GİRİŞ

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU
10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ

PROGRAMINDA KONUŞTU
“Makam odalarına hapsolmamak, vatandaşla sürekli hemhal olmak,
vatandaşın derdini doğrudan ve aracısız dinlemek... Bunlar alelade ve eski
moda nasihatler değildir. Bu idareci profili, aslında geleceğin idareci profilidir.”
Soylu, İçişleri Bakanlığı Konferans
Salonu’nda düzenlenen “10 Ocak
İdareciler Günü" kutlama programına katıldı.
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İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı
duruşunun ardından Soylu burada
yaptığı konuşmada, kişi başı milli gelir, gayrisafi milli hasıla, Ar-Ge harca-

maları, nüfus artış hızı, kentsel nüfus,
eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin
tüm dünyada kabul görmüş gelişmişlik kriterleri olduğunu söyledi.
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Bütün dünyada, üniversiteler ve
akademik analizlerin bu ve bunun
gibi somut, rakamlara dayanan kriterleri kullandığını ifade eden Soylu,
kavramların gelişmişliğin ve refahın
tarifi olsa bile, medeniyetin tarifi
olamayacağını söyledi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette ki gelir, altyapı, bunlar
önemli göstergeler ama bir devleti büyük devlet yapan, o gelirle
nasıl bir gelecek, nasıl bir demokrasi standardı ve geleceğinizi nasıl
kurguladığınızdır. İşte bu da ancak
büyük devlet hasletleriyle yapılabilecek bir iştir.
Milyonlarca göçmen için insan
odaklı bir göç politikası kurgulamak,
küresel terörle mücadele ederken

hak ve özgürlükler alanını koruyabilmek, dini, dili, ten rengi veya ırkı
farklı olan insanları tehlike olarak
değil, zenginlik olarak kabul edebilmek, kriz yönetebilmek, fakirlikten
korkmadan, tehditlere aldırmadan
milli iradeye sahip çıkabilmek, milli
iradeyi mutlak kabul etmek ve en
önemlisi kendi medeniyet değerlerini koruyabilmek.”
Türkiye’nin tarihte birçok darbe
yaşadığını hatırlatan Soylu, “Ama
hiçbirisinde geçen hafta ABD’de
yaşanan görüntüler yaşanmadı, yaşanmayacaktır da.” diye konuştu.
Kimseyi ve hiçbir devleti yermediğini ifade eden Soylu, “Oradaki mesele sadece bir kolluk zafiyeti değildir,
bu başka bir şeydir. Devletin daha

önce tecrübe etmediği bir kriz karşısındaki şaşkınlığı ve o krizi yönetememesinin bir sonucudur.” dedi.

Türkiye’nin tecrübe
birikimi
Türkiye’de büyük bir devlet geleneğine dayanan ve tecrübe birikimine
sahip olan yönetim sistemi, kriz ve
acil durumlarda hızlı refleks gösterebilmektedir.
Türkiye’nin edindiği tecrübeyle bugün göçü yönettiğini, Avrupa’nın ele
geçirdiği uyuşturucunun iki katını
ele geçirdiğini vurgulayan Soylu, Avrupa’da bir terör eylemi olduğunda
her şeyin birbirine girdiğini söyledi.
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2020’de yakaladıkları kök kenevirin
değerinin 23 milyar lirayı bulduğunu söyledi.
Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümleri 2017’deki 941 seviyesinden
2020’nin 11 aylık döneminde 175’e
düşürdüklerini belirtti.
Şehir güvenliğinde, çarşı ve mahalle
bekçiliğindeki 30 bin bekçi hedefini tamamladıklarını evden hırsızlık
günlük ortalamasını 2017-2020 arasında 282’den; 158’e düşürdüklerini ifade eden Soylu, aynı periyotta
kadın cinayetlerinin ise 336’dan
266’ya gerilediğini vurguladı.

