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ŞEHİT KAYMAKAM 
MUHAMMED FATİH 
SAFİTÜRK’ÜN HİZMETLERİ

22.07.2015 tarihinde Derik İlçesi-
ne atanarak göreve başlayan Şehit 
Kaymakamımız Muhammed Fatih 
SAFİTÜRK Derik İlçemizi geliştirmek, 
geleceğimizin teminatı olan geçleri-
mizi ve ilçe sakinlerini terörden uzak 
tutmak, istihdam yaratmak ve Derik’i 
Türkiye ve Dünyaya tanıtmak için çe-
şitli projeleri hayata geçirmiştir.

1. “ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA VE 
SABUN ÜRETİMİ ATÖLYESİ 
PROJESİ

Çocukları ve gençleri çok seven şe-
hit Kaymakamımız, çocuk parkları 
için projeler hazırlatmış, spor mer-
kezleri inşaatına başlamış, okulların 
ve ilçenin futbol takımına da çeşitli 
yardımlar yapmaktaydı.

2. PARK BAHÇE VE OKULLARIN 
BAHÇE DÜZENLEMESİ 
ÇALIŞMALARI

Şehit Kaymakamımız Derik İlçe tra-
fiğini rahatlatacak otopark projesi 
tamamlanıp hizmete sunulmuş-
tur. Ayrıca Koçyiğit Ortaokulu’ nun  
5.000 m2’lik  bahçe düzenlemesi 
yapıldı.

3. YOL ONARIM, ASFALT, KASİS 
VE REFÜJ DÜZENLEME VE 
BORDÜR ÇALIŞMASI

Derik’te çukur kazma olaylarından 
hemen sonra, tüm mahalle arala-
rındaki parkeler sökülüp, yerine 38 
km asfalt çalışması yapıldı. Asfalt 
çalışmalarından hemen sonra araç-
ların hızını kesmek amacıyla belli 
noktalara kasis çalışmaları yapılmış-
tır. Daha sonra refüjler açık mavi ve 
beyaz renge boyanmıştır. Yağmur 

sularına karşı Cevizpınar Mah. Bor-
dür çalışması yapıldı.

4. KADIN VELİLERE YÖNELİK 
GEZİLER, ÇOCUK YARDIMLARI 
ve AŞURE GÜNÜ

Kadın velilere yönelik Belediye Baş-
kanlığı ve Kaymakamlıkça Şanlıurfa 
Gezileri düzenlendi. Aşure gününde 
vatandaşlara aşureler dağıtıldı. Yeni 
doğan bebeklere, bebek seti dağı-
tıldı.

5. İLÇE CAMİLERİ, 
MEZARLIKLARI TEMİZLİĞİ VE 
ÇÖP KONTEYNIR ÇALIŞMALARI,

Beş caminin tuvaletleri ve müştemi-
latları tadilat edildi. Daha temiz bir 
çevre için yerlere gömülü çöp kon-
teynırları yapıldı. İlçeye ait mezarlık-
ların temizliği yapıldı.

2016 Yılı Başarılı İdareci M. Vecdi Gönül 
Güvenlik Hizmet Ödülü
Başarılı İdareci Vali M. Vecdi Gönül Güvenlik 
Hizmet Ödülüne Şehit Mardin/Derik Kaymakamı 
Muhammed Fatih SAFİTÜRK layık görülmüştür.
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İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

A. UYGULANAN GENEL PROJELER

Kalbimiz Sizinle Projesi (5000 kişi), 
Soydaşlarımıza El Uzatıyoruz Projesi, 
Elele Engelsiz Hayat (1-2) Projesi (110 
kişi), Doğru Beslen Sağlıklı Yaşa Proje-
si (18 kişi), Hijyen ve Sağlıklı Beslenme 
Eğitimi Projesi (600 kişi), Yok Olmasın 
Geleceğimiz Projesi, Bereketimiz Yaş-
lılarımız Projesi (41 kişi), Yetimi Gül-
dür ki Dünya Gülsün Projesi (82 kişi), 
Gönül Elçileri Projesi (95 kişi).

