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İçişleri Bakanı Soylu: 
“İcazeti milletinde ve 
değerlerinde arayan 

yöneticilere ihtiyacımız var.”

Soylu, 2 Kasım 2022 
tarihinde Ankara 
Üniversitesi (AÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ın da katılımıyla 
İçişleri Bakanlığı Eğitim 
Dairesi Başkanlığında dü-
zenlenen “105-110. Dö-
nem Mülki İdare Amirleri 
Eğitimi” programı ile Ba-
kanlık ve Ankara Üniversi-
tesi arasında düzenlenen 
“Lisansüstü Eğitim-Öğre-
tim ve Hizmet İçi Eğitim 
İş Birliği Protokolü İmza 
Töreni”nde konuştu.
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Programda Bakan Soylu’nun yanı 
sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Er-
soy, İsmail Çataklı, Göç İdaresi Baş-
kanı Savaş Ünlü, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar 
ile çok sayıda mülki idare amiri yer 
aldı. Bakan Soylu, sabah saatlerinde 
Osmaniye’de geniş çaplı bir operas-
yonun duyurusunu ve başlangıcını 
yaptıklarını belirtti.

Osmaniye’de uyuşturucu satıcı-
larına yönelik başlatılan “Kökünü 
Kurutma Operasyonu” kapsamın-
da, “Hedeflerin 130’una ve aranan 
10 şahsa ulaştılar, adliyeye teslim 
edecekler.” dedi. Soylu, şafak ope-
rasyonlarının bir süredir yapıldığı-
nı ancak uyuşturucuyla mücadele 
çabasını itibarsızlaştırmak isteyen-
lerin bulunduğunu, toplumun ve 
teşkilatın motivasyonu, temposu ve 
azminin düşürülmeye çalışıldığını 
söyledi.

Türkiye’nin etrafındaki kurgulan-
mak istenen meselelere tam hakim 
olunması gerektiğini vurgulayan 

Soylu, şöyle devam etti: “Neden sü-
rekli karşı taraftalar? Çünkü bugün 
devlet, milletin ta kendisidir. İtiraz 
ettikleri budur. Bunların hayalin-
deki millet, devlete ancak sandığa 
kadar yaklaşabilen millettir. Onların 

hayalindeki millet, devlete ancak 
muhtarlık binasına kadar yaklaşabi-
len millettir. Onların kurgusundaki 
devlet, millete ait bir devlet değil-
dir. Bugünkü kavganın temelinde bu 
yatmaktadır.”
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Devlet, Yapay Zekayla 
Yönetilen Bir Şey Değil
Mülki idare amirlerine de seslenen 
Bakan Soylu, tüm istikrarsızlık tehdit-
lerine karşı sağlıklı işleyen bir devlet 
sistemine ve bu sistemi kusursuz bir 
şekilde işletecek yöneticilere ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye’nin 
köklü bir devlet geleneği olduğuna 
işaret ederek şöyle konuştu:

İcazeti milletinde ve 
değerlerinde arayan 
yöneticilere ihtiyacımız var
Soylu, Türkiye’nin köklü bir devlet 
geleneği olduğunu vurguladı. Soylu, 
Türkiye’ye yönelik tüm istikrarsız-
lık tehditlerine karşı sağlıklı işleyen 
devlet sistemine ve sistemi kusur-
suz şekilde işletecek yöneticilere ih-
tiyaç olduğunun altını çizerek, “Elin 
kapılarında gezerek icazet arayan 
değil tam tersi icazeti milletinde, 
değerlerinde arayan yöneticilere ih-
tiyacımız var.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi ile ülkeyi ikinci yüzyıla taşıyacak 
önemli adım atıldığını belirten Soy-
lu, şunları kaydetti:

“Oradan besleniyoruz ve Cumhur-
başkanlığı Hükümet Modeli ile ger-

çekten ülkemizi 2’nci yüzyıla taşı-
yacak önemli bir adım attık. Ancak 
‘devlet’ dediğiniz, yapay zekayla fa-
lan yönetilen bir şey değil. İnsan aklı, 
insan hissiyatı, insanın yetenekleri, 
yetenekli ve bilgili insanların bir ara-
ya gelmesi, devlet sisteminin başarısı 
için elzemdir. Onun için sizlere ihti-
yaç var. Bilgili, hızlı karar verebilen, 
inisiyatif almaktan çekinmeyen, so-
run çözme ve değer üretme odaklı; 
mutlaka her işinde vatandaşı merke-
ze alan, en önemlisi de ‘Türkiye Yüz-
yılı’ kavramını bir slogan olarak değil, 
bir iddia olarak içselleştirmiş mülki 
idare amirlerine ihtiyacımız var.”

