köşesinde, milleti-
mizin huzur ve refahı için, üstün bir 
görev anlayışı içinde çalışan mülki 
idare amirlerimizin 10 OCAK İDARE-
CİLER GÜNÜ kutlama programına 
hoş geldiniz ve şeref verdiniz,” diye-
rek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Ocak 
İdareciler günü kapsamında Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde “İdare-
cileri” kabul etmesinden duyduğu 
memnuniyeti ve onuru ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mülki 
İdare ile olumlu değerlendirmele-
ri ve gelecekle ilgili beklentileri ve 
önem verdikleri halka dönük yapı-
lacak hizmetler ve yaklaşım konu-
sunda üzerinde önemle durduğu 
hususları dikkatle takip ettik. Gere-
ken hassasiyetin meslek mensupları 

tarafından gösterileceğine inanıyo-
rum.

Bizleri külliyede kabul ederek ba-
şarılı olmanın şartları, idare ile ilgili 
ilkelerinden ve değerlendirmele-
rinden dolayı meslek camiası adına 
şükranlarımızı sunarız.

Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK ve silah arka-
daşlarını bir kez daha minnetle rah-
metle yad ediyorum.”

“Mülki İdare sistemi Türkiye’nin 
köklü bir devlet geleneğine dayan-
maktadır. Mülki İdare amirliği, bün-
yesinde adanmışlık ve serdengeç-
tilik barındıran bir meslektir. Mülki 
idare ülkesine milletine hizmet aş-
kıyla yoğrulmuş kamu görevlileridir. 
Vatanın bölünmezliği uğruna şehit 

olma pahasına tehlikelere göğüs 
geren ve bu konuda irade kullana-
bilme mesleğidir.”

Bu bağlamda, görevleri başında 
1991 yılında şehit olan Solhan Kay-
makamı Ersin ATEŞ ve 2016 yılında 
şehit olan Derik kaymakamı Mu-
hammed Fatih SAFİTÜRK’ü rahmet-
le andı.

“Osmanlı Devleti kendisinden ön-
ceki yönetim sistemlerinden gelen 
tecrübelerle kendisine özgü taşra 
yönetimi oluşturmuştur. Tarihi sü-
reçte, sosyo-ekonomik değişimlerle 
mülki idare sistemi değişim göster-
miştir. Tanzimat döneminden cum-
huriyet dönemine miras kalmıştır.”

“Ülkemizde, idarede reformlara ye-
rel yönetimler ve mülki idarenin bir-

Mülki idare amirleri 
il ve ilçelerin genel 

yönetimlerini üstlenirken 
sadece güvenlikleri değil, 

kamu hizmetlerinde 
koordinasyonun sağlanmasına 

sosyal ve ekonomik 
kalkınmadan, Devletle millet 

arasında güven ortamının 
sağlanmasına kadar çok yönlü 

görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmektedir. 

Mülki İdare Amirliği, Bünyesinde Adanmışlık 
ve Serdengeçtilik Barındıran Bir Meslektir
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birlerine rakip görülmeden sistem 
bütünlüğü içinde yaklaşmak gerek-
tiğine işaret etmek istiyorum.”

“Devleti ve hükümeti temsil etme 
kimliği ile mülki idare amirleri, mil-
li birlik ve beraberliği sağlamak 
ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınmada verilen imkânları milletin 
hizmetine süratli, verimli ve etkili 
bir şekilde sunmayı gerektirmekte-
dir. Devlet ve millet arasında ahengi 
ve güvenliği sağlamak, mülki idare 

amirlerinin dikkati, gayreti ve görev-
deki hassasiyetleri ile mümkündür. 
İnsan hak ve hürriyetleri ile güç-
lendirilmiş, hukukun üstünlüğüne 
dayalı demokrasi sistemin koruyu-
cusudur. “

