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10 Ocak İdareciler Günü 
KUTLAMA PROGRAMI
10 Ocak İdareciler Günü yoğun 

ve anlamlı bir program çerçe-
vesinde kutlandı. Anıtkabir zi-

yareti ile başlayan program, Dernek 
Yönetiminin İçişleri Bakanı Soylu 
tarafından kabul edilmesi ile devam 
etti. Bakan Yardımcılarına yapılan zi-
yaretler sonrasında yapılan toplan-
tıda konuşmalar yapıldı ve başarılı 
idarecilere ödülleri verildi. 10 Ocak 
akşamı verilen yemekte idareciler 
bir araya geldi. Emekli mülki idare 
amirlerimize belgeleri takdim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“10 Ocak İdareciler Günü” nede-
niyle bir mesaj yayımladı:

“Aziz milletimiz, dünya üzerinde 
sadece fiziki olarak değil, oluştur-

duğu medeniyet birikimi ve devlet 
geleneği ile de var olmayı bilmişti.

16 Devlet ve 2223 yılı kapsayan 
bu köklü gelenek, komutanlar ve 
askerlerin yanı sıra, yetiştirdiği 
devlet adamlarıyla kendine ait bir 
medeniyet imzası oluşturmuştur. 
Daha da önemlisi, devlet anla-
yışının erken dönemlerinde bile 
idareci yetiştirmeye önem ver-
miş, bunun fikri ve fiziki altyapısını 
oluşturmuştur.

Bu altyapı, devletin varlığı tehlike-
ye girdiğinde inisiyatif alabilecek; 
hızlıca organize olabilen, binlerce 
yıllık medeniyet birikimiyle ref-
leks üretebilen bir yapı ortaya 
koymuştur.
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Kurtuluş Savaşı’nı veren, Cumhuri-
yetimizi kuran, idari yapılanmasını 
gerçekleştiren, devlet geleneğini 
ve milleti geleceğe taşıyan bir nesli 
de yine o köklü devlet geleneğimiz 
üretmiştir.

İnancımız odur ki, 2023, 2053 ve 
2071 için ortaya konulmuş olan 
hedeflerimize ulaşabilmemizde 
Türk İdare geleneği ve onun tem-
silcileri en önemli araçlardan biri 
olacaktır.

Bu vesileyle muhtarından kaymaka-
mına, valisinden devlet yönetiminin 
her kademesinde görev yapan dev-
let adamına kadar, bu teşkilatta yer 
almış, bu devlete hizmeti geçmiş, 
alın teri dökmüş, yeri geldiğinde 
canını ortaya koymuş bütün idareci-
lerimizin İdareciler Günü’nü tebrik 
ediyor, görev şehitlerimizi, geçmiş 
büyüklerimizi rahmet ve şükranla 
anıyoruz.”

İçişleri Bakanı Soylu, 10 Ocak İda-
reciler Günü münasebetiyle Türk 
İdareciler Derneği tarafında tespit 
edilen “Yılın İdarecileri Ödül Töre-
nine” katıldı.

“Kültürümüzün ürettiği, benim de 
çok sevdiğim bir söz vardır. “Marifet, 
iltifata tabidir” der büyüklerimiz. Bu 
kısacık ifadenin, belki satır arasına 
değil ama, kelime aralarına çok dik-
kat etmek lazım. “Marifet iltifat ge-
rektirir” dememiş; “iltifatı hak eder” 
dememiş; “iltifata tabidir” demiş. 
Yani iltifatın peşinden gider.”

“Bir taltif, bir gönül alma, hakkını 
teslim etme, bir minnet, bir şük-
ran varsa, marifette kendini ortaya 
koyar, demiş. Bu anlayış, öğlen de 

ifade ettiğim köklü devlet geleneği-
mizin hemen her noktasında yerini 
bulmuştur. Mesela Osmanlı’da ve 
onun öncesinde pek çok Türk-İslam 
Devletinde, “hilat giydirmek” deni-
len bir adet vardı. Bir devlet görevli-
si terfi aldığında veya yeni bir görev 
tevdi edildiğinde, konumuna göre, 
bazen salonlarda tören şeklinde, 
bazen küçük odalarda dualarla, bir-
kaç kişinin katıldığı küçük törenler-
le, ayaküstü de olsa, bazen bir kürk 
giydirilir veya bir kılıç kuşandırılırdı. 
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Az veya çok bu gelenek yerine ge-
tirilir ve asla sarf-ı nazar edilmezdi. 
Bugün de benzer ritüelleri hala ya-
pıyoruz aslında.”

“Hepimiz yaşamışızdır, bir arkada-
şımızın görev değişikliği olduğun-
da bazen amirleri bazen çalışma 
arkadaşları bir küçük plaketle veya 
mütevazi bir hediyeyle o kişiyi bir 

şekilde taltif etmek isterler. Tıpkı 
yüzyıllar öncesinde olduğu gibi; ba-
zen küçük bir makam odasında iki 
üç kişiyle, bazen salonlarda biraz 
daha fazla bir kalabalıkla, sade ama 
samimi, duygusu yüksek törenler 
gerçekleşir.”