B. ROMAN VATANDAŞLARIMIZA 
YÖNELİK UYGULANAN PROJELER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığı 
döneminde gündeme gelen Roman 
Açılımı sayesinde, Roman Vatandaş-
larımızın her türlü sorununun çö-
zümlenmesi ve her yönüyle sosyal 
hayata entegrasyonunun sağlanma-
sını amaç edinen pek çok proje uy-
gulanmış, bir kısmının uygulaması 
devam etmektedir. Mustafakemal-
paşa Kaymakamlığı olarak bu proje 
ve çalışmalara katkıda bulunmak te-
mel görevimizdir. Soruna yakın olan 
çözüme de yakın olur anlayışıyla;

Çınar Projesi-Aile İçi İletişim Projesi 
(500 kişi), Okula Gidiyorum Geleceğe 
Bir Adım Daha Atıyorum (1-2) Projesi 
(971 kişi), Güner Şenpamukçu Giydiri-
liyor Projesi (1000 kişi), Müzikle Okul-
lar Hayat Buluyor (1-2)Projesi (100 
kişi), Roman Çocuklara Müzik Atöl-
yesi Projesi (ROÇMA) Projesi (59 kişi), 

Okulca Birlik Olduk Güner Şenpamuk-
çu’ya Kardeş Olduk (1-2)Projesi (971 
kişi), Tut Elimden (1-2) Projesi (110 
kişi), Petek Projesi (100 kişi), Evlilik Mi 
Evcilik Mi? Projesi (1000 kişi), Madde-
ye Bağlı Olma Hayata Bağlı Ol Projesi 
(5000 kişi), At Arabacılığına Son Çalış-
maya Devam Projesi (63 kişi), Günde-
lik Yaşama Son Projesi (815 kişi), Okul 
Yetersizliğine İlişkin Yeni Okul Yapım 
Projesi, Cami ve Dini Külliye Yapım 
Projesi, Sosyal Hayata Entegrasyon 
Etkinlikleri Projesi (300 kişi)  uygu-
lanmıştır. Bu projelere ilaveten Mus-
tafakemalpaşa Kaymakamlığı-Sosyal 
Dayanışma Merkezi (SODAM) kurul-
muştur. SODAM’da 16 kurs aynı anda 
hizmet vermekte olup yaklaşık 325 
kursiyer yararlanmaktadır.

C. DİĞER FAALİYET VE 
ÇALIŞMALAR

Mermerciler İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi İle İlgili Yapılan Çalışmalar, 
Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışına 
Yönelik Yapılan Çalışma ve Uygulama-

lar, Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Çalış-
maları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi 
Parti Temsilcileri İle Birlikte Yürütülen 
Çalışmalar, 15 Temmuz Dayanışması 
ve Birlik Beraberlik Faaliyetleri.

İlçede yapılan ve yürütülen tüm 
proje ve çalışmalar, öncelikli olarak 
yapılan envanter çalışması sonucu 
tespit edilen sorun ve bulgulardan 
hareketle yapılmıştır. Yerel dinamik-
lerde harekete geçirilerek yapılan 
çalışma ve projelerin sürdürülebilir-
liği olduğu gibi binlerce vatandaşımız 
yararlanmıştır ve yararlanmaktadır. 
Bu proje ve çalışmalardan beklenen 
sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. 

Yapılan projelerin tespit edilebilen 
harcama miktarı 1,817,995 TL.’dir. 
Bu harcamaların 1,317,987 TL.’lik 
kısmı Kamu Kaynağı değildir. Buna 
ilave olarak 7 adet Sosyal Hizmet 
Projesi ve Vatandaşlarımız tarafın-
dan yapılan ancak rakamları tespit 
edilemeyen yüksek miktarda ayni 
yardımlar ve yapılan işler vardır. 