“Yurtiçinde yaşadığımız güvenlik, 
bilhassa terör olayları bölge üze-
rinde hesabı olan ülkelerin ikiyüzlü 
politikalarının sonucudur. 15 Tem-
muz sürecinde halkla beraber ve 
devletin sadık güvenlik kuvvetleri 
ile birlikte kalkışmaya karşı başarı-
lı mücadele vermiştir. Anayasa ve 
yasalara dayanarak milletle birlikte 
dayanışma içinde rahat ve güvenli 
huzur ortamı sağlamıştır. Devletin 
içine sızmış, Demokrasimizi hedef 
alan, dünya çapında teşkilatlanmış 
örgütlerle mücadele edilmiştir. 249 
vatandaşımız şehit, 2191 vatanda-
şımız ise yaralanmıştır. Ülkemizin 
güvenliğini tehdit eden PKK/PYD, 
DHKP-C ve FETÖ teröre örgütü ile 
mücadele devam etmektedir.”

“Mülki idare amirleri il ve ilçele-
rin genel yönetimlerini üstlenirken 
sadece güvenlikleri değil, kamu 
hizmetlerinde koordinasyonun sağ-
lanmasına sosyal ve ekonomik kal-
kınmadan, Devletle millet arasında 
güven ortamının sağlanmasına ka-
dar çok yönlü görev ve sorumluluk-
larını yerine getirmektedir. Devletin 
verdiği imkânlarla yatırımları ger-
çekleştirmektedirler. Mahalli kat-
kılarla maliyeti düşürmektedirler. 
Bayram-hafta tatili demeden günün 
24 saatinde görev ve sorumlulukları 
devam etmektedir.”

“Devletin imkânlarını vatandaşlar 
arasında ayırım yapmadan eşit ve 
adil bir şekilde dil, din, ırk, inanç ve 
mezhep farkı gözetmeksizin yerine 
gitmektedirler. Ülkemizin bugünkü 
hale gelmesinde, ülkenin kazanım-
larında ve ilçelerde kırsalda yapılan 
hizmetlerde Mülki idare Amirlerinin 
büyük rolleri olduğu apaçık ortada-
dır.”

Devletin imkânlarını 
vatandaşlar arasında 
ayırım yapmadan eşit 
ve adil bir şekilde 
dil, din, ırk, inanç 
ve mezhep farkı 
gözetmeksizin yerine 
gitmektedirler. 
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Devlet Taşra Temsilcileri Birliği 
(EASTR)’ne üye olduğumuz 08 Şu-
bat 2010 tarihinden bu yana ger-
çekleştirdiği toplantıları sizlere 
şöyle sıralayabiliriz:

1. 19-21 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında Macaristan’ın Budapeşte 
kentinde yapılan toplantıda; 
merkezi yönetim ile yerel yöne-
timler ve özerk bölgeler arasın-
daki ilişkilerde mülki idare amir-
lerinin yeri konulu toplantı,

2. 27-29 Ekim 2011 tarihleri ara-
sında Fas’ın Marakeş kentinde 
yapılan toplantıda; Avrasya-Ak-
deniz gözlemci ülkeler mülki 
idare amirleri toplantısı,

3. 28-29 Eylül 2012 tarihleri ara-
sında İtalya’nın Bologna kentin-
de yapılan toplantıda; 20. Avru-
pa Günleri hazırlık toplantısı,

4. 06-08 Haziran 2013 tarihleri 
arasında Norveç’in Bergen ken-
tinde yapılan 20. Avrupa Günleri 
devlet taşra temsilcileri toplan-
tısı,

5. 12-14 Haziran 2014 tarihleri 
arasında Belçika’nın Liej kentin-
de yapılan 21. Avrupa Günleri 
devlet taşra temsilcileri toplan-
tısı,

6. 21-23 Kasım 2014 tarihleri 
arasında Fransa’nın Paris ken-
tinde yapılan toplantıda; Ma-
yıs-2015’de İstanbul'da yapı-
lacak Devlet Taşra Temsilcileri 
Büyük Kongresi’nin taslak prog-
ramı ele alınmış, Malumunuz ol-
duğu üzere çok güzel ve Avrupa 
da önemle dilendirilen bir top-
lantı gerçekleştirmiştir.

