GİRİŞ

İçişleri Bakanı Soylu

“Sizlerden
beklentimiz,
ilçelerinizde
ortaya koyacağınız
çalışmalarla,
Türkiye’nin gelecek
vizyonuna katkıda
bulunmanızdır.”

İ

çişleri Bakanı Süleyman Soylu,
106. Dönem Kaymakamların Kura
Töreninde, ülkemizin değişik ilçelerinde görev yapacakları ilçelerin
belirlendiği törende genç meslektaşlarımıza hitap etti. Mülki idare
amirliği mesleğinden, ülke sevdasından hizmet aşkından ve gelecek
tasavvurundan söz ederek, çalışma
azim ve hedeflerini işaret etti.
“Sizlerle önce ilk atamanız yapıldığı
2018 yılında da bir araya geldiğimi
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106. DÖNEM
KAYMAKAMLARIN
KURA TÖRENİNE
KATILDI

hatırlıyorum, sorasında geçtiğimiz
Haziran ayında kaymakamlık kursunuz vesilesiyle tekrar yüz yüze
gelme imkânı bulmuştuk. Şimdi de
uzun bir staj ve eğitim dönemini,
yaklaşık 30 aylık bir süreci tamamladınız ve artık, hayatınızda da yeni bir
döneme başlamak üzeresiniz. Bakanlık olsun, valilik veya kaymakamlık olsun, bu gibi meslekler, elbette
ki çok ağır sorumluluklarla beraber,
aynı zamanda hayallerini bu kürsülerden anlatma imkanı da verir.”

“Biz de dünün gençleriydik. Ama ifade etmek isterim ki, kimsenin bizimle paylaşılan cazip bir Türkiye hayali
yoktu. Daha ziyade yoksunluklarla,

‘biz yapamayız, biz başaramayız,
bizde olmaz’, biz gerçekleştiremeyiz
‘keşke’lerle tarif edilen bir Türkiye
tablosu vardı. Köklü bir geçmiş; 16
devlet kurmuş 2200 yıllık bir devlet
geleneği, bir büyük medeniyet mirası, tarih kitaplarında hafızalarımızda, belleğimizde öylece dururken; o
tarihin pek çok parçasını bile unutturmuşlardı. Tıpkı Kut-ül Amare gibi,
tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Ayasofya
gibi.. Bizi coğrafyamızın kodlarından
koparmış ve ayırmışlardı. Medeni-
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yet köklerimizdeki ‘biz’le zihinlerimizdeki biz, farklıydı. Oysa bugün
mazimizle, medeniyetimizle Allah’a
şükür irtibat kurabiliyoruz. Bir yandan Kafkaslardaki, Ortaasya’daki soydaş coğrafyayla irtibat halindeyiz, bir
yandan Ortadoğu ile tarihi kökenlerimizle irtibat halindeyiz, bir yandan
Balkanlarda bıraktığımız izlerimize
sahip çıkıyoruz, bir yandan da denizlerimizde haklarımızı koruyoruz.
Ve bugün ortaya koyduğumuz göç
yönetimiyle, küresel teröre ve kü-

resel uyuşturucuya karşı verdiğimiz
amansız mücadeleyle, mazlum milletlere yaptığımız yardımlarla, kendi
medeniyet değerlerimizi dünya konjonktürüne ihraç ediyoruz. Ve bütün
bunları, aslında 21.yüzyılın başından
itibaren ortaya koyduğumuz değişimin sağladığı büyük bir güçle gerçekleştiriyoruz. Bu çerçeveyi çizmekten muradım, sizlere nasıl bir Türkiye
hayalimiz olduğunu anlatmak ve dolayısıyla kaymakamlar olarak sizleri
neyin beklediğini anlatmak içindir.”

