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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saffet Arıkan Bedük 
başkanlığındaki Türk İdareciler Derneği heyetini ka-
bul etti. Ziyarette mülki idare sistemi ve mülki idare 

amirlerinin beklentileri de konuşuldu. 

Aynı heyet İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Meh-
met Ersoy ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil’i de ziyaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN TÜRK İDARECİLER 
GÜNÜ MESAJI

İstiklâl Madalyası’nın kırmızı-yeşil veya sadece yeşil kur-
delesindeki insanlar.. 

Bu Aziz Milletin 2200 yıllık devlet geleneğinde veya dev-
let kapısı dediğimiz kapıda, millete umut olan insanlar. 

Koskoca bir ili, bir ilçeyi, içindekilerle birlikte emanet 
almış, huzuru ve rahatı eksik ama devlete sadakati, mil-
lete teslimiyeti tam olan insanlar.

Köklü devlet geleneğimiz, sadece fermanlar ve kanun-
larla değil, esasen ürettiği devlet adamlarıyla binlerce 
yıldan bize kadar gelmiş bir hazinedir. Nizamülmülk’ten 
beri kaleme alınan yüzlerce Siyasetname; Enderun’dan 
çıkan binlerce yönetici ve güzel Cumhuriyetimizle bera-
ber mülki idare eğitimi veren kurumlarımız eliyle yetiş-
tirilen sayısız devlet adamı; bugün de devam eden köklü 

10 Ocak İdareciler Günü Ziyaretleri
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devlet geleneğimizin, devlet aklımızın temelini oluştur-
maktadır. 

Coğrafyamızda, sınırlarımızın dışında bugün yaşanan 
istikrarsızlık ve başıbozukluk, elimizdeki bu geleneğin 
esasen nasıl bir hazine olduğunu, bize her gün tekrar 
tekrar hatırlatmaktadır. O ülkelerin de kanunları, kural-
ları, orduları, meclisleri elbetteki vardı. Ancak mesele 
bunların varlığıyla bitmemektedir. Yönetim görevinde 
olanların saha hâkimiyeti, millet ve devlet algısı, bunla-
ra ait refleksleri yeterli seviyede değilse, ne yazık ki elde 
edilecek netice budur. 

Yaşadığımız onca çalkantıya, milletimizi bölme, demok-
rasimizi akamete uğratma, iç çatışmalar eliyle ülkemizi 
zayıflatma çabalarına karşı devletimizde herhangi bir 

boşluk, istikrarsızlık veya arzu edilen iç çatışma oluşma-
dıysa, bunun sebebi milletimizin feraseti ve güçlü bir li-
derliğin yanı sıra, köklü devlet geleneğimizin temsilcileri 
olan yetkin devlet adamlarımızdır. Bu yapı, bugün nasıl 
böyle bir istikrarın temelinde yer aldıysa, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 he-
deflerimize ulaşmakta da en güçlü yardımcılarımızdan 
birisi olacaktır.

Bu vesileyle kaymakamından, valisine kadar devlet yö-
netiminin her kademesinde görev yapan tüm devlet 
adamlarımızın, bu teşkilatta yer almış, bu devlete hiz-
meti geçmiş, alın teri dökmüş, yeri geldiğinde canını 
ortaya koymuş bütün idarecilerimizin Türk İdareciler 
Günü’nü tebrik ediyor, görev şehitlerimizi, geçmiş bü-
yüklerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.
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2019 Yılı İçişleri Bakanlığı Ça-
lışma Planı kapsamında belir-
lenen motto, “Eğitim-Dene-

tim-Takip” olmuştur. Bu bağlamda, 
Bakanlığın hizmet içi eğitim prog-
ramlarına nitelik ve nicelik olarak 
özel önem verilmiştir. 2019 yılında 
mülki idare amirlerine verilen eği-
timlerden ikisi aşağıda özet biçimde 
aktarılmaktadır.

1. KİŞİSEL GELİŞİM, BASIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan yürütülen eğitim faaliyetlerinin 
içerik ve yöntem olarak çeşitlendi-

rilmesi amacıyla mülki idare amir-
lerine yönelik olarak düzenlenen 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim-
lerin etkili, verimli, ölçülebilir ve sü-
rekli  olmasını sağlayacak modüler 
formatta verilmesi hedeflenmekte-
dir.

