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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 102. 
Dönem Kaymakamlık Kursunu biti-
ren kaymakamların görev yerlerinin 

belirlendiği Gölbaşı Vali Galip Demirel 
Vilayetler Evi'nde 27 Aralık 2016 tari-
hinde düzenlenen törene katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin 
Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Muhterem İnce,  eski bakanlardan 
Muammer Güler, Vecdi Gönül ve 
Abdülkadir Aksu ile göreve yeni 
başlayacak kaymakamlar ve ailele-
rinin de hazır bulunduğu törenin 
açılışında 15 Temmuz darbe girişimi 
sinevizyonla anlatıldı. 

Törende konuşan İçişleri Bakanı 
Soylu, Kasım ayının başında 102. 

Dönem Kaymakamlık Kursunun ilk 
dersini verdiğini hatırlatarak, bu-
gün de eğitimlerini tamamlayan 
kaymakamların görevlendirilmesi 
için bir araya geldiklerini kaydet-
ti. İçişleri Bakanı Soylu, bu iki bu-
luşma arasında Derik Kaymakamı 
Muhammed Fatih Safitürk'ün 10 
Kasım'da uğradığı saldırı sonra-
sı bölücü terör örgütü tarafından 
şehit edildiğini hatırlatarak, Safi-
türk için "Şehadeti yüreklerimizde 
kapanmaz bir yara açan, gencecik, 
yüzü de yüreği de pırıl pırıl bir kay-
makamımız" ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Soylu, Kaymakam Sa-
fitürk'ün çok önemli bir miras bırak-
tığını belirterek şunları kaydetti: 

"Size bir ölçü bırakmıştır Muham-
med Fatih. Kaymakamlığın ruhunun 
ne olması gerektiğini, bir kaymaka-
mın ne hissetmesi gerektiğini, neyi 
hedeflemesi gerektiğini, ne yapması 
gerektiğini, yaptıklarıyla, eserleriyle 
anlatmış ve gitmiştir. Bu mesleğin 
21. yüzyıl Türkiye’sindeki normlarını 
çizmiş ve istirahate çekilmiştir. Mu-
hammed Fatih Safitürk, artık kayma-
kamların kutup yıldızıdır. Ona bakar-
sanız, yolunuzu asla şaşırmazsınız."

Dünyanın 21. yüzyıla, kitlesel gö-
çün ve terörün damgasını vurduğu 
karanlık bir tabloyla başladığını kay-
deden Soylu, 2002'den bu yana cid-
di bir gelişme ve kalkınma hamlesi 
ortaya koyan Türkiye'nin, Orta Doğu 

102. Dönem 
Kaymakamlar Kura Çekti

İçişleri Bakanı Soylu, “Muhammed Fatih Safitürk, artık 
kaymakamların kutup yıldızıdır” dedi.
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coğrafyasında, 21.yüzyılın bu karan-
lık yüzüyle komşu olarak, dramların 
hemen hepsiyle yüzleşip, belli oran-
da etkilendiğini ifade etti.   

İçişleri Bakanı Soylu, PKK, KCK, FETÖ, 
DEAŞ ve YPG'nin destek aldığı küre-
sel güç odakları ile birlikte hareket 
ederek "Türkiye’ye diz çöktürmeye" 
çalıştıklarını ancak başarılı olama-
dıklarını belirterek şunları kaydetti:

"FETÖ 15 Temmuz’da milletten yedi-
ği tokadın üzerine bütün bağlantıları 
ortaya çıkarılarak temizlenmektedir. 
DEAŞ, kahraman ordumuzun yürüt-
tüğü Fırat Kalkanı operasyonuyla sö-
külüp atılmaktadır. PKK ve uzantıları 
ise bitme noktasına gelmiş, sansas-
yonel bombalı eylemlerle bir çıkış 
yolu aramaktadır. Türkiye, bütün bu 
mücadelesinin yanında yatırımları-
na devam etmektedir. Bir yandan 
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi 
Köprüsü, Ilgaz Tüneli gibi açılışlarla 
fiziki yatırımlarına devam etmekte, 
kendi uydusuyla teknolojik bağımsız-
lığına adım atmakta, kendi uçağını, 
kendi arabasını, kendi silahını tasar-
lamakta, diğer yandan yeni anayasa 
çalışmaları ile kendisini geleceğe ta-
şıyacak olan hukuk altyapısını oluş-
turmaya çalışmaktadır."

