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Derneğimizin 54. Olağan Ge-
nel Kurulu 5 Mayıs 2018 
Cumartesi Günü İçişleri Ba-

kanlığı Konferans Salonu’nda yapıl-
dı. Genel Kurul aşağıdaki Gündem 
uyarınca başarılı biçimde tamam-
lanmıştır.

GÜNDEM
1. Açılış-Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunması.

2. Genel Kurul Divan Başkanı ve 
Üyelerinin seçimi.

3. Yönetim Kurulu Çalışma Rapo-
ru’nun ve Gelir-Gider hesabının 
okunması.

4. Denetim Kurulu Raporu’nun 
okunması.

5. Raporlar üzerinde görüşme ya-
pılması.

6. Genel Yönetim Kurulu ve Dene-
tim Kurulu çalışmalarının ibrası 
ve ayrı ayrı Genel Kurulun oyuna 
sunulması.

7. Dernek Ana Tüzüğü’nün 32. 
maddesi uyarınca şubelerden 
gelen Raporlar hakkında bilgi 
verilmesi.

8. Bütçenin görüşülmesi ve oylan-
ması.

9. Genel Başkan-Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri-Denetim ve Onur 
Kurulu Üyelerinin seçimi.

10. Dilek ve Temenniler.

11. Toplantının kapanması.

Türk İdareciler Derneği Faaliyet Ra-
poru (Nisan-2017-Nisan2018 Arası) 
Genel Başkan Saffet Arıkan BEDÜK 
tarafından Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu.

Bedük, ilk olarak projeler konusuna 
dikkat çekti:

“Göreve ilk başladığımızda söyledi-
ğimiz bir söz vardı, Derneğimiz artık 
bir proje merkezi olacak diye.. Bu 
nedenle; son sekiz yılda yaptığımız 
projeleri geçmiş genel kurullarımız-
da dile getirmiştik. Buna bağlı ola-
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rak ülkemizin yaşadığı en önemli sü-
reç olan 15 Temmuz’u hep birlikte 
yaşamış sonuçlarına da katlanmış-
tık. Bu süre içinde OHAL uygulaması 
kapsamında yaklaşık iki yıldır Bakan-
lığımız hiç bir projeye sıcak bakma-
dığı gibi çoğu projeleri de ötelemek 
durumunda kalmıştır.

Bizim yeni başlattığımız BEN KAY-
MAKAM MI OLSAM projesini ba-
kanlığa sunduk. Ankara Valimizin bu 
projemizi onaylaması sonucunda 
ise uygulamaya geçilmiş bulunmak-
tadır. Sayın Valimizin bu proje kap-
samında Üniversitelerdeki çeşitli 
toplantılara katılarak desteğini biz-
zat yerinde vermesi de bizleri ayrıca 
mutlu etmiştir. Projenin uygulama 
takvimine hızlı bir şekilde başlanmış 
ve okulların tatil olmasına kadar ise 
ilk periyot tamamlanacaktır. İkinci 
periyot ise okulların yeni sezon açı-
lışında devam edecektir.

Bu nedenle projemize desteklerin-
den dolayı başta Bakanlığımıza ve 
Ankara Valimize teşekkürü bir borç 
biliyoruz. Kaymakamlık mesleğini 
seçme ve öğrencilerle toplantı yap-
ma konusunda belirlenen üst düzey 
üniversitelerin rektör ve dekanlarıy-
la istişarelerimizi ve toplantılarımızı 
gerçekleştirmekten ve bu süreci yü-
rütmekten kendileri de son derece 
mutlu olmuşlardır. Huzurlarınızda 
onlara da teşekkür ediyorum.”

Bedük konuşmasına Avrupa Devlet 
taşra Temsilcileri Birliği kapsamında 
yürütülen faaliyetlerden söz etti:

“Avrupa Mülki İdare Amirleri Der-
neğine üye olmamız dolayısıyla, 
çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen 
toplantılara bizzat benim başkanlı-
ğımda katılıma büyük önem verdik. 
Bu toplantılara katılma bakımından 
bakanlığımızla hep istişare ettik. 
Bakanlık yetkililerinin de bu toplan-
tılara katılımlarını sağladık. Söz ko-
nusu toplantılarda ülkemizi ve mes-
leğimizi temsil etmenin ne kadar 
önemli olduğunu bu toplantılar sa-
yesinde görmüş olduk. Bakanlığımı-
zın bize verdiği destek bunu apaçık 
göstermiştir. Bakanlık yetkililerimize 
huzurlarınızda bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Avrupa Mülki İdare 
Amirleri Derneği Toplantıları çeşitli 
ülkelerdeki katılımlarla yapılmaya 
devam etmiştir.