Başkanlığımızca 2018 yılından itiba-
ren sürekli eğitim anlayışı çerçeve-
sinde mülki idare amirlerine yönelik 
olarak “Kişisel Gelişim, Basın ve 
Halkla İlişkiler Eğitimi” düzenlen-
mektedir. Düzenlenen eğitimlerde 
merkez teşkilatında görevli mülki 
idare amirleri ile mülki idare amir-
lerinin atanma ve yer değiştirme-

lerine esas olmak üzere altı sınıfa 
ayrılan ilçelerden 1. – 2. – 3. sınıf 
ilçede görevli kaymakamlara eğitim 
verilmiştir.

Düzenlenen eğitimlerde “Etkili İleti-
şim Teknikleri ve Beden Dili, Diksi-
yon, Güzel Konuşma ve Ses Tutma 
Teknikleri, Hitabet Eğitimi, Basın 
Bilgi Notu Hazırlama, Üst Makam-
lar İçin Bilgi Notu Hazırlama, Basın 
Tekzip Metni Hazırlama, Basın Bül-
teni Hazırlama, Basın Açıklaması 
Yapma/Yayınlama, Medya/Sosyal 
Medya, Algı Yönetimi, Uygula-
malı Stüdyo Eğitimi” konuları ele 
alınmış ve “Yazılı ve Görsel Basına 

İçişleri 
Bakanlığı’nda 
Hizmet İçi 
Eğitimler
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Açıklama Yapılması (Canlı Yayınlar 
& Radyo Yayınları)” konusu ise TRT 
Genel Müdürlüğünde stüdyo orta-
mında uygulamalı olarak işlenmiştir.

16 Mart 2018 – 20 Aralık 2019 ta-
rihleri arasında “2 gün süreli” ve 
“14 grup” halinde düzenlenen “Ki-
şisel Gelişim, Basın ve Halkla İlişkiler 
Eğitimi” ile merkez teşkilatında gö-
revli mülki idare amirleri ile 1. - 2. - 
3. sınıf ilçelerde görevli kaymakam-
lar olmak üzere toplam 354 mülki 
idare amirine eğitim verilmiştir.

10 Şubat – 24 Mart 2020 tarihleri 
arasında ise “2 gün süreli” ve “6 
Grup” halinde düzenlenecek “Kişi-
sel Gelişim, Basın ve Halkla İlişkiler 

Eğitimi” ile toplam 176 mülki idare 
amirine eğitim verilecektir.

Kalkınma Planı ve Bakanlığımız 
Stratejik Planı gereğince, Bakanlı-
ğımız tarafından yürütülen hizmet 
içi eğitimlerin sunumunda gele-
neksel yüz yüze eğitimin yanı sıra 
bilgi teknolojilerinin kullanımını 
artırarak personelin görev yerin-
den ayrılmadan kendine uygun za-
manda eğitim almasını sağlamak 
üzere İçişleri Bakanlığı Uzaktan 
Eğitim Sistemi / İçişleri e- Aka-
demi kurulmuş olup 19 Temmuz 
2018 tarihinde faaliyetlerine baş-
lamıştır. İçişleri e-Akademi’ye, 
https://uzem.icisleri.gov.tr adre-

sinden  “e-İçişleri Kullanıcı Adı ve 
Şifresi” ile giriş yapabilmektedir. 

Başkanlığımız tarafından TRT Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla hazırlanan 
“Güzel ve Etkili Konuşma” eğitimi, 
İçişleri Bakanlığı Uzaktan Eğitim Sis-
temi / İçişleri e- Akademi’de Bakanlık 
personelinin istifadesine sunulmuş-
tur. Güzel ve Etkili Konuşma” eğitimi-
ni “Türkçe’nin Ses Özellikleri, Vurgu, 
Doğru Bilinen Yanlışlar, Doğru Bilinen 
Yanlışlar-1-2-3, Tonlama Anlatım, 
Anlaşılır Konuşma, Nefes, Ses, Akıcı 
Konuşma” olmak üzere 8 bölümden 
oluşmaktadır. Eğitime katılmak iste-
yen personel, İçişleri e- Akademi‘de 
“Devam Eden Eğitimler” bölümün-
den giriş yapabilmektedir. 
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2. MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE 
YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM 
SEMİNERİ

Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak 
mülki idare amirlerine yönelik uy-
gulamakta olduğumuz hizmet içi 
eğitimlerde; mülki idare amirlerinin 
yönetiminde daha etkin görev üst-
lenmeleri çerçevesinde yeni hükü-
met sisteminin Bakanlığımıza yük-
lediği misyonun ortaya konulması, 
bilgilerin tazelenmesi, yeni geliş-
melerin paylaşılması ve vatandaş 
odaklı yönetim anlayışının teessüs 
ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda Türk yönetim tarihin-
de asırlardan beri taşra yönetimi-
nin baş aktörü olmuş mülki idare 
amirlerine “Mülki İdare Amirlerine 
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminer-
leri” düzenlenmektedir. 