Kura törenine katılan genç kayma-
kamlara atandıkları yerleri daha 
müreffeh bir yer haline getirmeleri 
tavsiyesinde bulunan Soylu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 

"Nasıl bir devletin memuru oldu-
ğunuzu, bu devletin nelerle karşı 
karşıya olduğunu bilin diye bunları 
anlatıyorum. Bazen gerçek, o kadar 
yalın ve çıplaktır ki gerçeğin o oldu-
ğuna ihtimal vermeyiz. 'Yok canım, 
bu kadar da basit olamaz' deriz ve 

geçeriz. Türkiye ile ilgili küresel ger-
çek şudur, Türkiye, dünyanın en kilit 
toprak parçası üzerindedir ve burada 
güçlü bir Türkiye istenmemektedir. 
Mesele bu kadar açık ve nettir. Hatta 
sadece Türkiye değil, Orta Doğu’da 
istemiyorlar. Barışa yönelik bir itti-
fakı da istemiyorlar. İstemeyen kim? 
Buna ister 'Batı' deyin, ister 'küresel 
güç merkezleri' deyin, ne derseniz 
deyin. Ancak böyle bir irade var. Ba-
kin Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, 
bunları gizli kapaklı kapıların ardında 
gerçekleştirmedik. Bundan rahatsız 
olanlar ortaya çıktı. Batı basını ho-
murdanıyor, 'Türkiye yüzünü doğuya 
mı çevirdi' yorumları yapılıyor. Türki-
ye, avantajları olan bir ülkedir. Türki-
ye, yüzünü ne yana çevirirse çevirsin 
fırsatları olan bir ülkedir.

Bugün Türkiye’nin yönünü doğudan 
Batı'ya çevirdiği tartışılıyor. Eğer 
Batı dünyasının böyle bir sorgula-
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ması veya endişesi varsa, bunun 
sebeplerini kendisinde aramalıdır. 
Yarım asrı aşkın bir süredir Avrupa 
Birliği müzakerelerini bir politik şan-
taj aracı olarak kullanırsan, kriter 
üstüne kriter icat ettiğin bu süreç 
sonunda bir vize serbestiyetini bile 
sağlayamazsan, Türkiye’nin yıllar-
ca mücadele ettiği terör örgütüne 
çadırlar kurdurup hamilik edersen, 
Aylan Bebek kıyıya vurduğunda te-
laşlanıp '3 milyar avro vereceğim' 
dediğin göç sorunu için sonradan 
sırtını döner de sözünde durmaz-
san, Ege ve Akdeniz’de yaşanan 
insanlık dramında Türkiye’yi yalnız 
bırakırsan, 15 Temmuz darbe giri-
şiminden medet umarsan, DEAŞ’a 
karşı giriştiğimiz operasyonda bile 
askeri desteğini doğru dürüst orta-
ya koyamazsan, hiç kusura bakma 
ama Türkiye elbette ki seçeneklerini 
kullanmasını bilecektir."

Terörün günümüzde politika aracı 
olarak görüldüğünü ve Batı'nın yanlış 
tutumunun "terörün ekmeğine yağ 
sürdüğünü" ifade eden İçişleri Bakanı 
Soylu, bunun yanlış olduğunu ve Tür-
kiye'nin buna itiraz ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haf-
ta sonu Siirt ve Bitlis'e yaptığı ziya-
retleri hatırlatarak, Doğu ve Güney-
doğu illerinde zor koşullar altında 
görev yapan kaymakamların mes-
leğin çıtasını yükselttiğini ifade etti.

İslam Dininin sürekli "ümitsizlik 
şeytandır" sözünü hatırlattığını vur-
gulayan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, kaymakamlardan ümitsiz ol-
mamalarını istedi.

Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüş-
melerde Doğu ve Güneydoğu illeri-
ne yapılan ziyaretlerde kazandıkları 
tecrübeleri dile getirdiklerini akta-
ran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
terörün tasfiyesinde en önemli sü-
reçlerden bir tanesinin, orada eko-
nomik kalkınmanın, sosyal bütün-
leşmenin ve vatandaşlarla kurulan 
bu sıcak diyaloğun devam etmesi 
olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasına 
şöyle devam etti: 

"Devlet, bulunduğunuz ilçeyi size 
emanet etti. Sadece ilçeyi değil, ora-
daki öğretmenleri size emanet etti. 
Belki oradaki hâkime hanım, bel-
ki oradaki savcı kardeşimiz, sizden 
belki de yaş olarak daha küçük olan 
ama sizin kararlılığınıza ve iradenize 
ihtiyaç duyan o kardeşlerimizin her 
birini, bir şekilde size emanet etti. 
Bazen ağabey olacaksınız, bazen 
dert dinleyeceksiniz, bazen onları 
kucaklayacaksınız, bazen eksiklikleri 
varsa düzelteceksiniz, açığa çıkarma-
dan onları yarına nasıl ulaştırabiliriz 
onun gayretini ortaya koyacaksınız."