Soylu, Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ortaya koyduğu göç yönetimi, küresel teröre ve
küresel uyuşturucuya karşı verilen
amansız mücadele ve mazlum milletlere yapılan yardımlarla kendi
medeniyet değerlerini dünya konjonktürüne ihraç ettiğini belirtti.
Yarının Türkiye’sinin sadece makroekonomik veya demografik verilere
göre tarif edilebilecek bir Türkiye
olmadığını ifade eden Soylu, Doğu
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Akdeniz, Orta Doğu ve göçmen politikası olsun yüklenen tüm küresel sorumlulukların, Türkiye’yi artık dönüşü olmayan güçlü ve büyük bir ülke
olma yarışına soktuğunu vurguladı.
“Sizlerden beklentimiz, kendi yetki
alanınızda, ilçelerinizde ortaya koyacağınız çalışmalarla, Türkiye’nin gelecek vizyonuna Türkiye’nin gelecek
vizyonuna katkıda bulunmanızdır.”
Soylu, dünyada sömürgeci anlayışın,
şiddeti artan ırkçılığın ve Batı’nın Doğu’ya tahakküm mücadelesinin gelecek yıllarda artacağını dile getirerek,
“Sizlerin (kaymakamlar) yönetiminde
olacağınız Türkiye, artık bu zorlu coğrafyada daima güçlü, kamu düzeni
daima sağlam, gelişme grafiği daima
yükselen, sürekli üreten bir konumda
olmak zorundadır.” diye konuştu.
DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle
eş zamanlı çetin bir mücadele içinde
olduklarına dikkati çeken Soylu, “Biz
içeride PKK’yı bitiriyoruz. Bugün dağlarda 400 civarında elemanları kaldı.
Aşağıya indi de tam rakamı açıklamak için biraz daha eksiltme bekliyoruz. Onlar da biliyorsunuz mağaradan çıkamıyorlar.” ifadesini kullandı.
PKK’nın sınır ötesinde ABD ile petrol pazarlığı yaptığını ve DEAŞ’ın pek
çok noktada PKK ile iş birliği içerisinde olduğunu aktaran Soylu, geçen
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hafta DEAŞ’ın sözde sorumlusunun
tutuklanmasının ardından operasyonların sürdüğünü kaydetti.
“FETÖ’nün ise tam kırk yıl boyunca
organize ettiği ve uyguladığı sızma
çalışmalarının kalıntıları, bugün
hala karşımıza çıkıyor.” Diyen Bakan
Soylu, 4 Eylül’de 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındığını anımsatarak,
“Bunların 31’i kaymakam, 17’si vali
yardımcısı, 9’u hukuk müşaviri, 1’i
de mülkiye müfettişiydi.
“Son kararımızda, açığa alınan kişiler
arasında ilk kez açığa alınanlar, daha
önceki adli süreçlerde mahkemece
haklarında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilmiş ve görevine iade
edilmiş kişiler, yine daha önceki soruşturmalarda haklarında herhangi
bir şey bulunamadığı için idari ve adli
soruşturmaları kapatılan kişiler olduğu gibi yani kovuşturmaya yer olmadığına ait kararlar alındığı gibi burada
da ifade etmem gerekir ki 58 kişiyle ilgili bu yönde değerlendirmeler oldu.”

Soruşturmada ismi
geçenler yeni alınan
personel değil
Soruşturmada ismi geçenlerin
yaklaşık 8 ile 12 yıllık kaymakam
oldukları ve yeni alınan personel

olmadıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Birtakım kötü niyetli insanların
sürekli olarak söylediği gibi yeni
kaymakamlar değillerdir ve yeni
alınanlar da değildir. ‘FETÖ’cülükten nedamet getirdiği için atama
yapıldı’ gibi bir iddia ne bizler için
söz konusu olabilir ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir. Bu hadiseyi
saçma sapan mesnetsiz iddialarına
delil yapmaya çalışanlara bizim o
zaman söylediğimiz net ve açıktır.”
değerlendirmesinde bulundu.
Yaklaşık 1,5 ay önce 15 kaymakamın
bazılarının açığa alındığını, bazılarının ise pasif göreve çekildiğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:
“15 Temmuz’u bizim unutmamız
mümkün değildir. Buradan tekrar
söylüyorum, 15 Temmuz’u kim
unutarak işlem yapıyorsa haindir,
buna şahsım da dâhildir. Bizim bunu
unutmamız mümkün değildir. Biz
buradan gideceğiz ama bu devlet
ebettir, bu millet ebettir. Bu kadar
açık ve net. Bu dinamik ve devam
eden bir süreç. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte
kahramanlardan bıktık. Gereğini yapıyoruz, titizlikle yapıyoruz…”

