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Görevi başında şehit edilen Derik kaymakamı Muhammed Fatih SAFİTÜRK, şehadete 
yürüyüşünün ilk yıldönümünde memleketinde ve görev yeri Derik’te anlamlı etkinliklerle anıldı. 

Bu törenlere ilişkin ulusal basında çıkan bir haberi paylaşıyoruz. Şehidimizin ruhu şad olsun.

Mülki İdare Şehidimiz Safitürk Anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 
geçen yıl 10 Kasım'da şe-
hit olan Kaymakam Mu-

hammed Fatih Safitürk'ün anısına 
yaptırılan iki okul, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Milli Eğitim Baka-
nı İsmet Yılmaz ile Gençlik ve Spor 
Makanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı 
törenle hizmete açıldı. 

Soylu, Yılmaz ve Bak, Derik'te ilk 
olarak şehit Kaymakam Safitürk için 
okutulan mevlit programına katıldı. 
Bakanlar, daha sonra yaya olarak 
esnafı selamlayarak tamamlanan 
okulların olduğu mahalleye geçti. 

Şehit Şafitürk'ün isteği üzerine eski 
milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayay-
dın'ın babası adına yaptırdığı Meh-
met Ayaydın okulu'nun açılış töreni 
yapıldı. Açılışta konuşan Ayaydın, 
"Bu okulun yapımında en büyük 
emeği geçen kişi Şehit Kaymakam 

Safitürk'tür. İnşaatın ilk gününden 
bitimine kadar geçen her gün proje 
sorumlusu gibi mesai harcadı" dedi.

Okulda öğrencilerin eğitim gördüğü 
sınıfları gezen bakanlar, daha sonra 
hayırsever iş adamı 22'nci dönem 
Bağımsız Milletvekili Süleyman Bö-
lünmez tarafından yaptırılan Şehit 
Kaymakam Fatih Safitürk Anadolu 
Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

"Fedakarlık boşa değil"

Burada düzenlenen program Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve şehit kaymakamın babası Asım 
Safitürk ve video konferans ile bağ-
landı. İnşa edilen okula merhum 
Safitürk'ün adının verilmesini Derik-
lilerin bir vefası olarak gördüğünü 
ifade eden Erdoğan, şöyle devam 
etti: "Türkiye, son yıllarda maale-
sef bir yandan bölücü terör örgütü 

PKK'nın ve bölgemizin böğrüne so-
kulmuş bir hançer olarak DAEŞ'in, 
diğer yandan da FETÖ ihanet çetesi-
nin saldırılarına maruz kaldı. Bu sal-
dırılarda güvenlik güçlerimizden ve 
vatandaşlarımızdan çok sayıda kay-
bımız oldu ama hamdolsun bölge 
insanımız ve milletimizin tamamıyla 
el ele vererek saldırıların üstesinden 
gelmeyi başardık. Kaymakamımız 
Muhammed Fatih Safitürk'ün ve di-
ğer tüm şehirlerimizin fedakarlıkları 
Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. 

Erdoğan, "Biz, birliğimizi, beraber-
liğimizi muhafaza ettiğimiz sürece 
Türkiye bir daha o acı günleri yaşa-
mayacaktır. Rabbimden şehitlerimi-
ze rahmet, gazilerimize acil şifalar 
diliyorum. Bir kez daha Şehit Kay-
makam Muhammed Fatih Safitürk 
Anadolu Lisemizin Deriklilere hayırlı 
olmasını diliyorum" diye konuştu.
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Türk İdareciler Derneğinin 
üyesi olduğu, Avrupa Dev-
let Taşra Temsilcileri Derneği 

(Birliği)’nin Yönlendirme ve Yöne-
tim Kurulu Toplantıları, Almanya’nın 
Rust Kenti'nde 17-18 Kasım'da ger-
çekleştirildi. Avrupa Devlet Taşra 
Temsilcileri Derneği (EASTR) tara-
fından tertip edilen organizasyonun 
ev sahipliğini bu sene Almanya üst-
lendi.

Türk İdareciler Derneği ve ülkemizi 
temsilen TİD Genel Başkanı Saffet 
Arıkan Bedük başkanlığında, GA-
MER Başkanı Dr. Selim Çapar, Ma-
halli İdareler Genel Müdür Yardım-
cısı Abdullah Demir, Göç Uzman 
Yardımcısı Gözde Özkorul ve mü-
tercim Gökçe Girgin’den oluşan bir 
heyet tarafından temsil edildi.

Toplantılarda gelecek yıl Fransa’nın 
Lyon Şehrinde yapılacak 25. Avru-

pa Günleri toplantısında gündeme 
alınması gereken konular kararlaş-
tırıldı. 

EASTR Genel Sekreteri Bay P. E. 
Bisch, Finlandiya’da yapılan 24. 
Avrupa Günleri Toplantısının tec-
rübe paylaşımı anlamında etkili 
bir toplantı olduğuna işaret etti. 
2018 yılında Fransa’nın Lyon Ken-
tinde yapılacak 25. Avrupa Günler 
Toplantısında yine önemli konula-
rın gündeme geleceğini ifade etti. 
Lyon Valisinin, İçişleri Bakanı oldu-
ğu, Başbakandan sonra kabinenin 
en önemli pozisyonunda görev 
aldığını, toplantı günlerinde katı-
lımcıları kabul etme beklentisinin 
yüksek olduğunu belirtti.