Türkiye’nin pandemi süreci ile ilk kez
karşı karşıya olmasına rağmen paniklemediğini ve yönetimde herhangi
bir kargaşa yaşanmadığını belirten
Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ğunu ifade eden Soylu, terör, göç,
trafik, asayiş, uyuşturucu gibi konularda artık eski yöntemlerle ilerlemediklerini kazandıkları tecrübeyi
kullandıklarını söyledi.

“Hızlıca organize olduk. Bir yandan hastaneler açtık, bir yandan
vatandaşın market alışverişini dahi
polisimizle, jandarmamızla, öğretmenimizle, muhtarımızla tüm kamu
görevlilerimizle ayaklarına kadar
götürdük. Yeri geldi tarlalarını sürdük, kışlık odununu kırdık.

Tüm güvenlik başlıklarında strateji
ve uygulama belgeleri oluşturarak
adım attıklarını anlatan Soylu, bir
taraftan 15 Temmuz’un tahribatını giderdiklerini diğer taraftan da
güvenlikteki kurumsal yapılanmayı
modernize ettiklerini dile getirdi.

Valilerimiz, kaymakamlarımız, Allah
hepsinden hepinizden razı olsun,
kırk yıldır pandemi yönetiyormuş
sanki böyle bir salgın afetiyle karşı
karşıya kalmış gibi bu süreci yönettiler. İşte bütün bunlar, bir devlet
geleneğinin, bir büyük devlet aklı
biriktirmenin neticesidir.”

Yeni güvenlik konsepti
Yeni güvenlik konseptinin, 21. yüzyılın güvenlik risklerinin tamamını
yönetmek ve kronik güvenlik problemlerini çözebilmek için üretilen
yeni paradigmaların toplamı oldu-
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Terör ve uyuşturucuyla
mücadele
Soylu, son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudunu yüzde 87 oranında azalttıklarını, terör örgütüne
2020’deki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de
altında kaldığını, 52 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Soylu, trafikte yüz bin nüfus başına
can kayıplarının son 10 yılda yüz binde 13,4’ten yüz binde 5,9’a düştüğünü, hedeflerinin, bu sayıyı, Avrupa
ortalaması olan yüz binde 5 seviyesine çekmek olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın 2021 Çalışma
Planı Temaları: GelişimKoordinasyon-Verimlilik
2021’in Bakanlık Çalışma Planı temalarını, her birimin temel hedeflerini, saatler süren toplantılar sonucu belirlediklerini anlatan Soylu,
söz konusu temaların «gelişim-koordinasyon-verimlilik”
olduğunu
söyledi. Soylu, bu üçlü temanın her
başlığını kurumsal, insani ve teknolojik temelde detaylandırmayı planladıklarını anlattı.

Geleceğin idareci profili

Soylu, katılımın yaklaşık beş katını,
ikna yöntemiyle dağdan indirdiklerini
ve bu sayının 243 olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı hükümet
modelinden, yerli ve milli diye tarif
ettiği üretim modeline kadar, güvenlik politikalarına kadar pek çok
başlıkta yeni tarifler yaparken, aslında yeni bir idareci tarifi de yaptığını
aktaran Soylu, şunları kaydetti:

Uyuşturucu ile büyük bir mücadele verdiklerini de anlatan Soylu,

“Makam odalarına hapsolmamak,
vatandaşla sürekli hemhal olmak,
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vatandaşın derdini doğrudan ve
aracısız dinlemek... Bunlar alelade
ve eski moda nasihatler değildir.
Bu idareci profili, aslında geleceğin idareci profilidir.
Vatandaş memnuniyeti odaklı, sorunlara en kısa yoldan temas eden,
aktif, dinamik, yeni çözümler üreten, mevzuatın ve temayüllerin
esiri olmayan vali ve kaymakam
profili, geçmişin değil geleceğin
yönetici profilidir. Bizim şansımız
şudur ki Türk idare geleneği, aslında bu yönetici profiline uygun bir
gelenektir. Adına türküler yakılan
vali ve kaymakamlarımız, işte böyle insanlardır."