Mülki idare amirlerinin atanma ve 
yer değiştirmelerine esas olan beş 
coğrafi hizmet bölgesinde görevli 
vali yardımcısı ve kaymakamların 
geniş kapsamlı iştirakiyle düzenle-
nen bu eğitimlerde “Terörle Müca-
dele, Sınır Güvenliği, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele, İstih-
baratın Sağlanması ve Koordinas-
yonu, Toplumsal Olaylara Müda-
hale, Kolluk Gözetim Komisyonu 
ve Faaliyetleri, Trafik Güvenliği ve 
Eğitiminde Mülki İdare Amirleri-
nin Rolü, Göç Yönetimi, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi, Nüfus Hiz-
metleri, Uyuşturucu ile Mücadele, 
Türkiye Turizm Stratejisi ve Sürdü-
rülebilir Turizm Yönetimi” konuları 
kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve 
“Strateji Geliştirme Başkanlığı Ko-
ordinasyonunda Yürütülen Proje-
ler” hakkında bilgi verilmiştir.

Bu kapsamda;

• 30 Eylül - 08 Ekim 2019 tarihle-
ri arasında “2 gün süreli” ve“3 
Grup” halinde öncelikli olarak 
düzenlenen “5. Coğrafi Hizmet 
Bölgesinde Görevli Mülki İdare 
Amirlerine Yönelik Hizmet İçi 
Eğitim Semineri” ile 210 mülki 
idare amirine eğitim verilmiştir.

•	 11 Kasım – 25 Aralık 2019 ta-
rihleri arasında “3 gün süreli” 
ve“4 Grup” halinde düzenlenen 
“1. – 2. – 3. – 4. Coğrafi Hizmet 
Bölgelerinde Görevli Mülki İda-
re Amirlerine Yönelik Hizmet İçi 
Eğitim Semineri” ile 357 mülki 
idare amirine eğitim verilmiştir.

•	 13 Ocak – 19 Şubat 2020 tarih-
leri arasında “3 gün süreli” ve“3 
Grup” halinde düzenlenecek 
“1. – 2. – 3. – 4. Coğrafi Hizmet 
Bölgelerinde Görevli Mülki İda-
re Amirlerine Yönelik Hizmet İçi 
Eğitim Semineri” ile 441 mülki 
idare amirine eğitim verilmiştir.
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Bir Başarı Hikâyesi: Vali Hanım Çileği

Muğla, tarihi, kültürü ve do-
ğal güzelliklerinin yanı sıra 
coğrafi konumu, uygun 

iklim yapısı, bereketli toprakları ile 
tarımsal tüm özellikleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Yüzölçümünün 
%68’ini oluşturan ormanlık alanları 
sayesinde, ülkemizin en çok yağış 
alan illerinden biri olan Muğla’da 
tarım güçlü bir sektördür. Muğla, 
tarımsal ürün çeşitliliği ve miktarı ile 
dikkat çekmektedir ve bu yönüyle 
birçok üründe söz sahibi konumun-
dadır. Muğla’da tarım sektöründeki 
potansiyelinin farkındalığı ile yeni 
üretim modelleri uygulamaya ko-
nulmakta; destek ve hibelerle ta-
rımsal üretim desteklenmektedir. 

Proje Üreticinin, Üretici de 
Tüketicinin Yüzünü Güldürdü

Muğla’da yeni bir tarımsal ürün ola-
rak, Muğla Valisi Esengül Civelek’in 
daha önce Vali olarak görev yaptığı 
Yalova ve Kırklareli illerinde başlattığı 
bir başarı hikâyesi olarak adlandırı-
lan ve halk arasında Vali Hanım Çi-
leği olarak bilinen San Andreas türü 
çilek üretimi 2018 yılından itibaren 
Muğla’da hayata geçirilmiştir. Muğla 
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığının finansal desteğiyle 
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen Vali Hanım 

