
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103. Dönem Kaymakamlık Kursu-
nu bitiren kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği Gölbaşı 
Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde 02 Mart 2017 tarihinde dü-

zenlenen törene katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müs-
teşarı Muhterem İnce, eski bakanlardan Vecdi Gönül ve Abdül-
kadir Aksu ile göreve yeni başlayacak kaymakamlar ve ailelerinin 
de hazır bulunduğu törenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimi 
sinevizyonla anlatıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamların 
kolay ve iş yükü az bir yer aramamaları gerektiğini belirterek, Tür-
kiye’nin hiçbir köşesinde böyle ne bir ilçenin, ne de bir köy bulma-
nın mümkün olmadığını söyledi.

Yunus Emre’nin “İlim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen bu nice 
okumaktır.” sözünü hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öy-

Türkiye’nin yaklaşık 70 yıldır sistematik 
olarak engellendiğini ve Ortadoğu ölçeğinde 
yönetilmeye çalışıldığını dile getiren İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin hala 
sistemdeki vesayet açıklarının kapatılmasıyla 
uğraştığını anlattı.
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leyse önce kendi gerçeğimizi doğru 
analiz etmek zorundayız. Türkiye bir 
yandan kendi adına ciddi fırsatları, 
diğer yandan da sorumlulukları olan 
bir ülkedir. Sadece kendi içimizden 
değil, bölgenin ürettiği sorunlarla 
da uğraşmak onları çözmek veya yö-
netmek durumunda olan bir ülkedir. 
Günümüzde yaşanan Ortadoğu’daki 
vekâlet savaşları, ülkemizi ciddi bir 
göç dalgasının hedef ve geçiş ülkesi 
konumuna getirmiştir.” dedi.

Batı’nın Ortadoğu’yu operasyon 
alanı veya bir çatışma alanı gibi kul-
landığını kaydeden İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

“Filistin meselesi, İran devrimi, 
1980’lerin başındaki İran-Irak sava-
şı, Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle yaşanan 
gelişmeler, 11 Eylül bahanesiyle 
Afganistan üzerinden Ortadoğu’ya 
yapılan müdahaleler, Arap baha-
rı, Suriye’de çıkan iç savaş ve sanki 
gökten zembille inmiş gibi davranı-
lan DEAŞ’ın ortaya çıkışı Batı dünya-
sının nasıl bir Ortadoğu tasviri için-
de olduğunun tasviridir. Küçük bir 
zaman dilimi ama nasıl bir tasvirin 
ve nasıl bir karmaşıklığın ortasın-
da bırakılmak istenen bir coğrafya. 
Böyle bir Ortadoğu tasviri olan kü-
resel egemen güçlerin, maalesef bir 

de Türkiye tasviri vardır. Bu bölgede 
güçlü, yöneten, kendi ayakları üze-
rinde duran, bölgede mazisinden 
gelen itibarını, kartvizitini kullanan 
ve bu sayede yüzyıllardır birlikte ya-
şadığı hatta büyük ölçekte yönettiği 
Ortadoğu’ya yardım eden, çözüm 
üreten, irade ortaya koyan, kendi 
ekonomisini büyüten, yatırım ve 
altyapı hamlelerini gerçekleştiren, 
nüfus gücünü kullanabilen, gelece-
ğe ait büyük hedefler belirleyebilen 
güçlü bir Türkiye, Batı’nın pek de 
arzu ettiği bir şey değildir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tür-
kiye’nin bir takım vesayet odaklarıyla 
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mücadele etmek durumunda kaldı-
ğını ifade ederek, Türk demokrasisi-
ne ve milli iradeye darbe anayasala-
rıyla barikat kurulduğunu söyledi.