Parlamenter sistem
Parlamenter sistem içerisinde salgınla
ilgili bu kadar hızlı kararlar alınılıp, bu
kararların da hızla ortaya koyulamayacağını belirten Soylu, kendisinin de
parlamenter sistemde milletvekilliği
ve bakanlık yaptığını hatırlattı.
Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Parlamenter sistem içerisinde bir
taraftan Zeytindalı Harekâtı, bir taraftan terörle mücadelede iç güvenlik harekâtı, Yıldırım’dan Kapan’a kadar, yarın başlayacak yeni harekâta
kadar. Barış Pınarı Harekâtı’na kadar. Bir taraftan Doğu Akdeniz ve
Libya meselesine kadar her birini
yönetebilme kabiliyetine sahip olabilir miydik? Yoksa parlamenter
sistem içerisinde yasama, yürütme,
yargının birbiri içerisine karışmış,
her birinin kendi içerisinde müdahale ettiği, kakafoni, kaos olduğu,
tartışmaların günlerce devam ettiği
bir süreci sabah akşam yaşar, adım
atarken bir ileri iki geri halimizle şu
an ne durumda olurduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize götürüldü ve
milletimiz onayladı diye bunu değiştirebilmek, bunu sanki bu süreç

içerisinde yaşanan bütün meselelerin hakkında hakikaten bu sistem
gelmemiş gibi değerlendirmek esas
itibarıyla büyük bir aldanmadır.

Soylu, 15 Temmuz’dan sonraki süreçte, şu anda alımları devam edenler dâhil 500 yeni idareciyi sisteme
ekledikleri bilgisini de paylaştı.

Bu sistemin içerisinde bulunan bir
bakan arkadaşınız olarak söylüyorum, inanın Türkiye parlamenter
sistemin içerisinde olsaydı büyük bir
kakafoni yaşardı, her kafadan bir ses
çıkardı, büyük bir kaos yaşardı ve
birilerinin istediği Türkiye’nin kendi
içerisinde patinaj ettiği bir süreç ile
karşı karşıya kalırdı. Oysa şimdi patinaj etmeyen meseleleri teker teker
çözen, ileri ufuklar vadedebilen, iyi
bir koordinasyon ortaya koyabilen
ve dünyanın da şu coğrafyada parmak ısırarak takip ettiği bir tabloyu
hep beraber yaşıyoruz. Bunu yaşamaya da devam edeceğiz.”

Türk İdareciler Derneği
Genel Başkanı Saffet
Arıkan Bedük yaptığı
konuşmada;

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini diğer ülkelerdeki sistemlerle
de kıyaslayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki sisteminin
başarısını tüm dünyanın takdir edeceğini söyledi. Soylu, sistemi dünya
takdir etse de bilmeyenlerin bildiklerini söylemeye devam edeceğini
dile getirdi.