Program kapsamında 503 mülki ida-
re amirinin eğitimlere katılacağını 

ve 3 gün sürecek eğitimlerin 5 grup 
halinde planlandığını aktaran Soylu, 
şunları söyledi:

“Sosyal medya ve algı yönetiminden 
kriz iletişim yönetimine, kamuda 
etkili iletişim ve halkla ilişkilerden 
mülki idare amirlerinin, kamu ku-
rumları, özel sektör, sivil toplum ku-
ruluşları ve benzeri kuruluşlarla ile-
tişiminden insan hakları eğitimine, 
mesleki davranış kurallarına kadar 
pek çok konu başlığına sahip ileti-
şim ağırlıklı bir program hazırlandı.”

Soylu, bugün imzalanacak protokol 
kapsamında kaymakamlık eğitimi 
alan mülki idare amirlerinin, An-
kara Üniversitesinde tezli yüksek 

Bakan Soylu, 
Türkiye’ye yönelik 
tüm istikrarsızlık 
tehditlerine karşı 
sağlıklı işleyen devlet 
sistemine ve sistemi 
kusursuz şekilde 
işletecek yöneticilere 
ihtiyaç olduğunun 
altını çizdi.
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lisans, tezsiz yüksek lisans ve dok-
tora programlarına katılabileceğini 
sözlerine ekledi.

Protokol tüm mülki idare 
amirlerinin eğitimi için 
önemli
AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da 
protokol çerçevesinde mülki idare 
amirlerinin eğitimlerine katkıda bu-
lunacak olmalarından dolayı mem-
nuniyet duyduklarını belirtti.

Eski adı Mektebi Mülkiye olan AÜ 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF), 
mülki idari amirlerin yetiştirilme-
sinde önemli rol oynadığını ve bu-
gün 81 ildeki valilerin 44’ünün AÜ 
SBF’den mezun olduğunu aktaran 
Ünüvar, protokolün tüm mülki idare 
amirlerinin eğitimi için önemli oldu-
ğunu vurguladı.

Ünüvar, bugün imzalanacak pro-
tokol kapsamında, AÜ SBF’deki 
öğrencilerin eğitimi sırasında “Kay-

makamlık Refakati Programı” çerçe-
vesinde “refiklik stajı” yapabilecek-
lerini de bildirdi.

Koruma Akademisi’nde eğitim alan-
lara İngilizce eğitimi verdiklerini ha-
tırlatan Ünüvar, İçişleri Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
imzalanan “Muhtar Akademisi” iş 
birliği protokolü kapsamında eğitim 
vereceklerini de söyledi.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Ça-
kırtaş, projeyi şöyle tarif etmiştir:

“2020 yılında Sayın Bakanımızın ta-
limatlarıyla başlatılan ve Personel 
Genel Müdürlüğümüzce hazırlana-
rak koordinasyonu sağlanan “Genç 
Mülki İdare Amirleri Performans 
Değerlendirme ve Takip Planlaması 
Projesi” başlatılmış olup kapsamın-
da 105-110. Dönem mülki idare 
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amirlerine yönelik olarak bugüne 
kadar Bakan Yardımcılarımız ve Ge-
nel Sekreterimiz ile sorumlu birim 
amirlerimiz tarafından;

• Yüz yüze ve video konferans sis-
temi üzerinden düzenli görüş-
meler yapılmış,

• İnternet tabanlı mesajlaşma uy-
gulamaları üzerinden kurulan 
gruplar vesilesiyle proje kapsa-
mındaki tüm mülki idare amirle-
rinin anlık iletişim halinde bulun-
ması sağlanarak süreç dinamik 
tutulmuş ve proje kapsamında 

bulunan genç mülki idare amirle-
rine daha yoğun mesleki tecrübe 
aktarımı yapılmasına yönelik bir-
çok etkinlik icra edilmiştir.”

• Ayrıca Ankara’da düzenlenen 
programın amacını da şöyle ifa-
de etmiştir:

 “Personel Genel Müdürlüğü ile 
Başkanlığımız sorumluluğunda 
ve koordinasyonunda bu faali-
yetler kapsamındaki 105.-110. 
dönem mülki idare amirlerinin;

•	 bilgileri tazelemek, yeni ge-
lişmeleri paylaşmak,

• tecrübe ve bilgi paylaşımın-
da bulunmak, mülki idare 
amirleri arasında dayanışmayı 
sağlamak ve böylelikle taşra 
yönetiminde daha etkin görev 
üstlenmelerini sağlamak ama-
cıyla Bakan Yardımcılarımız ve 
Genel Sekreterimiz koordinas-
yonunda oluşturulan çalışma 
grupları çerçevesinde teşrifi-
nizle bu eğitim programını dü-
zenlemiş bulunmaktayız.”

Konuşmaların ardından iş birliği 
protokolü imzalandı.