Bu bağlamda; iki yıl süre içinde ger-
çekleştirilen yurtdışı toplantılarımızı 
önemi bakımından bilginize sunmak 
isterim.

25 Nisan 2016 Avrupa Mülki İdare 
Amirleri Derneği’nin Hollanda’nın 
Hertogenbosch kentinde düzenlen 
23. Avrupa Devlet Taşra Temsil-
cileri Günleri toplantısına katıldık. 
Dünya gündemini yakından ilgilen-
diren Mülki İdare, İnovasyon (değiş-

tirilmiş ürün ya da hizmet anlamın-
dadır) Ayrıca: Göç ve Enerji konuları 
toplantının ana gündem maddeleri-
ni teşkil etmiş olup, ülkemiz adına 
bu konularda katılımcılarla önemli 
istişarelerde bulunulmuştur.

24. Avrupa Günleri kapsamında 
15-17 Haziran 2017 tarihleri ara-
sında Finlandiya’nın Oulu kentinde 
yapılan toplantıda “Devlet Taşra 
Temsilcilerinin Güvenlik Tehditleri 
Karşısındaki Rolü” konusu işlenmiş 
ve çok yönlü bir toplantı gerçekleş-
tirilmiş bulunmaktadır.

Birliğimiz toplantısı kapsamında 
önümüzdeki günlerde 30 Mayıs-03 
Haziran 2018 tarihleri arasında Fran-
sa’nın Lyon kentinde yapılacak top-
lantıya bakanlığımız heyetiyle birlikte 
iştirak edeceğiz bu toplantıda; Antal-
ya EXPO etkinliği ve Halkın Yaklaşımı 
ve 2018 TROİA yılı, olması nedeniyle 
çeşitli sunumlar yapılacaktır.”

Bedük konuşmasında 15 Temmuz 
sorasında kendilerine görev verilen 
mülki idare amirlerinin başarılarını 
gündeme getirmiştir:

“Faaliyetlerimiz kapsamında; ülke-
mizin yaşadığı 15 Temmuz Darbe 
süreci ülkemizin sıcak gündemi 
olmaya devam etmiştir. Bu süreçte 
mülki idare amiri meslektaşlarımız 
görev yaptıkları yerlerde devletin 
kendilerine verdiği yetkiler çer-
çevesinde son derece başarılı ve 
dikkatli bir görev anlayışı içinde ol-
muşlardır. Doğu ve Güneydoğu’da 
yerel yöneticilerin görevden uzak-
laştırılmaları sonrasında bu gö-
revlere kayyum olarak atanan vali 
yardımcısı ve kaymakam arkadaş-
larımız Devlet, vatandaş kaynaş-
masının önemli bir parçasını temsil 
etmek suretiyle fevkalade güzel 
hizmetler vermişlerdir. Bu meslek-
taşlarımıza da gönülden teşekkür 
ediyor görevlerinin zor olduğunu 
da çok iyi biliyoruz.”
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Bedük konuşmasında Zeytindalı Ha-
rekâtına da yer verdi:

“2018 yılı başında ülkemizi ve kom-
şularımızı yakından ilgilendiren 
bilhassa Suriye’nin toprak bütün-
lüğüne verdiğimiz önem bakımın-
dan, Afrin Zeytin Dalı Harekâtının 
düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 
Orada konuşlanmış olan terör ör-
gütleri, Mehmetçiklerimizin gös-
terdiği başarılı harekât sonucunda 
kaçacak delik aramışlardır. Ordu-
muza, başarılı geçen bu harekâttan 
dolayı minnet duygularımızı ifade 
ederken şehitlerimize Allahtan 
rahmet yaralılara acil şifalar diliyo-
rum.”

Bedük 10 Ocak İdareciler Günü’nün 
yoğun bir programla kutlandığına 
işaret etti:

“2018 yılı 10 Ocak İdareciler Gü-
nümüzü bu yılda güzel bir şekilde 
gerçekleştirmeye gayret ettik. Bu 
günümüzde geçen yıl şehit olan 
Milli Şehidimiz ve Meslektaşımız 
Muhammet Fatih SAFİTÜRK adı-

na’da Şehit kaymakam ödülü ih-
das edilmiş bu ödüle layık görülen 
kaymakamımıza İdareciler günü 
dolayısıyla diğer başarılı olan mes-
lektaşlarımızla birlikte, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Külliyede kabul 
ederek ödüllerini vermiştir. Yıllardır 
süregelen ve adeta kangren olmuş 
Maaş dengesizliğinin giderilmesi 
konusunda da Sayın Cumhurbaşka-
nımızdan söz alınmıştır. 2019 yılında 
uygulanacak bu durumdan dolayı 
da meslektaşlarımız adına mutlulu-
ğumuz daha da artmıştır.