Çileği Projesi ile kırsal kalkınmanın 
sağlanması, hızlandırılması, kırsal 
kalkınmada kadınlarımızın sosyo-e-
konomik konumlarının güçlendiril-
mesi, köyden kente göçün engel-
lenebilmesi, ailelerin gelir ve refah 
seviyesinin yükseltilerek, yaşam şart-
larının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Kadınlar Üretiyor, Herkes 
Gönül Rahatlığı ile Tüketiyor

Küçük ve parçalı arazilerin bulun-
duğu Muğla’da proje uygulamaya 
konulmuş,  birim alandan çok ve 
uzun süre verim alınması, katma 
değeri yüksek bir ürün olması, özel-
likle kadın üreticilerin aradığı üre-
tim modeli olmasına bağlı olarak 
yetiştiriciler, Vali Hanım Çileğine 
yöneltmişlerdir. Bunda çileğin sağ-
lığa faydalı bir meyve olması yanın-
da, çilekten yapılan reçel, pasta vb. 
ürünlerin özellikle çocuklar tarafın-
dan severek tüketilmesinin de öne-
mi vardır. Vali Hanım Çileği, kadın 
çiftçiler tarafından üretilen, anneler 
tarafından tercih edilen güvenilir bir 
marka haline gelmiştir.

Vali Hanım Çileği kokusu, aroması, 
verimliliği, lezzeti ile kendine ko-
laylıkla pazar bulmuş; pazarda da 
kalitesi ile aranan bir ürün olmuştur. 
Buna bağlı olarak proje büyüyerek 
devam etmektedir.

Proje Muğla Ekonomisine 
Büyük Katkı Sundu

Muğla’da 2018 yılında başlayan pro-
jeye, bugün gelinen noktada Seydi-
kemer, Kavaklıdere, Yatağan, Milas 
ilçeleri başta olmak üzere 10 ilçede 
300 dekardan fazla alanda yapılan 
üretimle devam edilmektedir. Bu süre 
zarfında üreticiye fide, malç, sulama 
sistemi ve üretim desteği yanında eği-
tim desteği de verilmiş; hibe olarak 1 
milyon 550 bin çilek fidanı dağıtılmış 
ve bu sayede Muğla ekonomisine 20 
Milyon TL katkı sağlanmıştır.

Proje Kadın İstihdamını Arttırdı

Kadın üreticiler, kendileriyle yapılan 
görüşmelerde Vali Hanım Çileğin-
den duydukları memnuniyeti dile 
getirmişler, hem kendilerine hem 
de çevrelerinde bulunan insanlara 
iş sahası oluşturduklarını, istihdam 
sağladıklarını, onlarca insana iş ka-
pısı, aş kapısı olduklarını, Vali Hanım 
Çileğinin veriminden oldukça mem-
nun olduklarını ve hiç pazar sıkın-
tısı yaşamadıklarını hatta taleplere 
yetişemediklerini ifade ederlerken 
mevcut üretim alanlarını arttıracak-
larını dile getirmişlerdir. Bu durum 
Vali Hanım Çileği Projesinin tam da 
amacını yansıtmakta ve projenin 
hedefe ulaştığını göstermektedir.
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Satrançseverler Ankara İl Birinciliği İçin Yarıştı

Satranca merakım üniversiteye adım attığım 1981 
yılında başladı. Satrancın tarihçesi Satranç Federas-
yonuna göre şöyle tanımlanmış: “…Satrancın, zama-

nımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair 
bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. 
Yine Çin'de, Mezopotamya'da ve Anadolu'da oynanmak-
taydı. Oyunun bugünkü adını alması, MS 3. - 4. yüzyıllar-
da Hindistan'da, oyuna ÇATURANGA denmesi ile başlar. 
Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'dan kalmadır. 
Daha sonra satranç İran'a, onlardan Araplara, Endülüslü-
ler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır…”  
Satranç, belirli kuralları olmasına rağmen özgürce oynaya-
bileceğim en güzel oyundu. Belki de bu özelliği satranca 
olan ilgimi artırdı. Öğrenci yurdunda nerdeyse her gece 
vazgeçilmez eğlencemizdi. Okulda da boş zamanlarımızda 
satranç oynardık. Gözleri görmeyen bir arkadaşımız var-
dı, öyle güzel oynuyordu ki, usta oyuncularla baş edecek 
yetenekteydi. Gözleri görmese de hafızası ve hayal gücü 
ile oyunu adeta yaşıyordu. Hem arkadaşlığı iyiydi hem de 
oyunu iyi derecede oynayan birisiydi. Hani “gönül gözü 
açık” derler ya arkadaşımızın da hali böyleydi. 