Vatandaşların sorunlarının, ancak 
ayağına giderek çözülebileceğini 
vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, 
"Kim Ankara'dan Türkiye'nin yö-
netileceğini zannediyorsa, hayal 
âlemindedir, yanlıştadır. Türkiye, 
Ankara'dan yönetilmez. Anadolu'yu 
bilmeyen, Kızılırmak'ı tanımayan, 
Dicle Nehri ile konuşmayan, Ağrı 
Dağı ile dertleşmeyen, dönüp Ka-
radeniz'in o hırçın dalgalarında 'Siz 
bana neyi ifade etmek istiyorsu-
nuz?' diye düşünmeyen, dönüp çay 
tarlasından o Diyarbakır Silvan'da 
üretilen ürüne kadar onu koklama 

anlayışının ne olduğunu içinde his-
setmeyen, bu ülkeyi idare edemez. 
İnsanı anlamak için bu ülkenin top-
rağını, bu ülkenin medeniyetini an-
lamak lazım." diye konuştu.

"Vatandaşa sakın çözümsüzlükle 
yaklaşmayın" diyen İçişleri Bakanı 
Soylu, kaymakamlardan vatandaşla-
rın isteklerini yerine getiremeseler 
bile umutlarını asla kırmamalarını 
ve çok çalışmalarını istedi.

Bir kaymakamın işinin asla bitmeye-
ceğini ifade eden İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, "Geçen konuşmamda 
söylemiştim '9-5 mesaiyi unutun' 
diye. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Baş-
bakanı, Bakanı uyumuyor, siz de uyu-
mayın. Eğer ek göstergesi bilmem kaç 
olan bir devlet memuru değil de 'ef-
sane kaymakam' olmak istiyorsanız, 
bunun yolu, hem devlet hem millet 
için çalışmaktan geçer." diye konuştu.

Kaymakamlardan hiç kimseyi etnik 
kökenine, mezhebine, memleketine, 
cinsiyetine göre ayırt etmemelerini, 
edenlere de karşı çıkmalarını isteyen 
İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bürokrasi denilen illeti, ayağını-
zın altına alın. Kanun, kitapta yazı-
lanlar, elbette hukuk devletinin yeri-
ne getirilmesi konusunda önemlidir. 
Ama şu nettir ki, milleti sürekli zora 
sokmak isteyen bürokratik anlayışa 
da müsaade etmeyin. Süreçleri iz-
leyin. Bir nüfus dairesinde ne olur? 
Oturun takip edin. Muhakkak ki 
bilginiz, görgünüz, orada birtakım 
problemlerin ve süreçlerin çabuk 
yürütülmesi noktasında ihtiyaç or-
taya koyuyor. Buna ihtiyacımız var. 
Sizden sadece aldığınız eğitimin ki-
taplarda yazılanların karşılığını iste-
miyoruz. Hayat tecrübelerinizin de 
ve güzel çözümlerinizin de olaylara 
yansıtılmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, dereceye gi-
ren kaymakamlara sertifika ve hedi-
yelerini verdi.

Terörün günümüzde 
politika aracı olarak 
görüldüğünü ve 
Batı'nın yanlış 
tutumunun 
"terörün ekmeğine 
yağ sürdüğünü" 
ifade eden İçişleri 
Bakanı Soylu, bunun 
yanlış olduğunu ve 
Türkiye'nin buna 
itiraz ettiğini belirtti.
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102.Dönem Kaymakamlık Kursu 
Kura Töreni’nde açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Eğitim Dairesi Başka-
nı Ahmet Avşar kaymakamlık kursla-
rının genel bir dökümünü vermiştir: 
“İçişleri Bakanlığınca ilk Kaymakam-
lık Kursu 1942 yılında düzenlen-
miştir. Bugüne kadar geçen 74 yıl 
içerisinde 3945 mülki idare amiri 
bu kursları başarıyla tamamlayarak 
kaymakamlık mesleğine intisap et-
miştir.”