2016 Yılı Başarılı İdareci Şehit Kaymakam 
Ersin Ateş Ödülü

Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Ersin Ateş 
Ödülü’ne Bursa/Mustafakemalpaşa Kaymakamı 

Mustafa MASATLI layık görülmüştür.
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UYGULANAN PROJELER

Kaçakçılıkla Mücadele
2016 yılında yakalanan kaçak sigaraların 
gümrüklenmiş mali değeri 2015 yılına 
göre % 39’ luk artışla 36 milyon 125 
bin tl olmuştur.2016 yılında yakalanan 
gümrük kaçağı ticari eşyanın mali değe-
ri 2015 yılına göre % 617’ lik artışla 70 
milyon TL olmuştur.2016 yılında göç-
men kaçakçısı tutuklanma oranı 2015 
yılına göre % 980’ lik artışla 49 kişi ol-
muştur.
Gürbulak sınır kapısında uygulanan usul-
süzlük cezası miktarı 2016 yılında 2014 
yılına göre parasal değer olarak  %565’lik 
artışla 7 milyon 700 bin TL olmuştur.
Doğubayazıt gümrük müdürlüğü tara-
fından uygulanan usulsüzlük cezası mik-
tarı 2016 yılında 2014 yılına göre para-
sal değer olarak %5300’ lük artışla 270 
milyon tl olmuştur.
2016 yılında 2014 yılına göre ithalat 
miktarı % 10 artmışken ithalattan alı-
nan vergi ise % 223’ lük artışla 45 mil-
yon 350 bin USD olmuştur.

Kamusal Yatırımlar
İlgili Bakanlıkların uygun görüşleri ile 
mahalli katkılar sağlanarak yatırım 
ödenekleri K.H.G.B’ ne aktarılan; 
Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü Hiz-
met Binası Yapım İhalesi K.H.G.B tara-
fından yapılmış ve fiziki olarak gerçek-
leşme oranı %30’dur.
Gürbulak Sınır Kapısı Lojmanları Projesi 
K.H.G.B tarafından hazırlanmış ve Ocak 
ayı içerisinde Yapım İhalesi yine K.H.G.B 
tarafından gerçekleştirilecektir. 
İlçe Tarım ve Zirai Karantina Müdürlü-
ğü Hizmet Binası Yapım İhalesi K.H.G.B 
tarafından gerçekleştirilmiş ve yüklenici-
ye yer teslimi yapılmıştır.
Toplam 22 Milyon 500 Bin TL tutarında 
ödeneğe sahip olan yatırımların tüm iş 
ve işlemleri Doğubayazıt K.H.G.B tara-
fından yerine getirilmektedir.

Kültür ve Turizm Yatırımları
Doğubayazıt K.H.G.B tarafından hazırla-
nan projeler sonucunda sağlanan kay-
naklarla gerçekleştirilmekte olan yatı-
rımların ihale iş ve işlemleri yine K.H.G.B 
tarafından yerine getirilmektedir.
Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Do-
ğubayazıt Evi 
Yatırım Bedeli: 2 Milyon 250 Bin TL – 
%66 İl Özel İdaresi %34 SERKA – Fiziki 
gerçekleşme %80  
Ahmed-i Hani Türbesi Restorasyon ve 
Çevre Düzenlemesi
Yatırım Bedeli: 1 Milyon TL – %50 İl Özel 
İdaresi %50 DAP – Fiziki gerçekleşme %80
Nuh’un Gemisinin İzi ve Meteor Çukuru 
Yatırım Bedeli: 700 Bin TL – %43 SERKA 
%43 Milli Parklar Gen. Müd. %14 KHGB 
– Fiziki gerçekleşme %40