Galip Demirel Vilayetler Evi’nde akşam 
yemekli olarak gerçekleştirdiğimiz tö-
rende ise emekli olan meslektaşlarımı-
za ve görevi başında vefat eden mes-
lektaşlarımızın yakınlarına plaketleri ve 
onur belgeleri takdim edilmiştir.

Başarılı olan idarecilerimizi Bakanı-
mız Sayın Süleyman SOYLU’da çeşitli 
hediye ve ödüllerle kendilerini taltif 
etmiştir. Törenimizi iki yıldır hiçbir 
karşılık beklemeden organize eden 
Mamak kaymakamımıza ve Mamak 
Belediye başkanımıza ve canla baş-

la çalışan ekibine, ses sanatçılarına 
huzurlarınızda yürekten teşekkür 
ediyorum. Sağ olsunlar var olsun-
lar.”

Bedük, Derneğimiz bünyesinde 
oluşturulan Briç Spor Kulübü’nün 
faaliyetlerine de değinmiştir.

“Dünya da bir zekâ oyunu ve spor 
olarak kabul edilen Derneğimiz 
BRİÇ SPOR KULÜBÜ’müz turnuva-
larına bu yılda devam etmiştir. Der-
nek Eski Genel Başkanlarımızdan 
Merhum Süleyman TOMAS adına 
düzenlenen Turnuvanın Final’i ger-
çekleştirilerek dereceye girenlere 
ödülleri dernek genel başkanı tara-
fından verilmiştir.”

Genel Başkan Bedük, Derneğimizin 
anlaşma sağladığı hastaneler ve 
mağazalar konusunda da bilgilen-
dirme yaptı.

54. Genel Kurulda yapılan görüşme-
ler ve yapılan oylamalar sonucunda 
derneğimizin organları aşağıda gös-
terildiği şekilde oluşmuştur:

GENEL BAŞKAN
SAFFET ARIKAN BEDÜK
E.VALİ-20.21. DÖNEM MV.

YÖNETİM KURULU (ASİL)
1-Dr. Turan ERGÜN Teftiş Kur. Bşk. Yrd. (Mülk. Başmüf.)
2-Doç. Dr. Selim ÇAPAR GAMER & AREM Başkanı
3-Mustafa ÇİT Personel Gen Md. Yard.
4-Kadir ÇAKIR Çankaya Kaymakamı
5-Ramazan SEÇİLMİŞ Göç İd. Gen. Md. Dışilişkiler D. Bşk.
6-Ahmet DİLSİZ Mah. İd. Gen. Md. D. Bşk.
7-Mustafa YILMAZ İdari ve Mali İşler D. Bşk.
8-Önder BOZKURT İller İd. Gen. Md. D. Bşk. 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)
1-Ergun ALTUNCU E.Kaymakam
2-Cevdet ATAY İller İd. Gen. Md. D. Bşk.
3-Alpaslan YILMAZ Nüf. Vat. İş. Gen. Md. D. Bşk.
4-Nedim AKMEŞE Personel Genel Md. D. Bşk.
5-Ahmet ADANUR Mah. İd. Gen. Md. D. Bşk.
6-M.Gökhan ZENGİN Bakan Yard. Özel Kalem Md.

7-M.Fatih ÇELİKEL İd. Mali İş. D. Bşk. Şb. Md.
8-Mustafa IRMAK İller İd. Gen. Md. D. Bşk.

DENETİM KURULU (ASİL)
1-Ali ÇALGAN Mülkiye Başmüfettişi
2-Hüseyin KÖK Mülkiye Başmüfettişi
3-Hüseyin Kürşat KIRBIYIK Mülkiye Başmüfettişi

DENETİM KURULU (YEDEK)
1-Ferit GÖRÜKMEZ Mülkiye Müfettişi 
2-Harun Ersin POLAT Mülkiye Müfettişi
3-Cengizhan YILMAZ Mülkiye Müfettişi 

ONUR KURULU (ASİL)
1-Lütfi Fikret TUNCEL E.Vali-E.AYM Üyesi
2-Cengiz BULUT E.Vali
3-Yusuf Ziya GÖKSU E.Vali

ONUR KURULU (YEDEK)
1-M.Bahrettin DEMİRER E.Vali
2-Mustafa DEMİR E.Vali
3-Ali GÜNGÖR E.Vali