Selamlama ve hoş geldiniz girişi
yaptıktan sonra,
“Mülki idare amirleri, 81 il ve 922 ilçede merkezi idarenin temsilcisi olarak
ülke genelinde mesai mefhumu gözetmeden görev yapmaktadır. Mülki
idare amirlerimiz, il ve ilçelerde kamu
hizmetlerinin, eşit, adil ve insan haklarına uygun biçimde yürütülmesi hususunda, hassasiyetle çalışmaktadır.
Üstün hizmet anlayışı ile görev yapan
idarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler
Günü’nü kutluyorum.” dedi.
İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirlerinin önemine işaret eden Bedük,
“İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar
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hizmet veren, ülkemizin huzuru,
güvenliği ve refahı için çalışan temel bir bakanlıktır. İçişleri Bakanı ve
bakan yardımcılarının önderliğinde
taşrada hizmetleri hızlı, etkili ve verimli biçimde yürüten mülki idare
amirleri, hakla ilişkileri de Devlet
ile millet arasında köprü olacak biçimde sağlamaktadır. Hem Devletin,
hem de milletin güvenini kazanmak
için çalışmaktadırlar. Vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar meslek
hayatlarında elde ettikleri tecrübeler sebebiyle memleketimizin her
köşesinde başarılı projeler üreterek
değer katma gayreti ve adanmışlık
içinde görev yapmaktadır.” dedi.
İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı
projelerine dikkat çeken Bedük,
“İçişleri Bakanlığı, vatandaş odaklı
bilişim projeleri ile hizmetlerin niteliğini artırmakta ve halkla yakınlaşmayı hızlandırmaktadır. Açık Kapı,
KADES ve UYUMA gibi proje ve uygulamalara en büyük destek taşrada
mülki idare amirlerimiz tarafından
verilmektedir. Bu projeleri, Dernek
olarak katıldığımız uluslararası toplantılarda gururla anlatıyoruz. Muhataplarımız tarafından yakın ilgi
gösterildiğine şahit oluyoruz.” dedi.
Mülki idare amirlerinin sorun ve
sıkıntıları konusunda İçişleri Bakanı
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Soylu’ya duyulan güveni ifade eden
Bedük,
“Sayın Bakanım, uzun zamandır bizlerle çalışıyorsunuz, siz meslektaşlarımızı alandan tanıyorsunuz. Mülki
idare amirlerinin sorunlarını, sıkıntılarını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu sebepten size güveniyoruz.
En uygun zamanda sıkıntıların giderilmesi için gereğini yapacağınızı
biliyoruz. İmkan bulduğunuzda sorunları çözümleyeceğinize inanıyorum.” diye duygu ve düşüncelerini
anlattı.
Bedük öncelikle mülki idare amirlerine yönelik ama diğer kişilere de
açık olabilecek huzurevi projesini
gündeme getirdi:
“Pandemi sürecinde emekli mülki
idare amirlerimizin, karı-koca birlikte yaşasa da sıkıntılar yaşadıklarına
şahit olduk. Bu bağlamda uygun
bir arsada, iki katlı binalar, ev ortamında gibi ortak yaşam alanları,
sosyalleşme alanları, yeşil bir çevre
düzenlemesi içinde yürüyüş yolları
bulunan çağdaş özellikler barındıran
nitelikli bir huzurevi yapılması hususunda Bakanlığımızın desteğine
ihtiyacımız var. Gölbaşı’nda uygun
bir hazine arsası bulduk. Yaptığımız
araştırmada Özelleştirme İdaresine
devredildiğini öğrendik. Aldığımız
ön bilgilerden Özelleştirme İdaresi

açısından bize devir konusunda sorun olmayacağı bilgisini edindik. Bu
arsanın devri konusunda, özel ilgi ve
desteğinizi takdirlerinize sunarız. Bu
huzurevi, mülki idare amirleri dışındaki isteklilere de açık olmasını arzu
ediyoruz. Gelen meslektaşlarımızın
maaşlarında ödeme yapabileceğini
düşünüyoruz. Biz Dernek olarak, bu
konuda elimizden geleni yapma azmindeyiz.” dedi.
Bedük ödül alan kaymakamlar ile
ilgili sürece işaret etti:
“Her yıl başarılı idarecilerimizi ödüllendiriyoruz. 10 Ocak İdareciler Günü’nde düzenlenen törenle başarılı
idarecilerimize ödüllerini veriyoruz.
Böylece meslektaşlarımızın motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz.
Meslek camiamızın başarılı çalışmalarını ulusal gündeme getirmiş
oluyoruz. Ödül vermek için başarılı
mülki idare amirlerimizi belirlerken;
il ve ilçedeki koordinasyon başarısı, tavır ve davranış olarak temsil
kabiliyeti, kamu hizmetlerinin hızlı
ve etkili şekilde sunulması, istihdam sağlayıcı ve sürekliliği olan
projelerin uygulanması, merkezi bütçeden yapılan yatırımların
kontrol ve takibinin yapılması,
merkezi bütçeden yapılan yatırımlara yerel destek sağlanması, yerel katkılarla istihdamı ve üretimi
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artırmaya yönelik sürdürülebilir
yatırımlar yapılması, gibi kriterler
esas alınmaktadır. Bu doğrultuda
ödül alması uygun görülen mülki
idare amirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Mülki amirlere ödül
verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu›nun konuşmasının ardından Şehit
Kaymakam M. Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü Giresun/Dereli
Kaymakamı Murat Atıcı›ya, Şehit
Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü Siirt/Baykan Kaymakamı
Mehmet Tunç’a, Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü Van/
Başkale Kaymakamı Asım Solak’a,

Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü ise Diyarbakır/
Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal’a
verildi. Merhum Vali Galip Demirel
Sosyal Hizmet Ödülü’nü, Eskişehir/
Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur
Arslan aldı.
Babası Merhum Vali Galip Demirel
adına ödül verilmesine, Turizm ve
Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit de
eşlik etti.
Program pandemi nedeniyle sınırlı
sayıda katılımcı ile yapıldı. 2020 yılında emekli olan Mülki İdare Amirleri adına sembolik olarak emekli
Mülkiye Başmüfettişi Yaşar Özdemir (Mülki İdare Amiri)’e belge ve
plaketleri verildi. Diğer emekli ida-

recilerin belge ve plaketlerinin kargo ile kendilerine iletileceği ifade
edildi.
2020 yılında 45 mülki idare amiri
emekli oldu, bir mülki idare amiri ise görevi esnasında vefat etti.
Dergimizin ilerleyen sayfalarında
bu konuda fotoğraflı bir tablo yer
almaktadır.
Pandemi kısıtlamalarına uygun biçimde 11 Ocak 2021 Pazartesi günü
yapılan kutlama töreninden sonra
12 Ocak 2021 Salı günü Genel Başkan saffet Arıkan BEDÜK başkanlığındaki bir heyet ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Anıtkabir Özel
Defteri Genel Başkan tarafından
imzalandı.

11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun

10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ MESAJI

K

apıları aynı zamanda devlet
kapısı, umut kapısı ve çare
kapısı olan bir gurur mesleğinin, Mülki İdare Amirliği’nin özel bir
günü, İdareciler Günü’nün heyecanı ve gururu içindeyiz.
Başka ülkelerde bir şehrin yöneticisi
çok farklı şekillerde algılanabilir. Bazı
ülkelerde basit bir memur, bazı ülkelerde belki her şeyin sahibi... Ancak
2200 yıllık köklü devlet geleneğine
sahip Anadolu medeniyeti, bu dengeyi en doğru yerde kurmuş olan
ve bu makamları en doğru şekilde
algılayan medeniyettir. Vali ve kaymakam yeri gelir bir baba, yeri gelir
korunması veya yol gösterilmesi gereken bir evlattır millet için. Her ne
olursa olsun saygıda kusur edilmez,
çünkü temsil ettiği makamın devlet
olduğu bilinir ve devlet kutsaldır.
İşte milletin bu gücünü, desteğini
ve saygısını arkasına aldığı için bizim
vali ve kaymakamlarımız, ülkenin en
zor dönemlerinde de görevlerinin
başında, sorumluluklarının gereğini
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yerine getirebilmişlerdir. Bugün dahi
modern zamanların yeni güvenlik
tehdidi virüs salgınıyla ilk kez karşılaşmalarına rağmen bütün mülki
idare amirlerimiz büyük bir maharet
ve dikkatle süreci yönetmiş, mesleki
tecrübelerini sahaya yansıtmış, batıda gördüğümüz market yağmalama
sahnelerini, hastanelerdeki perişanlığı bize göstermemişlerdir.
Ve yine aynı ilhamla en küçük ilçeden en büyük vilayetine kadar her
yere kendi imzalarını atabilmiş, bir
çocuk daha okusun, öğretmen, mühendis veya doktor olsun, iş sahibi
olsun, bu ülkenin geleceği uyuşturucuyla, terörle heba olmasın, bu
ülkenin ekonomisi kalkınsın, gençlere yeni iş sahaları açılsın diye büyük bir gayreti ortaya koymuşlardır.
Bu topraklar, idarecilik yapması
kolay topraklar değildir. Terör, deprem, uyuşturucu, kitlesel göç gibi
pek çok küresel sorunla uğraşırken,
bir yandan da darbe ve vesayet gibi
varlığımızı hedef alan tehditlere
karşı da uyanık olmak gerekir. 15