“Devlet dediğiniz yapı, aslında tam 
da böyle bir şeydir. Kendine ait ge-

lenekler ve ritüeller bütünüdür. Me-
murunun, devlet adamının iş yapa-
bilme motivasyonunu, devlete olan 
adanmışlığı ve bağlılığı özel şirketler 
gibi ödül ve primlerle değil, verdiği 
duyguyla ve aidiyet hissiyle sağlar. 
Hatta bu itibar ve saygı, vatandaş 
tarafından da devam ettirilir. Millet, 
kendisine emeği geçmiş bir idareci-
yi, belki bir kaymakamı, valiyi veya 
emekli bir hakimi, her zaman belli 
bir saygıyla karşılar. Bu hal, aslında 
bizim medeniyet değerlerimizin, bi-
zim inancımızın bize nasihat ettiği; 
maddeye değil manaya kıymet ve-
ren anlayışının ürünüdür.”

“Hepimiz bu makamlardan, en ni-
hayetinde de bu hayattan göçüp 
gideceğiz. Yanımıza ya “allah razı 
olsun”ları, ya da “çok şükür gitti 
de kurtulduk”ları alabileceğiz. Ma-
kamlar, para, güç, dünyaya ilişkin 
her ne varsa elbette ki hepsi bizim 
arkamızda kalacak. Zaman zaman 
konuşmalarımda kullandığım bir 
ifadedir. Bu meslekler rahatı, huzu-
ru, refahı kıt ama duygusu, hissiyatı 
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yüksek mesleklerdir. Bu aziz milleti; 
dünyanın belki de en zor siyasi coğ-
rafyasında, binlerce yıldır ayakta 
tutan maya, işte buradan gelmek-
tedir. Bizi millet yapan değerler aynı 
zamanda devlet de yapmıştır. Onun 
için bugün göçü rahatlıkla yönetebi-
liyoruz. İşte onun için bugün terörle 
daha ilkeli bir mücadele yürütebi-
liyoruz. İşte onun için, “vekaletler 
savaşı”’nın cazibesine kapılmadan, 
terör örgütleriyle hiçbir noktada 
aynı çizgiye gelmeden kıyasıya bir 
mücadeleyi sürdürebiliyoruz. İşte 
onun için Avrupa’daki gibi ırkçılığın 
ağına düşmeden bu medeniyetler 
coğrafyasında Türkü, Kürdü, Arabı, 
Çerkezi, Abazası, Lazıyla bir arada 
yaşayabiliyoruz. Bizim bu toprak-
larda olabilmemizin bir sebebi, bir 
anlamı vardır. Bu ne bizim ecdadı-
mızın rastgele bir seçimi ne de bir 
tesadüftür. Bu, insan iradesinin çok 
üstünde, Cenab-ı Hakk’ın tartışıl-
maz iradesinin neticesidir.”

“Burada sizlere takdim edilecek 
ödülleri, işte bu geleneğin, böyle bir 
medeniyetin tecellisi olarak görmek 
lazımdır. Elbette ki çok daha fazla-
sını hak ediyorsunuz. Ama inanın 
ki devletimizin size verdiği itibar ve 
milletimizin gönlünde size ayrılan 
yer, üstünü tamamlayacaktır. Bu 
vesileyle, Türk idareciler gününüzü 
tekrar tebrik ediyor, sizlere emek-
lerinizden dolayı teşekkür ediyor, 
hepinizi hürmetle ve muhabbetle 
selamlıyorum.”

Türk İdareciler Derneği Genel Baş-
kanı Saffet Arıkan BEDÜK de günün 
anlam ve önemini anlatan bir ko-
nuşma yaptı. Konuşmasında:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mülki 
idare ile olumlu değerlendirmeleri, 
özlük konularındaki iyileştirme yö-
nündeki talimatlarını ve gelecekle 
ilgili beklentilerini yerine getirilmesi 
bakımından 2019 yılını göstermesi 
ve mülki idareye verdiği önem ve 
halka dönük yapılacak hizmetler 

ve yaklaşım konusunda üzerinde 
önemle durduğu hususları dikkat-
le takip ettik. Gereken hassasiyetin 
meslek mensupları tarafından gös-
terileceğine inanıyorum.” dedi. Ay-
rıca;

“Ülkemizde, idari reformlara yerel 
yönetimler ve mülki idarenin bir-
birlerine rakip görülmeden sistem 
bütünlüğü içinde yaklaşmak gerek-
tiğine işaret etmek istiyorum.

Dünya da yaşanan bilim ve tekno-
lojideki değişim ve gelişim 21. asrın 

yükselen değeri insanın beklentile-
rini de değiştirmekte, idari yapı ve 
işlemleri de etkilemektedir.

Mülki idare amirleri il ve ilçelerin 
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.” dedi ve 
“Ben Kaymakam mı olsam? projesi-
ni anlattı:

“... mesleğimize ilgiyi artırmak ve 
kaymakamlık mesleğini yeniden ca-
zip kılmak bakımından 2017 yılında 
başlatmış olduğumuz BEN KAYMA-
KAM MI OLSAM projesini içerik ve 
uygulama bakımından 12 Üniversi-
te’de öğrencilerin ilgisini çeken bir 
katılımla gerçekleştirmiş ve 31 Ara-
lık 2018 tarihi itibariyle projemizi 
tamamlamış bulunuyoruz.” dedi.

Başarılı çalışmaları ile ödül alan 
mülki idare amirlerinin hizmetleri 
anlatıldı ve kendilerine ödülleri ve-
rildi.

Akşam düzenlenen Yemek Progra-
mında, mülki idare amirleri İçişleri 
Bakanı Soylu ve Bakanlık yönetimi 
ile bir araya geldi. Emekli olan mülki 
idare amirlerine belgeleri verildi.
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