Türkiye’nin yaklaşık 70 yıldır sis-
tematik olarak engellendiğini ve 
Ortadoğu ölçeğinde yönetilmeye 
çalışıldığını dile getiren İçişleri Ba-

kanı Süleyman Soylu, ülkenin hala 
sistemdeki vesayet açıklarının kapa-
tılmasıyla uğraştığını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye sürekli olarak siyasi istik-
rarsızlık üreten, darbe üreten ve en 
kötüsü de sürekli olarak kilitlenme 
tehlikesiyle karşı karşıya olan bir 
sistemle boş yere oyalanmıştır. Ben 
de bu ülkenin bir insanıyım. Arka-
ma dönüp acaba bir 60 darbesi mi 
olacak, acaba bir 71 mi olacak, aca-
ba sekizde otururken başımıza 15 
Temmuz mu gelecek diye bakmak 
istemiyorum. Biz geleceğe bakmak 
istiyoruz, geleceği şekillendirmek 
istiyoruz. Elbette ki biz Türkiye’yi ta-
şımayan bu sistemden şikâyetçiyiz. 
Bugün şikâyetçi değiliz, yıllardan 
beri şikâyetçiyiz. Çünkü 26 Mayıs’ı 
yaşayanlar, 27 Mayıs’ı hissedemedi-
ler. 11 Mart’ı yaşayanlar, 12 Mart’ı 
hissedemediler. 11 Eylül günü yapı-
lanların daha sonra darbe olgunlaş-
sın diye bekleyelim diyen insanlar 
tarafından getirildiğinde 11 Eylül’de 
bu ülkeyi yönetenler 12 Eylül’ün 
olacağını hesap edemediler. Böyle 
bir şey beklemediler. 15 Temmuz 

akşamı saat sekizde Çalışma Bakan-
lığında Hakkârili 200 gençle sohbet 
ederken, Türkiye’nin hep birlikte 
yarınlarının ümidini ortaya koymaya 
çalışıp, neler yapmamız gerektiği-
ni bir bir konuşurken, hiçbirimizin 
aklına hain birilerinin bu ülkenin 
yarınlarını altüst edebilecek ve bu 
aziz millete, bu güzel insanlara ‘sizi 
öldürmeye karar verdik’ diyebilecek 
girişimle karşı karşıya kalabileceği-
mizi hiçbirimiz düşünmedik.”

Herkesin görevini hakkıyla yerine 
getirmesi gerektiğini söyledi. 16 
Nisan’daki halk oylamasına işaret 
eden İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Meclisi güçlendirecek, yürütme-
yi her konuda denetlenebilir hale 
getirecek, kendi içinde karşılıklı de-
netim mekanizmalarına sahip hızlı 
karar alan bir sistemin milletin ve 
ülkenin önüne çıkacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Türkiye’nin kaybedecek hiçbir vak-
tinin bulunmadığının altını çizerek, 
dünya siyasetinde paradigmaların 
değiştiği, güç merkezlerinin ve den-
gelerin yer değiştirdiği bir dönemin 
yaşandığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Türkiye’nin kaybedecek 
hiçbir vaktinin 
bulunmadığının 
altını çizerek, 
dünya siyasetinde 
paradigmaların 
değiştiği, güç 
merkezlerinin ve 
dengelerin yer 
değiştirdiği bir 
dönemin yaşandığını 
dile getirdi.
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İlerleyen dönemde dünya için güç-
lü liderlik, etkili karar alma ve güçlü 
parlamento döneminin olacağını 
vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, şöyle devam etti:

“Bir derdimi paylaşmak istiyorum. 
Ben, 21 gündür TBMM’ye gidemi-
yorum. Çok sevdiğim ve milletvekili 
olmaktan da onur duyduğum şehrim 
Trabzon’a da gidemiyorum. Sahaya 
gittiğimde eksikleri görüyoruz, bun-
ların toparlanması lazım. Bir taraftan 
parlamentoya gideceksiniz, bir taraf-
tan seçim bölgesine gideceksiniz, bir 
taraftan bakanlık görevini yerine ge-
tireceksiniz. Benim aklım şuna eriyor, 
bunu bir insan yapamaz. Bu çok net 
ve açıktır, yapar, yaparsa bu ülkeyi bir 
gün FETÖ yönetir, bir gün PKK idare 
eder, bir gün terörizmin esiri olur, bir 
gün anarşizmin esiri olur. Bu sistemi 
kuranlar da tam bunun için kurdular 
bu sistemi.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Bürokrasinin siyasi irade kararlılığı 

beklediği, siyasi iradenin de başka 
meselelerle meşgul olmak zorunda 
kaldığı bir tabloyu oluşturdular ki 
‘bu ülkeyi istediğimiz gibi idare ede-
lim ve yönetelim’, dertleri budur.” 
diyerek, bu değişimi ülkeye sunma-
ya ve Türkiye’yi, dünyanın gelecek 
sezonuna hazırlamaya çalıştıklarını 
anlattı.

