
1931 yılında Ardahan’da doğdu. Mülkiye’den mezun olduktan sonra 1956 yı-
lında Kars Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Posof, 
Çıldır, Susuz, Hafik, Hopa, Devrekâni, Kozan, Haymana ve Havza kaymakamlığı 
görevlerinde bulundu. 1975 yılında Tunceli Valiliğine atandı. Merkez Valisi iken 
1982 yılında Emekli oldu. 1990 yılında yeniden Merkez Valiliğine dönen BOZ-
BAY 1996 yılında yaş haddinden Merkez Valisi iken emekli oldu. Genel Merkez 
daimi müdavimlerinden olan BOZBAY son beş altı yıldır Alanya’da ikamet et-
mekte idi. Derneğimizin renkli simalarından birisi olan BOZBAY çoğu kez sert 
görüntüsünün yanında, en küçük bir hadiseyi büyütür, arkadaş çevresi ile de 
açık açık tartışmadan da geri kalmazdı. İkamet ettiği Alanya’da 03 Eylül 2020 
tarihinde vefat etti. Cenazesi Kestel Mahallesi Hanönü Mezarlığında Kılı-
nan Cenaze namazından sonra aynı yerde toprağa verildi.

Merhum evli olup, üç çocuk babası idi.

KEMAL BOZBAY (E. VALİ)

1960 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini 
bitirdi. 1982 yılında Kocaeli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra 
sırasıyla; Eflani, Reşadiye, Gercüş, Pamukova, Ilgaz ve Gölmarmara kaymakam-
lığı, Ardahan ve Bolu Vali Yardımcılığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 
Hukuk Müşaviri görevlerinde bulundu. Hukuk Müşaviri iken kendi isteği ile 01 
Eylül 2010 tarihinde emekli oldu. Uzun süredir rahatsız olan Yağsan, ikamet et-
tiği Ankara’da 08 Ekim 2020 tarihinde vefat etti. Cenazesi 09 Ekim 2020 tarihin-
de Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda saat 15.30’da kılınan Cenaze namazını 
müteakip toprağa verildi.

Yağsan, Hatice hanımla evli olup bir çocuk babası idi. 

fATİH SİNAN YAĞSAN (E. KAYMAKAM)

1939 yılında Adana’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden me-
zun olduktan sonra 1967 yılında Adana Maiyet Memuru olarak göreve başla-
dı. Daha sonra sırasıyla; Orhaneli, Beytüşşebap, Hazro ve Keşap Kaymakamlığı 
görevlerinde bulunan Soylu, 1981 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 1985 yılında 
ise Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Emekli olduğu 2002 yılına kadar kesinti-
siz bu görevde bulundu. 2002 yılında da Mülkiye Başmüfettişi olarak emekli 
oldu.    Teftiş Kurulu Camiasında çok sevilen, hoş sohbet, şakacı bir yapıya sahip 
olan Ali SOYLU çok da güzel sigara içmesi ile de meşhur bir kişilikti. Müfettiş 
Camiasındaki sevenleri sohbet etmek ve gülmek için Ali beyi mutlaka çağırırlar, 
ondan hem meslek sırları alırlar hem de teftiş ettiği yerlerde başından geçen 
olayları anlattırır gülerlerdi. İllet tiryakilik onu yıllardır sürecek bir hastalık olan 
gırtlak kanserine yakalanmasına sebep olacaktı. Uzun süren bu rahatsızlığı ve 
illet virüs Covid-19’un da bu sonu kolaylaştırması nedeniyle kendisini 10 Eylül 
2020 tarihinde kaybettik. Merhumun cenazesi 11 Eylül 2020 tarihinde Ankara 
Karşıyaka Mezarlığında Saat 14.00’de kılınan Cenaze namazını müteakip 
aynı yerde toprağa verildi.   

SOYLU evli olup, 3 çocuk babası idi.

ALİ SOYLU (E. MÜLKİYE BAŞMÜfETTİŞİ)

Değerli meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.