Törende konuşan Avşar, 31 Ekim 
2016 tarihinde başlayan 102. Dö-
nem Kaymakamlık Kursuna katılan 
28 Kaymakam Adayının, kursu ba-
şarıyla tamamlayarak kaymakam 
olmaya hak kazandığını belirterek, 
Kaymakam adaylığı sürecinde 102. 
Dönemin staj ve eğitim aşamalarını 
sıralayarak, zorlu bir süreçten son-
ra kaymakam olarak kura çekimine 
ulaşıldığını kaydetti.

Avşar, kaymakam yetiştirme süre-
cinin yıllar itibarıyla geliştirilerek 
örnek bir üst-düzey yönetici yetiş-
tirme programı niteliği kazandığını 
vurgulamıştır. 

Avşar, Kaymakamlık Kursu müfre-
datına dikkat çekerek, “Kaymakam 
Adaylarımızın en iyi şekilde yetiş-
mesini sağlamak amacıyla hazırla-

nan 102. Dönem Kaymakamlık Kur-
su Müfredatı kapsamında; Mevzuat 
konularını kapsayan derslerin ya-
nında, Tecrübe Paylaşımı ve Vizyon 
Geliştirme Konferansları ile Çalışma 
Ziyaretleri ve İnceleme Gezilerine 
de ağırlıklı olarak yer verilmiştir.” 
ifadelerini kullandı.

Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Avşar 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Farklı bölümlerden oluşan ve çeşitli 
konuları kapsayan bu kursta Adayla-
rımızın, 

• Mesleki konularda edindikleri 
bilgileri pekiştirmeleri, 

• Sevk ve idareyle ilgili yeni bilgi-
ler kazanmaları, 

• Doğru karar verme için gerekli 
yeterliliğe kavuşmaları, 

• İnsanımızı, devletimizi, ülkemizi 
ve dünyayı daha iyi tanımaları, 

• İlçe yönetimiyle ilgili görev ve 
sorumlulukları üstlenebilecek 
şekilde kaymakamlık görevine 
hazır hale gelmeleri amaçlan-
mıştır.

Avşar, Eğitim Dairesi olarak kayma-
kam adaylarının yetiştirilmesindeki 
amaçlarını şöyle ifade etmiştir: 

• Mülki İdare Amirliği Mesleğinin 
gereklerini yerine getiren,

• Devleti, halka tahakküm aracı 
olarak değil, millete hizmet ma-
kamı olarak gören,

• “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
ilkesini benimseyen ve uygula-
yan,

• Toplumsal taleplere kulak veren,

• Proje üreten ve uygulayan,

• Devletin şefkat ve merhamet eli 
olan,

• Mütevazı, vakur ve dirayetli ida-
reciler olarak yetişmelerini sağ-
lamaktır. 

Bakanlığımız, 
bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için 
hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadan, 
kaymakamlarımızın 
istenen vasıflarda 
yetişmesi amacıyla 
bütün imkânlarını 
kullanmaktadır. 

Eğitim Dairesi Başkanı  
Ahmet AVŞAR

Avşar, kaymakam yetiştirme sürecinin 
yıllar itibarıyla geliştirilerek örnek bir üst-
düzey yönetici yetiştirme programı niteliği 
kazandığını vurgulamıştır. 
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Muhammet ÖZYÜKSEL, yaptığı ko-
nuşmada yaklaşık dört yıllık kayma-
kam adaylığı döneminde geçtikleri 
aşamalar ve aşamalarda edindikleri 
bilgi, görgü ve tecrübelere dikkat 
çekmiştir:

“Haziran 2013’de başlamış olduğu-
muz Mülki İdare mesleğinin hemen 
başında idari yapımız ve ülke yö-
netimimizi, İl Merkezlerinde Sayın 
Valilerimizin gözetiminde görmek 
ve Devlet tecrübelerinden istifade 
etmek üzere Vilayet Stajı daha son-
ra meslek hayatımız boyunca hangi 
hususlara dikkat etmemiz gerekti-
ğini öğrenmek için değerli Mülkiye 
Müfettişlerimizin yanında Teftiş Sta-
jı ve Kıymetli Kaymakam ağabeyle-
rimizin refakatlerinde, mesleğimizin 
sahada icrası ve inceliklerini tecrü-
be etmek üzere Kaymakam Refikliği 
Stajında bulunduk.