Ağrı Dağı Tırmanış Güzergâhı Alt Yapısı
Yatırım Bedeli: 5 Milyon 500 Bin TL – 
%63 Milli Parklar Gen. Müd. %37 İl Özel 
İdaresi – İhale edildi, yer teslimi yapıldı.
Suluçem, Telçeker, Çetenli ve Karabu-
lak Köyleri Kapalı Halı Saha Yapımı
Yatırım Bedeli: 1 Milyon 300 Bin TL – 
%80 Spor Toto Teşkilatı %20 İl Özel İda-
resi – İhale edildi, yer teslimi yapıldı.
Esnemez Köyü ve Gökçebulak Mezrası 
Köy Konağı Yapımı
Yatırım Bedeli: 700 Bin TL – %80 İller 
Bankası %20 İl Özel İdaresi – Fiziki ger-
çekleşme %30.
Aile Destek Merkezi Yapımı
 Yatırım Bedeli: 600 Bin TL – %80 DAP 
%20 İl Özel İdaresi – Proje hazırlandı, 
ihale aşamasında.
Yapılan çalışmalar ile toplam 13 Milyon 
500 Bin TL tutarında yatırım Doğubaya-
zıt K.H.G.B aracılığı ile ilçemize kazandı-
rılmıştır.

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler
Kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamın-
da ilçemizde halkımızın geniş katılımıyla 
Ramazan Ayı İftar Programları, Yetim ve 
Öksüz Ailelerle Buluşma Programı, Mu-
harrem Ayı İftar Programı, Mevlid Prog-
ramları, 1001 Hatim Programı ve Halep’e 
Yardım Programları düzenlenmiştir.

Eğitim Faaliyetleri
Eğitim faaliyetleri kapsamında Kayma-
kamlığımızca YİBO, PİYO ve okul ziya-
retleri düzenlenmiş, Sınıf Kütüphaneleri 
Projesi kapsamında 5 Bin kitap alımı 
yapılmış, Her Okula Bir Mescit Projesi, 
Ücretsiz TEOG-YGS-LYS Deneme Sınavı 
Projeleri hayata geçirilmiştir. 

2016 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali 
Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü
Başarılı İdareci Merhum Vali Galip Demirel-Sosyal 
Hizmet Ödülü’ne, Ağrı/Doğubayazıt Kaymakamı 
Ulaş AKHAN layık görülmüştür.
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UYGULANAN PROJELER
Erbaa Okuyor Projesi
Anlayarak okuma alışkanlığını kazan-
mış, iyi insan olma özelliklerine sahip, 
milli-manevi değerlerle donanmış ne-
siller yetiştirmek için, 10 bin öğrenci ile 
50’şerli gruplarla 200 toplantı gerçekleş-
tirildi. Toplamda 2012-2016 eğitim-öğ-
retim yılları arasında 110 Bin adet kitap 
öğrencilerimize hediye edildi.

Her Sınıfa Kütüphane Projesi
İyi insan özelliklerine sahip, anlayarak 
okuma alışkanlığı kazanmış nesiller ye-
tiştirmek amacı ile okullarımızda;  871 
şubeye birer kitaplık monte edildi. 
Akabinde her bir şubeye ortalama 120 
adet, toplamda 110.000 kitap sınıf kü-
tüphanelerine teslim edildi.   

Kaymakamlık Kütüphane Projesi 
İyi insan özellikleri ile donanmış milli-ma-
nevi değerlere sahip nesiller yetiştirme 
amacı ile öğrencilerimizin, vatandaşların 
ve personelimizin faydalanacağı 1000 
çeşit, toplamda 2500 adet kitap mevcu-
du olan kütüphane öğrenci ve vatandaş-
larımızın istifadesine sunuldu.

Halk Eğitim Kütüphane Projesi 
Halk Eğitim Müdürlüğünde 10000 ki-
taplık bir kütüphane oluşturulup öğ-
rencilerimizin ve halkımızın istifadesine 
sunuldu. Akabinde okuma alışkanlığını 
kazandırmak için Halk Eğitim Kütüpha-
nesinde öğrencilerimizle 45’er kişilik gu-
ruplarla okuma etkinlikleri düzenlendi.

