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HABERLER

Derneğimizin 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Ma-
yıs 2019 Cumartesi günü Saat:12.00’da Türk İdareciler 
Derneği Konferans Salonu’nda aşağıdaki Gündem ile 
yapılmıştır. 

GÜNDEM
1. Açılış-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

2. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi.

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

4. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması.

5. Raporlar üzerinde görüşme yapılması.

6. Genel Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu çalışmala-
rının ibrası ve ayrı ayrı Genel Kurulun oyuna sunul-
ması.

7. Dernek Tüzüğü’nün 32. maddesi uyarınca şubeler-
den gelen raporlar hakkında bilgi verilmesi.

8. Bütçenin görüşülmesi ve oylanması.

9. Dilek ve Temenniler.

10. Toplantının kapanması.

Genel Başkan Saffet Arıkan Bedük, Faaliyet Raporunu 
anlatırken yaptığı konuşmada öncelikle 31 Mart Yerel 
Seçimlerinin ülkemize milletimize hayırlar getirmesini 
diledi. Özetle aşağıdaki konuları ifade etti.

“Ayrıca bu vesile ile 15 Temmuz sürecinin getirmiş oldu-
ğu sonuçlar neticesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde KAYYUM olarak görev yapan ve fevkalade 
başarılı olan meslektaşlarımızı huzurlarınızda bir kez 
daha kutluyor, bu zor süreçte Mülki İdare Amirlerinin 
öneminin ne kadar dikkate değer olduğu daha iyi anla-
şılmıştır.”

 “Mesleğimizi yakından ilgilendiren ve cazibesini devam 
ettirmek için ve çoğu kişilerin eskiden olduğu gibi şimdi 
de Kaymakamlık mesleğine girmelerini sağlamak ve dik-
kati buraya çekmek için geçen yıl başlatmış olduğumuz 
BEN KAYMAKAM MI OLSAM projesini nihayet sonlan-
dırmış bulunuyoruz. Sonuç Raporunu Bakanlığımıza su-
narak onayını almanın haklı gururunu yaşadık.“

“Avrupa Mülki İdare Amirleri Derneğine üye olmamız 
dolayısıyla, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen toplantılara 
bizzat benim başkanlığımda katılıma büyük önem ver-
dik.  Bu toplantılara katılma bakımından Bakanlığımızla 
hep istişare ettik. Bakanlık yetkililerinin de bu toplantı-
lara katılımlarını sağladık. Söz konusu toplantılarda ül-
kemizi ve mesleğimizi temsil etmenin ne kadar önemli 
olduğunu bu toplantılar sayesinde görmüş olduk.”  

“Yine Avrupa Mülki İdare Amirleri Birliği (AERTE) 26. 
Avrupa Günleri toplantıları kapsamında Bayram’dan 
sonra 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Belçika’nın 
Leuven kentinde yapılacak olan toplantıda “Türkiye’de İl 
ve İlçelerde Uygulanan Bilişim Projeleri” başlığı altında 
“AÇIK KAPI” “KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES)” ve 
“UYUŞTURUCU İLE MÜCAADELE APLİKASYONU (UYU-
MA)” projeleri tanıtılacaktır.  Konuların ülkemiz açısın-
dan ne kadar önemli olduğunu dile getireceğiz.” 

“Her yıl olduğu gibi bu yılda 2019 yılı 10 Ocak İdareciler 
Günümüzü THE GREEN PARK HOTEL’de güzel bir şekil-
de gerçekleştirmeye gayret ettik. Bu günümüzde ayrıca 
mesleğimize yönelik olması bakımında Eğitim Dairesi 
Başkanlığı ile birlikte İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YAPISI VE 
MÜLKİ İDARE ÇALIŞTAY’ı da gerçekleştirilmiş bulun-
maktadır. Başarılı İdarecilere her yıl olduğu gibi bu yılda 
ödülleri verilmiş, akşam ise tüm Mülki İdare amirleri-
mize eşleri ile birlikte yemek verilmiş ve bu toplantıda 
Sayın İçişleri Bakanımızdan Kanunlaşması yönünde; Va-
liler/Mülki İdare Amirleri ve bunların emeklileri ile bak-
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makla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri-
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduğu 
hükümler ve esaslar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı büt-
çesinden karşılanması, hususu dile getirilmiş, kendisin-
den bu yönde istekte bulunulmuştur.” 

“Konuşmamın sonuna yaklaşırken,  Ülkemizin yaşadığı 
ve atlattığı çeşitli badireler sonucunda bu vatan uğru-
na şehit olanlara Allahtan rahmet gazi ve yaralılara da 
şifalar diliyorum. Bu vesile ile yıllarca Ülkemizin değişik 
yerlerinde şerefle görev yapmış olan, vazifesi başında 
veya emekli olmuş meslektaşlarımızdan, üyelerimizden 

vefat edenleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm 
üyelerimize ve ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni 
ediyorum. Halen görevde gece gündüz demeden çalı-
şan, büyük milletimize hizmet veren meslektaşlarımıza 
başarılar aile efradı ile birlikte sağlıklar diliyorum. Yurt 
içi ve yurt dışı faaliyetlerimize katılım ve çalışmalarımı-
za, İçişleri Bakanlarımızın,  Bakan Yardımcımızın büyük 
desteklerini bir kez daha şükranla karşılıyoruz. Bu vesile 
ile şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Genel Kurulumuzun herkese 
hayırlı olmasını ve hayırlı kararlara vesile olmasını te-
menni ediyorum.” 

Briç Turnuvası

Türk İdareciler Derneği 2. Etap Briç Turnuvası 02 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlanmış olup, buna göre;

 Turnuva Birincisi / Nafiz KAYALI
 İkincisi / Cahit KIRAÇ
 Üçüncüsü / Fahri ÖKTEM’e 

Madalya ve Hediyeleri Dernek Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK tarafından verildi.