7. 28-30 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sındaki Güzel İstanbul’umuz-
da yapılan 22. Avrupa günleri 
Kongresi ile ayrımcılıkla müca-
dele ve eşit muamele hakları 
konularında mülki idare amirle-
rinin farkındalığının artırılması 
konulu toplantı,

8. 21-23 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Hollanda’nın Her-
togenbosch kentinde yapılan 
toplantıda; 23. Avrupa Günleri 
Toplantısında, inovasyon-göç ve 
iltica ile mücadelede mülki ida-
re amirlerinin rolü ele alınmış, 
Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri 
Birliğine üye 24 ülkeden yaklaşık 
100 katılımcı ile yapılan bu top-
lantı ülkemizi de yakından ilgi-
lendirmesi bakımından oldukça 
etkili olmuştur.

9. 18-19 Kasım 2016 tarihleri ara-
sında Belçika’nın Antwerp ken-
tinde yapılan toplantıda, Avrupa 
Devlet Taşra Temsilcileri yönlen-
dirme toplantısı,

10. 15-17 Haziran 2017 tarihleri 
arasında Finlandiya’nın Oulu 
kentinde yapılan toplantıda, Av-
rupa Devlet Taşra Temsilcilerinin 
güvenlik tehditleri karşısındaki 
rolü toplantısı,

11. 17-18 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında Almanya’nın Rust kentin-
de yapılan toplantıda; Avrupa 
Devlet taşra temsilcileri yönlen-
dirme toplantıları, gerçekleştiril-
miştir.

“Bugün aramızda ülke, millet ve 
meslek sevgisiyle Anadolu’nun en 

ücra köşelerinde hizmet vermiş ve 
onurunu yaşamış, mesleğini nokta-
lamış, emeklilik hakkını elde etmiş 
çok değerli meslektaşlarımız vardır. 
Ben bu vesileyle görevini itibarla 
ve şerefle tamamlayarak emekliye 
ayrılanlara sağlık ve mutluluk dili-
yorum. Ebediyete intikal etmiş mes-
lektaşlarımıza da Allah’tan rahmet 
diliyorum. Mülki İdare Amirlerimi-
zin başarılarında büyük payı olan 
Mülki İdare Amirlerimizin değerli 
eşlerini de kutluyor, teşekkür edi-
yorum.”

“Her yıl olduğu gibi bugün de ba-
şarılarıyla övündüğümüz meslek 
mensuplarımıza ödüller verilecek-
tir. Meslektaşlarımızla ilgili ödüllere 
seçim yapılırken gerçekten çok bü-
yük bir sıkıntı çektiğimizi belirtmek 
istiyorum. Gurur duyacağımız ve bir 
taraftan merkezî idarenin desteği, 
bir taraftan yerel imkânlar, bir ta-
raftan da mahallinde temin edilmiş 
olan bir kısım diğer aynî veya nakdî 
yardımlarla son derece önemli gö-
revler ve hizmetler yapan, projeler 
gerçekleştiren mülki idare amirle-
rimiz vardır. Bu kaymakam ve vali 
yardımcılarımızın yaptığı hizmetler 
her türlü takdirin üstündedir. Bü-
yükşehirlerdeki ilçelerde de kayma-
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kamlarımızın çok başarılı çalışmalar 
yaptığını görmekteyiz.”