Kaymakamlık mesleğini istiklal 
madalyasına benzeten İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, pirinçten ya-
pılan istiklal madalyasının bu dev-
letin en büyük ve şerefli madalyası 
olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
kaymakamlık mesleğinin değerinin 
kadro, ek gösterge, maaş ve harcı-
raha göre değil, milletin ona verdiği 
kıymete göre belirlendiğine işaret 
ederek, salonda bulunan kayma-
kamlara “Sizin bir yanınız devlettir, 
bir yanınız millettir. Ama bilesiniz 
ki sizin patronunuz millettir.” şek-
linde seslendi.

Türkiye’deki en büyük problem-
lerden birisinin Ankara’da alınan 
kararın, taşrada uygulanamaması 
olduğunu vurgulayan İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu, alınan kararın 
en önemli temsilcisi ve gücünün de 
kaymakamlar olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
kaymakamlara hukuktan asla ay-
rılmamaları uyarısında bulunarak, 
gayri meşru iş ve ilişkilere asla 
prim vermemeleri gerektiğinin al-
tını çizdi.

Kaymakamların ailelerine, “Dev-
letin yetiştirdiği ve devletin en üst 
tabakadaki evlatlarınızla gurur du-
yabilirsiniz” şeklinde seslenen İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere 
emeklerinden dolayı teşekkürlerini 
iletti.

Konuşmaların ardından İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, dereceye gi-
ren kaymakamlara sertifika ve hedi-
yelerini verdi.
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103 üncü Dönem Kaymakamlık 
Kursu Kura Töreni’nde açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 

Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Avşar 
kaymakamlık kurslarının genel bir 
dökümünü verdi: “İçişleri Bakanlı-
ğınca ilk Kaymakamlık Kursu 1942 
yılında düzenlenmiştir. Bugüne ka-
dar geçen 75 yıl içerisinde 3974 
mülki idare amiri bu kursları başa-
rıyla tamamlayarak kaymakamlık 
mesleğine intisap etmiştir. 01 Şubat 
2017 tarihinde başlayan 103 üncü 
Dönem Kaymakamlık Kursunu 57 
Kaymakam Adayımız başarıyla ta-
mamlayarak kaymakam olmaya hak 
kazanmıştır. Kaymakam Adayları-
mız, yetişme döneminin son aşama-
sını oluşturan bu kursa katılmadan 
önce Valilerimizin maiyetlerinde il 
merkez stajı, Mülkiye müfettişi re-
fakatinde Teftiş ve Soruşturma Stajı, 
Kaymakam Refikliği stajı, Yurt içinde 
ve yurt dışında Dil Kursu eğitimleri 
ve Kaymakam Vekilliği görevinden 
müteşekkil olan çeşitli staj aşama-
larını başarıyla tamamlamışlardır. 
Kaymakam Adaylarımızın en iyi 

şekilde yetişmesini sağlamak ama-
cıyla hazırlanan 103 üncü Dönem 
Kaymakamlık Kursu Müfredatı kap-
samında, Mevzuat konularını kap-
sayan derslerin yanında Tecrübe 
Paylaşımı ve Vizyon Eğitimi Konfe-
ranslarına da yer verilmiştir.”

Törende konuşan Avşar, farklı bö-
lümlerden oluşan ve çeşitli konuları 
kapsayan bu kursta Adaylarımızın, 
mesleki konularda edindikleri bilgi-
leri pekiştirmeleri, sevk ve idareyle 
ilgili yeni bilgiler kazanmaları, doğru 
karar verme için gerekli yeterliliğe 
kavuşmaları, insanımızı, devletimizi, 
ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanı-
maları, ilçe yönetimiyle ilgili görev 
ve sorumlulukları üstlenebilecek 
şekilde kaymakamlık görevine ha-
zır hale gelmelerinin amaçlandığını 
kaydetti.