Her İnsan Özeldir Projesi
Okula giden fakat genellikle devamsızlık 
yapan, akademik başarısı düşük, özgü-
veni zayıf, suç işleme konusunda rahat-
lıkla yönlendirilebilen, iletişim kurma 
becerisi zayıf olan öğrencilerimizle el 

ele verdik. Proje ile hedef kitle öğrenci-
lerin daha sosyal hale geldiği, kötü alış-
kanlıklardan vazgeçilmeye başlandığı 
aileleri ile bağlarının daha da güçlendiği 
uzmanlar tarafından tespit edildi.

Gönül Elçileri Projesi
Yardım duygularını canlandırmak, ihti-
yaçlı öğrencilere katkı sağlamak amacı 
ile başlatılan proje kapsamında Gönül 
elçilerimizden sağlanan desteklerle yak-
laşık 50 üniversite öğrencimize eğitim-
leri için her ay burs verildi.

Yangın Tankeri Projesi
Köylerimizde çıkan yangınlara uzak-
lık nedeni ile itfaiye ekibinin ulaşması 
zaman almaktadır. Bu amaçla; yangın 
söndürme, yol temizleme, sulama ve 
çevre temizliğinde de kullanılmak üzere 
nüfusu en kalabalık 13 köye, 2.5 ton su 
kapasiteli, basınçlı su atabilen tankerler 
muhtarlıklara teslim edildi.

Büyükbaş Hayvancılık Projesi
Kendi geçimini temin etmek isteyen ih-
tiyaçlı vatandaşlarımıza imkân ve fırsat 
verme ve hayvancılığa teşvik amacı ile 14 
kişiye 28 adet büyükbaş hayvan verildi.

Koyunculuk Projesi 1 - 2
İhtiyaçlı ailelere geçim kapısı sağlamak 
ve bölgede hayvancılığı teşvik ve geliştir-
me amaçlı proje ile toplamda 109 aileye 
2380 koyun 1000 kuzu ve 109 koç verildi.  

Köy Tavuğu, Köy Yumurtası Projesi 
960'lık kuluçkahane oluşturularak, her 
yıl ücretsiz civciv dağıtılarak  köy yumur-
tası ve köy tavuğu-horozu eti potansiye-
li-kültürü canlandırıldı.

Tesviye (Gelberi) Projesi
Köylerimizde özellikle kar mücadelesi 
ve köylerin çevre düzenlenmelerinde, 
ayrıca; diğer işlerinde kullanılmak üzere 

65 adet Tesviye (Gelberi) alınarak köy 
muhtarlarına teslim edildi.

Köy ve Mahalle Yardımlaşma 
Heyetleri Projesi 
Kaymakamlığımızca projelendirilen Köy 
ve Mahalle Yardımlaşma Heyetleri Pro-
jesi kapsamında her ayın başında köy ve 
mahalle heyetleri ile toplantılar yapılarak,   
rapor halinde sunulan ihtiyaçlar doğrul-
tusunda, gerekli yardımlar ve hizmetler 
hızlıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Emniyet Asayiş Dost Projesi 
Suç ve suçluyla mücadele,  emniyet - 
asayiş olaylarını görüntüleme ve anında 
gerekli müdahale amacıyla, uzaktan ku-
mandalı ve kameralı, gece görüş kabili-
yetli multikopter satın alındı.

Fotokapan Güvenlik Projesi
Bu sistem ilçemizde 15 ayrı kavşak nok-
tasına kuruldu. Sistem mobil olup iste-
nilen yere kolayca kurulabilmektedir. Bu 
sistem sayesinde ilçemizin tüm giriş ve 
çıkışı kontrol altına alındı. Suç ve suçlu-
nun aydınlatılması sağlandı. Bu kapsamda 
kenevir ekimi, orman kaçakçılığı, kamu 
binasına zarar, köy içme suyu tesisi tahrip 
etme olaylarının failleri bu sistem sayesin-
de açığa çıkarılmış oldu.