“Çalışmalarında başarılı bulunan 
idarecilere Derneğimizin ödülleri 

verilecektir. Şehit Kaymakam Ersin 
ATEŞ ve Şehit Kaymakam Muham-
med Fatih SAFİTÜRK Üstün Hizmet 
Ödülleri yanında; Meslektaşlarımı-
zın teşvik ve takdir edilmesi düşün-

cesiyle, bedelleri kendileri tarafın-
dan ödenen üç değerli büyüğümüz 
adına, Celalettin TÜFEKÇİ, Galip 
DEMİREL ve Vecdi GÖNÜL ödülleri 
verilecektir. Ebediyete intikal eden-
leri rahmetle anıyor, aramızda bulu-
nanlara şükranlarımızı sunuyoruz. 
Ancak bu yıl yeterli katılım olmadığı 
için Orhan Alaaddin Erbuğ adına ve-
rilen “meslekte anı” ödülleri verile-
memiştir.”

“Bu duygu ve düşüncelerle, yurt sat-
hında vefakâr biçimde ve fedakârca 
görev yapan, gecesini gündüzüne 
katan, hatta bu uğurda canını ver-
mede bile imtina etmeyen, mes-
lektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler 
Günü’nü kutluyor, başarı ve sağlık 
dilekleriyle, başta zatıâliniz olmak 
üzere, bütün konuklarımızı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.”

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ  
kutlama programında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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2017 Yılı Başarılı İdareci Şehit Kaymakam 
M. Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü

Bilal ÖZKAN, 1978 yılında Mersin/ 
Silifke’ de doğdu. İlk ve orta öğre-
nimini Silifke’de tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde li-
sans, Gazi Üniversitesi’nde yüksek 
lisansını tamamladı. Halen Galata-
saray Üniversitesi’nde doktora eği-
timine devam etmektedir.

2004 yılında kaymakam adayı ola-
rak mülki idare amirliği mesleğine 
giren Bilal ÖZKAN, 2016 yılından bu 
yana Sur Kaymakamlığı ve Sur Bele-
diye Başkan vekilliği görevini birlikte 
yürütmektedir.

Bilal ÖZKAN’ın bu ödüle layık görül-
mesinde uyguladığı başarılı projele-
rin yanında hendek terörüne maruz 
kalan Sur ilçesinde tarihi eserlerin 
onarımı, toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayıcı tutumu ve merkezi idare 
ile yerel idarenin koordinasyonunu 
ve denetimini sağlamada gösterdiği 
çaba, güvenlik ve asayişin temini, 
kamu kaynaklarının etkin, verim-
li kullanımına yönelik gayretleri 
önemli rol oynamıştır.

Bilal ÖZKAN’ın Kaymakam ve Bele-
diye Başkan Vekili olarak yürüttüğü 
önemli projeler şunlardır:

• Gazi ve Melik Ahmet Caddesi 
Prestij Cadde Projesi

• Hz. Süleyman Çevre Düzenle-
mesi Projesi

• Dicle Vadisi 1. Etap Projesi

• Ayağınız Taşa Değmesin Projesi

• Çocuklar Çamurda Değil Parkta 
Oynasın Projesi

• Tarih Ayağa Kalkıyor Projesi 

• Eğitime Sınırsız Destek Projesi

• Hayata Kur’an İle Başlayıp İman 
ile Devam Ediyorum Projesi

• 7’den 70’e Spor Projesi

• 5 Yılda 5 Milyon Turist Projesi

• Kadınlara Meslek Edindirme ve 
Eğitim Gençlik Projeleri

Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Muhammed Fatih 
Safitürk Üstün Hizmet Ödülü’ne Diyarbakır/Sur 

Kaymakamı Bilal Özkan layık görülmüştür.
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2017 Yılı Başarılı İdareci M. Vecdi Gönül 
Güvenlik Hizmet Ödülü
Başarılı İdareci Vali M. Vecdi Gönül Güvenlik 
Hizmet Ödülü'ne Diyarbakır/Kayapınar 
Kaymakamı Ozan BALCI layık görülmüştür.