Bu süreçlerin akabinde 4 aylık ya-
bancı dil kursu ve ardından Yurt Dışı 
Stajı kapsamında İngiltere, Almanya, 
İspanya ve Rusya olmak üzere 4 fark-
lı ülkede bir yıl dil eğitimi aldık. Aynı 
zamanda Büyükelçiliklerde, Daimi 
Temsilciliklerde ve Konsolosluklarda 
Dışişleri Stajını tamamladık.

Yurt dışı Stajı esnasında; yaptığımız 
parlamento ve diğer kurum ziya-
retleriyle adı geçen ülkelerin kendi 
alanlarında, yetkin akademisyen ve 

üst düzey bürokratlarından aldığı-
mız seminerlerle kendi ülkelerinin 
idare ve işleyiş sistemlerini, Avrupa 
Birliği ve Arap ülkelerinin Türkiye ile 
olan ilişkilerini doğrudan kendi ba-
kış açılarından dinleme ve anlama 
fırsatına nail olduk. Yurda döndük-
ten sonra adaylık sürecimizin en 
önemli adımlarından olan Kayma-
kam Vekilliği Stajını ülkemizin deği-
şik bölgelerinde tamamladık. 

Kaymakam Vekilliği Stajımızın ardın-
dan adaylık sürecimizin son adımı 
olan Kaymakamlık Kursuna katıldık. 
Bu kurs programında, mevzuat bil-
gisiyle birlikte çağdaş yönetim ve 
kişisel gelişim alanlarında modern 
tekniklere dayanan eğitim aldık. 
Ayrıca Sayın Bakanlarımızın, De-
ğerli Valilerimizin, Kıymetli Meslek 
Büyüklerimizin ve diğer bakanlık 
yöneticilerinin katılımlarıyla gerçek-
leştirilen eğitim ve konferanslarla 
Kaymakamlık Kursumuzu tamamla-
dık. Kurs süresince bilgi ve birikim-
lerinden istifade ettiğimiz değerli 
meslek büyüklerimizin tecrübe pay-
laşımları meslek hayatımız boyunca 
bizlere ışık tutacaktır.” 

Muhammet ÖZYÜKSEL, görev anlayış-
larına ilişkin prensiplere de işaret etti:

“Adaylığımız süresince aldığımız 
tüm eğitimler ve edindiğimiz tecrü-
beler neticesinde omuzlarımızdaki 

mesuliyetin farkındayız. Bu sebeple 
hukukun üstünlüğünü, insan hakları 
ve demokrasiyi kendimize ilke edi-
nip her ne suretle olursa olsun milli 
birlik ve bölünmez bütünlüğümü-
zün yılmaz bekçileri olacağız. Görev 
yaptığımız her ilçede makamlarımı-
zın milletin emaneti olduğu bilinciy-
le hareket edip gönülleri fethederek 
büyük bir medeniyet idrakini inşa 
etmeye çalışacağımızdan şüpheniz 
olmasın. Ayrıca görevini kahraman-
ca ifa ederken milletimizin ve va-
tanımızın birliğine ve bütünlüğüne 
kasteden şer odaklarınca gerçekleş-
tirilen ve hiçbir vicdana sığmayan 
terör saldırısında şehit edilen Mer-
hum Kaymakamımız Muhammet 
Fatih SAFİTÜRK'ü ve terörle müca-
dele de şehit düşen askerlerimizi, 
polislerimizi ve vatandaşlarımızı 
rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm 
Mülki İdare Amirleri olarak vatanın 
ve milletin birlik ve bütünlüğünü ko-
rumak için birer Muhammet Fatih 
SAFİTÜRK olmaya hazır olduğumu-
zu belirtmek istiyorum.” 

102.Dönem Kaymakamlık Kursu 
birincisi Muhammet ÖZYÜKSEL Ka-
raburun, Kurs ikincisi Güher Sinem 
BÜYÜKNALÇACI Karacasu ve Kurs 
Üçüncüsü Coşkun DOĞAN Meci-
tözü ilçesini tercih ettiler. Diğer 25 
kaymakamın görev yerleri ise kura 
ile belirlendi.

Kurs Birincisi  
Muhammet ÖZYÜKSEL

Adaylığımız süresince aldığımız tüm eğitimler ve 
edindiğimiz tecrübeler neticesinde omuzlarımızdaki 
mesuliyetin farkındayız. Bu sebeple hukukun 
üstünlüğünü, insan hakları ve demokrasiyi kendimize 
ilke edinip her ne suretle olursa olsun milli birlik ve 
bölünmez bütünlüğümüzün yılmaz bekçileri olacağız.


