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Bu çalışmada Devletin ülke toprakları üzerinde teşkilatlanmasının 
omurgasını oluşturan mülki idare sistemi içinde önemli işlevler 
üstlenen mülki idare amirlerinin bilgi, birikim ve deneyimleriyle, 
ülkemize yönelik yoğun göç dalgası karşısında, geçici koruma 
altındaki Suriyelilere yönelik yapılan faaliyetler başta olmak 
üzere, düzensiz göç yönetiminde yapmış oldukları faaliyetler ele 
alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoğun göç dalgası karşısında 
özelde taşrada mülki idare amirlerinin, genelde ise Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Devletin düzensiz göç 
yönetiminde gösterdiği olağanüstü performansı ortaya çıkarmaktır. 
Yöntem olarak, Türkiye genelindeki göçmen sayıları ve faaliyetler 
gözden geçirilmekte, düzensiz göçmen ile ilgili yoğun faaliyetleri 
olan iller ele alınmaktadır. Bu illerin seçiminde sınır iller olması, göç 
yollarında bulunması, geri gönderme merkezi ya da geçici barınma 
merkezi olması gibi özelliklere dikkat edilmiştir. Ayrıca bu bağlamda 
Ankara İl'i, ilçeleriyle birlikte yapılan faaliyetler açısından detaylı 
biçimde ele alınmaktadır.
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Amirleri, Ankara: TİAV.

Selim Çapar & Mehmet Koca

Düzensiz Göç 
Yönetiminde Mülki 
İdare Amirleri 



123

İDARECİNİN SESİ / TEMMUZ / AĞUSTOS

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünün istemi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi 
üzerine, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının 
işbirliği ve koordinasyonunda 2005 yılı Mayıs ayında uygulanmaya 

başlanmıştır. KÖYDES Projesi ile 2005 yılına kadar, çeşitli nedenlerden 
dolayı sağlıklı ve düzenli içme suyuna ve yola kavuşturulamamış 

veya yol standartları yükseltilememiş kırsal alan yerleşkeleri olan 
köylerin sorunlarının il özel idareleri ve köylere hizmet götürme 

birlikleri (KHGB) aracılığıyla, vali ve kaymakamların öncülüğünde 
mahalli imkânların etkin bir şekilde kullanılarak kısa sürede çözüme 

kavuşturulması amaçlanmıştır.

KÖYDES Projesi ile kırsal alan yerleşkeleri olan köylerimizin alt 
yapı problemlerinin çözülmesi amacıyla etkili ve etkin biçimde 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Köylerde yaşayan insanların 
yaşadıkları mağduriyetler giderilmiş, kırsalda alandaki yaşam kalitesi 
yükseltilmiştir. Özetle ifade etmek gerekirse, uygulamaya konulduğu 

2005 yılından günümüze kadar ülkemizde bir KÖYDES mucizesi 
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma, KÖYDES Projesinin 2005 yılından günümüze kadar 
uygulama sürecini ve bu süreçte mülki idare amirlerimizin katkılarını 

ele almaktadır.
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Necip Fazıl'ın eserlerinde anlattığı "Büyük Doğu Nesli"nin üç temeli 
vardır: Ehlisünnet inancı, tasavvufî gelenek ve Türk kimliği. Ona 
göre, yeni yetişecek nesil, onurlu, milli ve yüce değerlere sahip, 
güzel ahlak sahibi, geleceğe güçlü bir şekilde bakacağımız bir nesil 
olacaktır. Bir davanın hem geçiş yolu, hem de emanetçisi olan bu 
gençlik; fedakârlık, disiplin, merhamet, samimiyet, güzel ahlak, 
zarafet, estetik sahibi olmak zorundadır. Üstadın en büyük derdi ve 
gayesi "Anadolu ve Anadolu Gençliği"nin yetişmesi olmuştur. Onun 
davası İslam davasıdır. Onun Büyük Doğu mefkûresi gençliğe bir 
kılavuz olmuş, maya çalmış, o maya da gençlikte tutmuştur.

Büyük Türkiye'de, Yeni Türkiye'de Necip Fazıl'ın izi vardır, eseri vardır. 
Alın teri, akıl teri, gayreti, gözü kara mücadelesi vardır o inanmış 
adamın. Necip Fazıl Büyük Türkiye idealinin bir büyük davacısı, 
mütefekkiridir.

Elbette Necip Fazıl'ın en büyük amacı inançlı ve milli değerlerle 
donanmış aynı zamanda çok çalışkan ve zamanın gerektirdiği teknik ve 
ilmi bilgilerle mücehhez bir gençliğin yetişmesidir. Tabii ki bunun itici 
gücü gençlikte olsa, toplumun tüm ferklerinin bu nitelikte olmasıdır. 

Necip Fazıl ömrünü bu ideal uğrunda verdiği çalışmalarla tüketmiş 
ve esasen vefatından önce bu çalışmalarının ürünlerini de önemli 
ölçüde görme bahtiyarlığına da ulaşmıştır. Ancak vefatının otuz 
beşinci yılında, yeni yetişen gençliğin onu daha yakından tanıması 
büyük önem taşımaktadır. 
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