Ozan BALCI, 1974 yılında Arda-
han’da doğdu. İlk ve orta öğreni-
mini Ardahan’da tamamladı. 1998 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. İn-
giltere’de Exeter Üniversitesi ve 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde yüksel lisans, İngilte-

re Southampton Üniversitesi’nde 
doktora yaptı. 1999 yılında Arda-
han Kaymakam adayı olarak mülki 
idare mesleğine giren Ozan BAL-
CI, halen Kayapınar Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekilliği görevini 
yürütmektedir. Evli olup, 3 çocuk 
babasıdır.

Dr. Ozan BALCI, Merzifon Kayma-
kamlığı sırasında eğitim alanında 
yürüttüğü başarılı çalışmalar se-
bebi ile bu ödüle layık görülmüş-
tür.

Dr. Ozan BALCI tarafından yürütülen 
başlıca projeler şunlardır:

• Sayfalardan Gönlüme Esen Rüz-
gâr Kitap Okuma Projesi 

• Masal Otobüsü Projesi

• Kutu Kutu Masallar Projesi

• Geleceğin Yıldızları ve Kalemim-
den Yansımalar Projesi

• Z Kütüphane Projesi

• Tarihi Kızlar Mektebi Projesi 

• Zekâ Küpü ve Doğru Hamlede 
Buluşalım Satranç Projesi

• Zihnim de Açık Yolum da Açık 
Projesi

• Renklerde Buluşalım Resim Pro-
jesi
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2017 Yılı Başarılı İdareci Şehit Kaymakam 
Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü

Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Ersin Ateş  
Üstün Hizmet Ödülü’ne Erzincan/İliç Kaymakamı 

Ertuğrul ÖRNEK layık görülmüştür.

Ertuğrul ÖRNEK, 1986 yılında Af-
yonkarahisar’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Afyonkarahisar’da, li-
sans öğrenimini Gazi Üniversitesi 
Kamu Yönetimi bölümünde tamam-
ladı.

2010 yılında Kaymakam adayı ola-
rak mülki idare amirliği mesleğine 
girdi. Bakanlıkça staj için bir yıllığına 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gön-
derildi. Bu arada Amerika Birleşik 
Devletleri’nde çeşitli kamu kuru-
luşlarında incelemelerde bulundu. 
2015 yılında Artvin ili Borçka Kay-
makamlığına atandı. Halen Erzin-
can/İliç Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığı Vekilliği görevini yürüten 
Ertuğrul ÖRNEK Borçka’daki üstün 
çalışmaları sebebiyle bu ödüle layık 
görülmüştür.

Ertuğrul ÖRNEK’in bu ödüle layık 
görülmesinde STK’lar ve vatandaş-
larla iyi bir iş birliği geliştirmesi, 
kamu kurum ve kuruluşları arasın-
da sağladığı koordinasyon ile hiz-
metlerin etkin bir şekilde sunumu, 
yerel ihtiyaçlara uygun projeler ha-
zırlayarak, yerel kalkınmaya destek 
sağlaması ve meydana gelen sel 
felaketi sonucunda vatandaşların 
yaralarının hızla sarılmasındaki et-
kinliği önemli rol oynamıştır.

Ertuğrul ÖRNEK’in yürüttüğü önem-
li projeler şunlardır: 

• Sera Adası Projesi

• Yaşlı ve Engellilere Evde Temizlik 
Projesi

• AFAD Çalışmaları

• KÖYDES Projesi
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2017 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali 
Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü
Başarılı İdareci Merhum Vali Galip Demirel-Sosyal 
Hizmet Ödülü’ne, Eskişehir/Sivrihisar Kaymakamı 
Erdinç YILMAZ layık görülmüştür.

Erdinç YILMAZ, 1976 yılında Ada-
na’da doğdu.1996 yılında Gazi Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Kamu Yönetimi bölümünden 
mezun oldu.2008 yılında İnönü Üni-
versitesi’nde yüksek lisans, 2017 yı-
lında Eskişehir Osman Gazi Üniver-
sitesi’nde doktorasını tamamladı. 
2000 yılında Niğde Kaymakam Ada-
yı olarak mülki idare amirliği mesle-

ğine giren Dr. Erdinç YILMAZ, 2014 
yılından bu yana Sivrihisar Kayma-
kamlığı görevini yürütmektedir. Evli 
olup 2 çocuk babasıdır.