Makam odalarına tıkılıp
kalırsanız iyi kaymakam
olamazsınız
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“Halkın arasına karışarak, ihtiyaçları görerek, dinleyerek, sorunları
tespit ederek, sorumluluğunu hissederek ve çözerek, kendinizi iyi
eğitmeli ve iyi kaymakam olmalısınız. Bunu yaparken bilhassa merkez birimlerimizle iyi bir iletişimde
olmalısınız. Bilhassa Bakanlığımızın
projelerini, atılan adımları çok iyi
takip edin ve bunları ilçenize yansıtmalısınız.
“İlçelerinize gittiniz oradan çıkışınızda bir tek şey söylesinler ‘ilçemizin kaderini değiştirdi.’ Eğer bir
hikâye bırakmadan oradan çıkıyorsanız Türkiye’nin kalkınmışlığına,
büyümesine, gelişmesine ait bir
hikâye bırakmadan çocuklarımıza,
gençlerimize, kadınlarımıza, analarımıza bir hikâye bırakmadan
oradan çıkıyorsanız zaman boşa
geçmiş demektir. Türkiye’nin bu
nesli, adanmış bir nesil olursa açık
bir şekilde söylüyorum; Türkiye’nin
önünde kimse duramaz. Hesabi
değil, hasbi olmalıdır. Şunu bilin
odanızdan çıkıp sokağa dolaşırsanız millete ve vatandaşa giderseniz
Allah size doğruyu gösterir. Hiç endişe etmeyin hiç. Allah gayret edenin yanındadır.”
Soylu, göreve başlayacak kaymakamların yetki alanlarında ortaya
koyacağı çalışmalarla Türkiye’nin
gelecek vizyonuna katkıda bulun-

ması beklentisinde olduğunu hatırlatarak, “Açık söyleyeyim, bunu
makam odalarınızda gerçekleştiremezsiniz. Makam odalarında kaymakam olursunuz ama oraya tıkılıp
kalırsanız iyi kaymakam olamazsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

• Halka hizmeti Hakka hizmet sayan,

Törende, İçişleri Bakanlığı Eğitim
Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş ile
Dönem Birincisi Hatice Cemre İncesu da birer konuşma yaptı. Çakırtaş
konuşmasında kaymakamlık kursunun tarihi sürecine işaret etti.

• Devletin şefkat ve merhamet eli
olan,

“İçişleri Bakanlığınca ilk Kaymakamlık Kursu 1942 yılında düzenlenmiş;
bugüne kadar geçen 78 yıl içerisinde 4.173 mülki idare amiri bu kursları başarıyla tamamlayarak kaymakamlık mesleğine intisap etmiştir.
29 Haziran 2020 tarihinde başlayan
106. Dönem Kaymakamlık Kursuna
katılan 100 Kaymakam Adayımız,
kursu başarıyla tamamlayarak kaymakam olmaya hak kazanmıştır.”
“Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak;
Kaymakam Adaylarımızın,
• Mülki idare amirliği mesleğinin
gereklerini yerine getiren,
• Devleti, tahakküm aracı olarak
değil millete hizmet makamı
olarak gören,

• “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
ilkesini benimseyen ve uygulayan,
• Toplumsal taleplere kulak veren,
• Proje üreten ve uygulayan,

• Mütevazı, vakur ve dirayetli idareciler olarak yetişmelerini sağlamak olmuştur.
Bakanlığımız, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadan, kaymakamlarımızın
istenen vasıflarda yetişmesini sağlamak amacıyla bütün imkânlarını
kullanmış ve en iyi şekilde yetiştirerek ilçelerimizde, milletimize en iyi
hizmeti sunmayı amaçlamıştır.”
Konuşmaların ardından Bakan Soylu, kursu ilk üçte bitiren kaymakamlara sertifikalarını takdim etti.
Dönem birincisi Denizli Kaymakam
Adayı Hatice Cemre İncesu, Ankara/
Güdül ilçesini; dönem ikincisi Tekirdağ Kaymakam Adayı Furkan Başar, Giresun/Piraziz ilçesini; dönem
üçüncüsü Rize Kaymakam Adayı
Aydın Yanık, Ordu/Gülyalı ilçesini
tercih etti. Daha sonra kaymakamların atamaları kura çekme usulüyle
gerçekleştirildi.
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