Temmuz ihanetinin başarısız olmasında en önemli sebeplerinden biri,
bu ülkenin vali ve kaymakamlarının
dirayeti, becerisi ve köklü meslek
geleneğinden gelen ferasetidir.
Kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem
talimatları hem de bizzat kendi uygulamasıyla bu dönemde vatandaş
buluşmalarına ağırlık verilmiş; ulaşılabilir, kapısı ve gönlü daima açık
olmak temel meslek prensibi haline getirilmiştir. 21. yüzyılın modern
yönetim anlayışının gereği budur.
Bunu en iyi uygulayacak olan da
elbette ki Anadolu medeniyetinden
ve devlet geleneğinden ilham alan
Türk İdarecileridir.
Bu vesileyle, birlikte çalışmaktan
onur duyduğumuz mülki idare
amirlerimizin İdareciler Günü’nü
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor, görevi başında şehit
olan tüm arkadaşlarımızı ve hem
emekli olup bu teşkilata emeği
geçmiş hem de bugün aramızda
olmayan tüm meslek büyüklerimizi
rahmet ve şükranla yâd ediyorum.
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2019 Yılı Başarılı İdareci Şehit Kaymakam
M. Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Üstün
Hizmet Ödülüne Giresun-Dereli Kaymakamı (V.)
Murat ATICI layık görülmüştür.

ve kamu yönetimi üzerine eğitim
almak amacıyla Almanya'nın Hamburg Eyaletine gönderildi. Kepsut
ilçesinde kaymakam olarak görev
yaptı. Kemaliye kaymakamı iken;
24 Ocak Elazığ Depreminde ve 22
Ağustos Giresun Sel afetinde görevlendirilmiştir. Halen Dereli Kaymakam Vekili olarak görev yapan ATICI,
evli ve iki çocuk babasıdır.
Murat ATICI 1985 yılında Elazığ’da
doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Elazığ’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme bölümünden 2009 yılında
mezun oldu. 2013 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ettikten sonra Eylül 2015'te Alman dili

14

Murat ATICI’nın bu ödüle layık görülmesinde; afet yönetimi, kriz yönetimi, kentsel dönüşüm çalışmaları,
Açık Kapı Projesinin aktif olarak işletilmesi, gibi başarılı çalışmaları temel
etken olmuştur.
Murat Atıcı’nın yürüttüğü önemli
projeler şunlardır:

• Öncelikli olarak Afet/Kriz yönetiminde halkla ilişkilerin başarıyla
yürütülmesi
• Afet ve kentsel dönüşüm sebebi
ile yıkılan kamu binalarının yapım işleri
• Kriz Koordinasyon Merkezinin
yürütülmesi
• Konteyner ile kurulan Açık Kapı
Merkezinin başarıyla yürütülmesi
• İlçede hayatın normale dönüşü
için geçici dükkânların oluşturulması, yeni inşaatların yapım
sürecindeki sorunların çözümü
(-71 konut 82 dükkân projesi,
-142 konut projesi)
• Afetten etkilenen ve kentsel dönüşüme giren işyerleri ve konutlar
için yapılan ödemelerinin takibi
• Yaşanan malzeme sıkıntılarını
gidermek üzere Belediye işbirliği
ile konkasör tesisi kurulması
• Selden zarar gören 21 köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
• Eşzamanlı olarak KÖYDES projesi
kapsamında 56 yol projesinin tamamlanması
• Afet sonrası 8 köyün içme suyu
altyapılarının tamamlanması
• Afet sonrası 3 beton duvar, 28
taş duvar, 16 menfez yapımının
tamamlanması
• İlçe merkezi Akkaya köprüsünün
yapım işinin takibi

İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT
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2019 Yılı Başarılı İdareci M. Vecdi Gönül
Güvenlik Hizmet Ödülü
Vali Dr. M. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülüne
Diyarbakır-Lice Kaymakamı Cevdet BAKKAL layık
görülmüştür