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.

Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Avşar 
sözlerini şöyle tamamladı: Bakanlığı-
mız, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, 
kaymakamlarımızın istenen vasıflarda 
yetişmesi amacıyla bütün imkânlarını 
kullanmaktadır. Bu duygu ve düşün-
celerle, huzurlarınızda, bu programın 
hazırlanmasına ve uygulanmasına 
imkân tanıyan, güç ve destek veren 
Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarı-
mıza ve Sayın Meslek Büyüklerimize 
şükranlarımı arz ederim.

Eğitim Dairesi Başkanı  

Ahmet Avşar
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Mehmet Naim AKGÜL, yap-
tığı konuşmada kayma-
kam adaylığı döneminde 

geçtikleri aşamalar ve bu aşamalar-
da edindikleri bilgi, görgü ve tecrü-
belere dikkat çekmiştir:

“Mart 2015 yılında Mülki İdare mes-
leğine adım atarak  İl Merkezlerinde 
Sayın Valilerimizin direktif ve gözetim-
leri altında, Vilayet Stajını, daha sonra 
Kıymetli Kaymakamlarımızın refakat-
lerinde mesleğin sahada uygulanma-
sını izlemek üzere Kaymakam Refikliği 
Stajı; bilgi tecrübe ve deneyimlerin-
den yararlanmak ve en önemlisi va-
zifemizi ifa ederken hangi hususlara 
dikkat etmemiz gerektiğini öğrenmek 
için Mülkiye Müfettişlerimizin yanın-
da Teftiş Stajında bulunduk.”

“Bu stajların akabinde Kaymakam 
Vekilliği görevini ifa ettikten sonra; 
dört aylık yabancı dil kursu ve son-
rasında Yurtdışı Stajı kapsamında 
Fransa, İngiltere, İspanya ve Ürdün 
olmak üzere dört farklı ülkede dil 
eğitimimize devam ederken hasıl 
olan ihtiyaç üzerine vazife almak 
amacıyla ülkemize geri dönerek, 
adaylık sürecimizin son aşaması 
olan Kaymakamlık Kursuna katıldık. 

Bu kurs programında; güncel mev-
zuat bilgisiyle birlikte kişisel gelişi-
mi de içeren Sayın Bakanlarımızın, 
meslek büyüklerimizin ve diğer Ba-
kanlık yöneticilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen tecrübe paylaşım-
ları, Kaymakamlık Kursumuzun en 
faydalı bölümünü oluşturdu.”

Mehmet Naim AKGÜL, görev anlayış-
larını da şu şekilde anlattı: “Aldığımız 
kısa ama özlü eğitim ve deneyimle-
rimiz bizlere şunu göstermiştir. Özel-
likle yakın coğrafyamızda ve Dünya 
üzerinde eziyet gören tüm mazlum 
insanların ümidi sadece Türkiye’dir. 
Örneğin; Afrika’da halen evlenecek 
olan yeni gelinlere “Bahtın açık olup 
İstanbul’u göresin” şeklinde dualar 
edilmektedir. Bir dua da yer alabilmek 

hele ki asırlar boyunca bunu bir ge-
leneğe dönüştürebilmek tüm maddi 
unsurların ötesinde tamamiyle ma-
neviyatı güçlü ve insana değer veren 
bir kültürün ve yönetimin eseridir. 
Bizler de ecdadımızı örnek alarak ilçe-
lerimizde görev ifa ederken en büyük 
çabamız hizmetinde olduğumuz mil-
letimizin hayır dualarında yer almak 
olacaktır. İşte o zaman milletimizin 
birlik ve bütünlüğünün temelleri çok 
daha güçlenmiş olacaktır.”

103 üncü Dönem Kaymakamlık Kursu 
birincisi Mehmet Naim AKGÜL, Kurs 
ikincisi Murat METE ve Kurs Üçüncü-
sü Bayram SAĞIR kuraya tabi olma-
dan görev yapacakları ilçe tercihlerini 
yaptılar. Diğer 54 kaymakamın görev 
yerleri ise kura ile belirlendi.

Dönem Birincisi 

Mehmet Naim AKGÜL