Yapılan müzakerelerden sonra 
Lyon’daki toplantıda; alt-yapı ve te-
sis yatırımları konusunda karar alma 
mekanizmalarına halkın katılımı, 

alt-yapı yatırımları ve büyük çaplı 
hassas etkinliklerin gerçekleştiril-
mesi amacıyla kapsamında halkın 
düşüncelerine duyarlı olunması 
konusunda Devlet Taşra Temsilcile-
rinin rolleri, Olimpiyat Oyunları, Bü-
yük Uluslararası Zirve Toplantıları, 
Uluslararası Büyük Sergiler/Gösteri-
ler başlıkları altında programın dü-
zenlenmesi sonucuna varıldı. Ayrıca 
“Diğer Konular” başlığı altında her 
üye ülkenin bir sunum yapabilece-
ğine karar verildi.

Öte yandan, EASTR’ın faaliyet rapo-
ru ile bütçesi bağlamında gelir ve 
gider tabloları görüşüldü.

Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri 
Derneği (EASTR-AERTE)
Web Sitesi: www.eastr-asso.org
Twitter: @aerte_eastr

Avrupa Devlet 
Taşra Temsilcileri 
Derneği Toplantıları
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ANKARA-(24.10.2017)-Gaze-
teci Melih AŞIK, 24.10.2017 
Salı günü Milliyet gazete-

sinde yazdığı köşe yazısının bir 
bölümünde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da terör eylem ve uygula-
maları nedeniyle görevden uzaklaş-
tırılan Belediye Başkanlarının yerine 
Bakanlığımızca görevlendirilen Kay-
makamlarımıza yönelik, HDP Di-
yarbakır milletvekili Sibel YİĞİTALP 
tarafından ifade edilen çirkin, sevi-
yesiz itham ve iftiralara yer vermiş-
tir. Bu yazıda, Belediye Başkanvekili 
olarak görevlendirilen Kaymakam-
larımız hakkında yolsuzluk, iltimas, 
ihaleye fesat karıştırma iddiaları 
nedeniyle İçişleri Bakanlığınca mü-
fettiş soruşturması yaptırıldığı ve 
soruşturmalar sonucunda bazı Kay-
makamlarımızın görev yerlerinin 
değiştirildiği iddia edilmektedir.

Kaymakamların görev yerlerinin ne 
şekilde değiştirileceği Mülki İdare 
Amirleri Atama, Değerlendirme ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde be-
lirlenmiştir. Her Vali Yardımcısı ve 
Kaymakam görev yaptığı il ve ilçe-
nin sınıfına uygun sürelerle görevde 
kalmakta ve görev süresi sonunda 
kadro ve derecesine uygun başka 
bir göreve atanmaktadır. Bu görev 
yeri değişikliği her yıl yaz aylarında 

çıkartılan Müşterek Kararnamelerle 
yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, 20 Ağustos 2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Müşterek Kararname ile tüm ülke 
genelinde büyük çoğunluğu Vali 
Yardımcısı ve Kaymakamlarımızı 
kapsayan 322 mülki idare amirinin 
görev yeri değiştirilmiş olup bunlar-
dan 15’i de Belediye Başkan Vekilliği 
görevini yürüten Kaymakamlarımız-
dır. Bu görev yeri değişiklikleri, mes-
netsiz iddialarda ifade edildiği şekil-
de yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat 
karıştırma nedeniyle değil, her yıl 
olağan şekilde yapılan mutat görev 
yeri değişiklikleri kapsamında ger-
çekleştirilmiştir.

Yazıda hakkında ithamlarda bulu-
nulan hiçbir Kaymakamımızla ilgili 
soruşturma amaçlı müfettiş görev-
lendirilmemiş, adli veya idari soruş-
turma açılmamış, tam tersine bu 
Kaymakamlarımız başarılı çalışma-
ları nedeniyle daha üst sınıftaki ilçe 
ve görevlere terfien atanmışlardır.

Belediye Başkan Vekili olarak gö-
revlendirilen Kaymakamlarımız, 
Şehit Derik Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkan Vekili Muhammet Fatih 
SAFİTÜRK örneğinde olduğu gibi 

milletimiz için cansiperane görev 
yapmaktadırlar. Kaymakamlarımız 
bugüne kadar görülmemiş düzeyde 
ve kalitede belediye hizmeti sunma-
ya başlayıp teröre giden kaynakları 
vatandaşlarımıza hizmet olarak su-
nunca bölgede yaşayan insanımızın 
teveccühüne mazhar olmuşlar, bun-
dan rahatsızlık duyan terör örgütü 
sözcüleri de bu Kaymakamlarımızı 
iftiraların hedefi haline getirmişler-
dir. Bu kişi ve kuruluşların iftirala-
rını araştırma yapma gereğini bile 
duymadan gazetelerde yayınlamak 
terör örgütlerinin hain emellerine 
yönelik propagandaya alet olmaktır. 
Bir gazetecinin yalanın aleti olması 
belki kabul edilebilir, ama terör ör-
gütlerinin aleti olması kabul edile-
mez.

Kamuoyuna şunu açıklıkla ifade et-
mek isteriz ki; heyecan ve şevkle 
çalışan bu arkadaşlarımız yaptıkları 
hizmetlerle terör örgütü ve yandaş-
larının rahatsızlığını, vatandaşları-
mızın da memnuniyetini arttırmaya 
devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçişleri Bakanlığı-Basın Ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği

İçişleri Bakanlığından
Milliyet Gazetesi'nde Yayımlanan Köşe Yazısıyla ilgili 

Kamuoyuna Yapılan Açıklama