Dr. Erdinç YILMAZ’ın bu ödüle layık 
görülmesinde, tutarlı proje seçimle-
rinin yanında, bunları halk ile birlik-
te gerçekleştirme başarısı göstermiş 
olması önemli bir etken olmuştur.

Dr. Erdinç YILMAZ’ın yürüttüğü 
önemli projeler şunlardır:

• Kadın İstihdamının Arttırılması 
Projesi

• Eğitimde Niteliğin Arttırılması 
Projesi 

• Güzel Evim Projesi

• Anadolu Merinosu, Ramlıç, Pır-
lak Irkı, Damızlık Koç Yetiştiril-
mesi, Islahı ve Endüstriyel Ko-
yunculuk Projesi

• Çok Okuyan Çok Gezer Projesi 

• Herkes İçin Z Kütüphane Projesi

• Hayvancılık Projeleri

• Hayallerime Uzanan Eller Projesi

• Yaşlı ve Hasta Durumda Olan 
Vatandaşların Kişisel ve Evleri-
nin Genel Temizliğinin Yapılması 
Projesi

• Türk Çoban Köpeği Akbaş Irkının 
Korunması ve Tanıtılması Projesi
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2017 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali 
Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü

Başarılı İdareci Merhum Vali-Celalettin TÜFEKÇİ 
Meslek Ödülü’ne, Adana/Sarıçam Kaymakamı  

Ali Murat KAYHAN layık görülmüştür.

Ali Murat KAYHAN 1970 yılında Erzu-
rum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Erzurum’da tamamladı. 1991 yılında 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldu.1992 
yılında Zonguldak Kaymakam Adayı 
olarak mülki idare amirliği mesleğine 
girdi. 2013 yılından bu yana Sarıçam 
Kaymakamı olarak görev yapmakta 
olan Ali Murat KAYHAN evli ve 2 ço-
cuk babasıdır.

Ali Murat KAYHAN’ın bu ödüle layık 
görülmesinde, Sarıçam ilçesinde 
barındırılan Suriyeli sığınmacılara 
ve ilçe halkına yönelik, seracılık ala-
nında geliştirdiği projeler ile sığın-
macıların tarımsal üretime ve sosyal 
hayata katılmaları ve modern yeni 
konteynır kent yapımında gösterdiği 
çabalar etkili olmuştur.

Ali Murat KAYHAN’ın yürüttüğü 
önemli projeler şunlardır:
• Tarımda İleri Teknoloji Kullanıla-

rak Seralarda, Salatalık, Doma-
tes, Biber, Patlıcan, Kavun, Kar-
puz, Mantar, Gül ve Süs Bitkileri 
ile Fide Yetiştirilmesi Projesi

• Konteyner Kentte Barınan Sığın-
macıların Vakitlerini Değerlendir-
mek İş ve Meslek Edinmelerini 
Sağlamak İçin Giyim Eşyalarına 
Boncuk İşleme Projesi

• Konteyner Kentte Barınan Sığın-
macıların İş ve Meslek Edinmele-
rini Sağlamak İçin Giyim Eşyaları 
ve Konfeksiyon Üretimi Projesi

• Konaklama Merkezine Su Temini 
ve Şebeke Yapımı Projesi

• Konaklama Merkezi Yeşil Alan, 
Gezinti ve Piknik Yeri Projesi

• Konaklama Merkezi Meyve Bah-
çesi Oluşturması Projesi

• Suriyeli Sığınmacıların 2250 Ça-
dırda 10700 Kişinin Barındırdığı 
Çadır Kentten 6136 Konteyner 
da 30600 Kişinin Barındığı Kon-
teyner Kente Dönüşüm Projesi.