Cevdet BAKKAL 1983 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Giresun’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006

yılında mezun oldu. 2011 yılında
Mersin Kaymakam Adayı olarak
mülki idare amirliği mesleğine intisap eden Cevdet BAKKAL, Şabanözü
ve Mesudiye ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Kaymakam adaylığı döneminde İngiltere’nin Portsmouth
Üniversitesinde kamu yönetimi
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. BAKKAL, 2019 yılından bu
yana Lice Kaymakamlığı ve 2020 yılı
Mart ayından bu yana Lice Belediye
Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

lerini kucaklayıcı tutum ve davranışları ile devlet-vatandaş arasında
güven ortamının oluşturulmasında
göstermiş olduğu üstün gayretleri,
güvenlik alanında yapmış olduğu
çalışmalar, özellikle 2020 yılında kolluk birimlerince yapılan narko-terör
operasyonlarında ulusal düzeyde
rekor miktarda uyuşturucu madde
ele geçirilmesi, ilçede hayata geçirilen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara
yönelik uygulamalar ve projeler, ilçenin tanıtımına yönelik çalışmaları
önemli rol oynamıştır.

Cevdet BAKKAL’ın bu ödüle layık görülmesinde; toplumun tüm kesim-

Cevdet Bakkal’ın yürüttüğü önemli
projeler şunlardır:
• Tarımsal Araştırma Geliştirme
Alanı Projesi
• Lice Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi Kooperatifi kurulması,
• Ailem Mutfak Projesi,
• Aile Destek Merkezi Koordinasyonunda Kadınlara Yönelik
Meslek Edindirme Projeleri,
• Korunmaya Muhtaç Yaşlılara
Evde Bakım Hizmeti Projesi,
• Bakımlı Okullar Projesi,
• Tarihi ve Kültürel Değerlere Yönelik Projeler,
• Yol Kontrol ve Güvenlik Noktaları Bakım ve İyileştirme Çalışmaları.

16
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2019 Yılı Başarılı İdareci Şehit Kaymakam
Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü
Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülüne
Siirt-Baykan Kaymakamı Mehmet TUNÇ layık
görülmüştür.

Adayı olarak Kaymakamlığa intisap
etti. Eylül 2018’de Siirt Baykan Kaymakamı, Baykan Belediye Başkan
Vekili, Veysel Karani Belde Belediye
Başkan V. ve Atabağı Belde Belediye Başkan V. olarak görevlendirildi.
Baykan Kaymakamı olarak görevine
devam eden TUNÇ, 15 Mayıs 2020
tarihi itibarı ile Baykan Belediye Başkan V. olarak görevlendirilmiştir. Evli
ve bir çocuk babasıdır.
Mehmet TUNÇ, 1980 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Eskişehir, Ortaokul ve Liseyi Ankara’da tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun
oldu. 2010 yılında Hatay Kaymakam

Mehmet TUNÇ’un bu göreve layık
görülmesinde; özellikle çocuklar,
gençler, kadınlar ve yaşlılarımıza
dönük yürüttüğü projeler dikkat
çekmektedir. Belediye Başkan Vekillikleri görevlerinde mahalli hiz-

metlerin iyileştirilmesinde, özellikle
istihdama yönelik projelerin geliştirilmesinde, çocukların fiziksel,
sosyal ve sportif faaliyetlerini yürüttükleri yeni oyun park alanlarının
oluşturulmasında, ilçenin sosyal ve
kültürel yönlerden gelişimi yönünde ortaya koyduğu başarılı çalışmalar ile güvenlik alanında yürüttüğü
çalışmalar önemli rol oynamıştır.
Mehmet Tunç’un yürüttüğü önemli
projeler şunlardır:
• Baykan’da bir ilk İstihdam Odaklı
Tekstil Projesi
• İstihdam Odaklı Baykan Yöresel
Ürünler Pazarı Projesi
• 4 Yeni Çocuk Oyun Park Yapım
Projesi
• 6 Km’lik İçme Suyu İsale Hattı
Projesi
• 5.400 m2 Kilitli Parke ve Bordür
Yapım İşi
• 6 km Dere ve Sulama Kanalları
Islah Çalışmaları
• Eko-Turizm Projesi ve 500 Fidan
Dikimi
• Sınavlara girecek öğrencilere Sınava Hazırlık Setleri Dağıtımı
• Yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşımıza yönelik hayata geçirilen Şefkat Eli Projesi
• Baykan Kadın Kooperatifi kurma
çalışmalarının başlatılması

18
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2019 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali
Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü
Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet
Ödülüne Eskişehir Çifteler Kaymakamı
Mehmet Uğur ARSLAN layık görülmüştür.