Satrancı öğrendiğim andan itibaren onunla ilgimi hiç kesme-
dim, genelde bulunduğum yerdeki öğretmen evinde satranç 
oynayan gruba katılırdım. Satrancın internette yaygınlaşma-
sıyla cep telefonumdan satrançla ilişkimi devam ettirdim. 
Her zaman satranç turnuvasına katılmak istemişimdir. İlk 
turnuvaya 2016 yılında katıldım. Hızlı satranç turnuvasıydı. 
Adeta oynayacağın hamle zamanla yarışıyordu. Katıldığım 
ikinci turnuva ise 2020 yılının ilk günlerinde yapıldı. 

İlk turda rakibim 2000 UKD puanının üzerinde biriydi. 
Kendi puanımın 1541 UKD olduğu düşünülürse rakibim 
bana göre çok kuvvetliydi. Bu nedenle daha dikkatli oy-
namam gerekiyordu. Açılış ve oyunun devamında taşları-
mın gelişimini tamamlamadan atak hamlelere başladım. 
Bir süre sonra bu saldırılarım durduruldu, akabinde karşı 
saldırılar başladı. Savunmamı iyi yapamadım, kendi taş-
larımı kilitlemeye başladığımı fark ettiğimde iş işten geç-
mişti bile. Rakibim bunu iyi kullandı ve mat etmeye bir 
adım kalmıştı ki oyunu terk ettim. Oyun bitti ve kendisini 

tebrik ettim. Bana göre satrancın en güzel tarafı centil-
menliğidir. Yensen de yenilsen de rakibinle el sıkışmak 
gerçekten de güzel bir davranış. Belki de satrancın bu 
özelliği bir düşünce sporu olarak kabul edilmesinde ve 
yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

İkinci turdaki oyunu aldım, üçüncü turda istediğim perfor-
mansı gösteremedim. Açılıştan ziyade taşların gelişiminde 
hatalı oynadım ve oyunu kaybettim. Dördüncü turu iyi oyna-
dığımı düşünüyorum, oyunu iyi oynadığım için mi yoksa ra-
kibim yanlış oynadığı için mi kazandım bilemiyorum. Beşinci 
turda rakibim satrancın duayeni, emektarı Kadir BARAN’dı. 
Kadir bey öğretmenlikten emekli olmuş, sempatik yüzlü, 
92 yaşında olmasına rağmen gözlerinin içi gülen ve yaşama 
tutkuyla sarılmış bir satranç sevdalısı, ak saçlı bir beyefendiy-
di. Kadir beyle tanışmak ve satranç oynamak benim için bir 
şerefti. Altıncı turda rakibimden üstün olmama  karşın sa-
dece kendi hamlelerime odaklandığım için rakibimin mat ile 
biten vurucu hamlesini göremedim. Yedinci turda rakibim 
12 yaşındaki ortaokula giden bir öğrenciydi, oyunu almakta 
epeyce zorlandım. Sekizinci ve son turdaki rakibim ise sekiz 
yaşında ilkokula giden bir öğrenciydi. Oyunu kaybetmeme 
rağmen kazanmış gibi hissettiğim en güzel oyundu.

Türkiye Kupası Ankara Satranç İl Birinciliği Turnuvası 01-
05 Ocak 2020 tarihleri arasında ATG AVM’de yapıldı. 
Organizasyonun Ankara Satranç İl Temsilciliği tarafından 
yürütüldüğü ve İsviçre sisteminin uygulandığı turnuvaya 
toplam 192 oyuncu katıldı.

8 tur halinde gerçekleştirilen turnuvanın 5. günü yarışmada 
ilk üç dereceye giren oyunculara Satranç Federasyonu An-
kara İl Temsilcisi Engin GÜLEÇ tarafından madalyaları verildi.

Son söz olarak, “…Yüreğimizdeki satranç sevgisi ile nice 
güzel başarılara imza atacağız. Birlikte aşamayacağımız 
hiçbir yol yok. Ben bu güzel aileye hizmet etmekten, bu 
güzel ailenin bir üyesi olmaktan dolayı çok ama çok mut-
luyum. İyiyi güzeli çoğaltmaya devam edeceğiz…” Satranç 
Federasyonu başkanımız Gülkız TÜLAY’ın satranç camia-
sını bir aile olarak gören bu güzel temennisine katılıyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

Mustafa Sami KOÇ