2016 Yılı Başarılı İdareci Merhum Vali-
Celalettin Tüfekçi  Meslek Ödülü

Başarılı İdareci Merhum Vali-Celalettin TÜFEKÇİ 
Meslek Ödülü’ne, Tokat/Erbaa Kaymakamı 

Abdulkadir DEMİR layık görülmüştür.
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Mülkiye Başmüfettişlerinden M. Al-
paslan IŞIK, 1989 yılında mülki idare 
amirliği mesleğine girmiş, sırasıyla 
Kargı, Hizan ve Manyas Kaymakam-
lıkları görevlerinde bulunmuş ve 
1998 yılında mülkiye müfettişliği 
görevine atanmıştır.

Mülkiye Başmüfettişi M. Alpaslan 
IŞIK müfettişlik görevine başladı-
ğı günden bu yana Mülkiye Teftiş 
Kurulu Tüzüğünün 18 inci madde-
sinde belirtilen görevler kapsa-
mında;

Bakanlık merkez birimlerinin, 
bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın 
denetim ve gözetimi altında bu-
lunan kuruluşların, il ve ilçe ku-
ruluşlarının, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı ve 
bunların kurdukları veya özel ka-

nunlarla kurulan birlik, işletme, 
müessese ve teşebbüslerde yü-
rütmüş olduğu teftiş ve denetim-
lerde kamu zararlarının önlenme-
si, iş ve işlemlerin hızlandırılması, 
yapmış olduğu rehberlikle teftiş 
ettiği birimlerde verimliliğin ar-
tırılması, iyi örneklerin teşvik 
edilmesi konularında başarılı ça-
lışmalar yürütmüştür.

Yukarıda belirtilen birim ve kuru-
luşlarda suç iddialarıyla ilgili olarak 
yürüttüğü inceleme ve soruştur-
malarda da, objektifliği ve isabetli 
tespitleri ile olayın tüm yönleriyle 
aydınlatılması konularında başa-
rılı çalışmalar yürütmüş, özellikle 
kamuoyuna mal olmuş önemli so-
ruşturmalarda başarılı tespitleri ile 
birçok usulsüzlüğü ortaya çıkarmış, 
sorumlular hakkında soruşturma 
yürütmüş veya yürütülmesini sağ-
lamış, kamuoyunun Bakanlığımıza 
ve Mülkiye Teftiş Kuruluna duyduğu 
güvenin daha da pekişmesine katkı 
sağlamıştır.

Teftişte bulunduğu il ve ilçelerin 
idari, sosyal ve ekonomik durum-
ları, teftiş ettikleri daire ve kuru-
luşlarda mevzuatın uygulanması, 

memur-halk ilişkileri konularında 
ortaya koyduğu tespitlerle idarenin 
işleyişinin iyileştirilmesine, insan 
haklarının gelişmesine, Devlet-va-
tandaş kaynaşmasına önemli katkı-
lar sağlamıştır.

Ayrıca meslek hayatı boyunca bir-
çok mevzuat hazırlık çalışmasında, 
Bakanlığın hizmet içi eğitim prog-
ramlarının hazırlanmasında ve uy-
gulanmasında görev almış, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle verilen 
bütün görevleri her şartta başarıyla 
yerine getirmiştir.

Mülkiye Başmüfettişi M. Alpaslan 
IŞIK başarılı çalışmalarının yanında 
kişiliği ile de örnek bir mülki idare 
amiri olarak, meslektaşlarının güve-
nini kazanmıştır.

Mülkiye Başmüfettişi M. Alpaslan 
IŞIK; yukarıda bahsedilen başarılı 
çalışmaları ve örnek kişiliği ile Mülki 
İdare Mesleğinin görev sorumluluk 
alanında bulunan iş ve işlemlerin-
de kararlı, dirayetli ve başarılı çalış-
malarıyla kamuoyunda mülki idare 
mesleğinin imajına olumlu yönde 
katkıda bulunduğundan, ödüle layık 
görülmüştür.

2016 Yılı Başarılı İdareci Türk İdareciler 
Derneği Meslek Ödülü
Başarılı İdareci Türk İdareciler Derneği Meslek 
Ödülüne Mülkiye Başmüfettişi, M. Alpaslan IŞIK 
layık görülmüştür.
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