Mehmet Uğur ARSLAN 1979 yılında
Kilis’te doğdu, ilk ve orta öğrenimini
Kilis’te tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümünden mezun oldu. Yüksek
lisansını yerel yönetimler alanında Osmangazi Üniversitesi’nde tamamladı. 2004 yılında Mülki İdare
Amirliği mesleğine girdi. 14 Eylül
2018 tarihinde Eskişehir Çifteler
Kaymakamlığı görevine atandı. Halen Çifteler Kaymakamı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Mehmet Uğur ARSLAN’ın bu ödüle
layık görülmesinde; ilçede üretimi
yapılan tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasında yapılan
çalışmalar ve bu kapsamda çiftçilerle tarım sanayicilerini buluşturma
projesi, Büyüklerimize Vefa Projesi
kapsamında yaşlılara evde bakım
hizmeti sunulması dikkat çekmekte
olup, hayata geçirilen bu projeler
ile ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için ortaya
koyduğu başarılı çalışmalar temel
etken olmuştur.
Mehmet Uğur Arslan’ın yürüttüğü
önemli projeler şunlardır:
• Büyüklerimize Vefa Projesi
• Engellilerin Sivil Toplum Örgütlenmesine Yönelik Gönüllüler
Derneği Kurulması
• Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik
Hizmetler ve Dernek Kurma Çalışmaları
• Yükseköğrenim Gören Kız Öğrencilerine Yönelik Yurt Yapımı Çalışmaları
• Çiftçilerle Tarım Sanayicileri buluşturma Projesi
•

20

Hayvan Sevgisi Projesi
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2019 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali
Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü
Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü’ne VanBaşkale Kaymakamı Asım SOLAK layık görülmüştür.

Asım SOLAK 1986 Yılında Balıkesir’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve
Lise öğrenimini Balıkesir’de bitirdi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğiti-

mini 2009 yılında tamamladı. 2010
yılında Mardin Kaymakam Adayı
olarak mülki idare amirliği mesleğine girdi. Eylül 2018’de Başkale İlçesi
Kaymakamlığı ve Belediye Başkan
Vekilliği görevine atandı. Halen Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

birlikte kullanılmasıyla kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle
toplumun bütün kesimlerini kucaklayan çalışmalar, Belediye Başkan
Vekili olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, yeni park alanları ve
sosyal donatıların ilçeye kazandırılması etkili olmuştur.

Asım SOLAK’ın bu ödüle layık görülmesinde; afette zarar gören kırsal
mahallelerde yaraların sarılması,
uyuşturucu ile yoğun mücadele
edilerek terörizmin finansmanının
önüne geçilmesi, merkezi yönetim
ve mahalli idarelerin imkânlarının

Asım Solak’ın yürüttüğü önemli projeler şunlardır:
• Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve
Spor Merkezi yapımı
• Deprem sonrası başarılı iyileştirme çalışmaları
• Uyuşturucu kaçakçılığı ile başarılı mücadele faaliyetleri
• “Millet Bahçesi” yapımı
• “Kaldırım ve Işıklandırma” çalışmaları
• Şehit yakınları ile İstanbul- Çanakkale-Bursa Gezisi
• Ev kadınlarının katıldığı Karadeniz- Batum Gezisi
• Müzik atölyesi oluşturulması
• “Gezici EBA Destek Noktası Aracı” oluşturulması
• Çocuk Akademisi oluşturulması
• Kadınların meslek edinmelerine
yönelik Amugurumi kursları
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