
 
 

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2008’de 

mezun olan ve Kaymakamlık yapmaya başlayan Sayın Onur Yeniay ile 

bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. 
 

“HEDEFLER KÜÇÜK TUTULMAMALI” 
 

Sayın Yeniay, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? 

 

23 Temmuz 1984 Samsun doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi bu şehirde tamamladıktan 

sonra, 2002 yılında Çankaya Üniversitesi’ni kazanarak Ankara’ya geldim. 2008 yılında 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite hayatım 

boyunca çeşitli topluluklarda aktif olarak görev yaptım. Örneğin, Siyaset ve Diplomasi 

Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptım ve “Türkiye-ABD İlişkileri” adlı 

konferansın organizasyonunda etkin görev aldım. Bunun dışında spordan, özellikle futboldan 

çok hoşlanırım, diyebilirim. 

 

Üniversite sınavı sonucunda, Çankaya Üniversitesi’ni, tanıyarak bilinçli olarak mı 

seçtiniz? 

 

Elbette tercih ederken bazı araştırmalarda bulundum. Üniversitenin sağladığı imkânlara 

baktım; fiziki mekânlarını, özellikle spor komplekslerini ve buna benzer olanaklarını 

inceleyerek tercihimi oluşturdum. Aslına bakarsanız, Çankaya Üniversitesi’ni tercih etmemin 

ana nedeni, öğrencilerine sağladığı ve eğitim hayatı boyunca hiç kesintiye uğratmadığı burs 

olanağı ve kaliteli İngilizce eğitimi oldu. Burslu kazanan benim gibi öğrenciler için söz 

konusu bursun kesilmemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.  

 



Dışardan gözüken Çankaya Üniversitesi ile öğrencisi olduğunuz Çankaya 

Üniversitesi arasında farklar var mıydı? 

 

Bazı farklılıkların olduğu bir gerçek. Her ne kadar Üniversitemizin sunduğu fiziki mekânlar 

yeterli olsa da daha geniş bir kampusun varlığı çok daha iyi olacaktır görüşündeyim. Örneğin, 

inşaatı devam eden yeni kampusumuz, orada okuyacak öğrenci arkadaşlarımıza daha iyi 

imkânlar sunacaktır. Onun dışında Üniversitemiz, eğitim ve öğrencilerine sağladığı hizmet 

konusunda tam da hayal ettiğim gibiydi. Çok iyi bir eğitim kadrosundan çok iyi bir eğitim 

alarak mezun olma imkânı bulduğumu düşünüyorum. Elbette İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’ni baz alarak konuşmaktayım; ancak diğer fakültelerdeki arkadaşlarımla sohbet 

ettiğimde de kendi görüşlerimi destekler şeyler duyduğumu söyleyebilirim. 

 

Başarılı bir üniversite öğrencisi miydiniz?  

 

Ben de hemen hemen her üniversite öğrencisi gibi, ilk senelerde üniversite hayatının tadını 

çıkarmaya yöneldim. Bu, aslında iyi bir yöntem değil. Onun için Hazırlık Sınıfı’nda 

okuduğum zamanı pek iyi değerlendirdiğimi söyleyemem. Bunun etkisini bölüm eğitimine 

geçtiğinde gördüm ve ilk seneler dersler konusunda yetersiz kaldım. Bunu açık yüreklilikle 

söyleyebilirim; ancak daha sonraki senelerde, elbette kendimi derslere biraz daha 

yoğunlaştırarak mezun olmayı başardım. Yani bu noktada pek başarılı bir öğrenci olduğumu 

söyleyemem. 

 

 
 

Mezun olacağınız sene, üniversite sonrasındaki hayatınıza dair planlarınız var 

mıydı? Yapacağınız işe karar vererek mi mezun oldunuz? 

 

Hayalimin tam olarak kaymakamlık olduğunu söyleyemem; ancak hep “A” tipi bir kadroya 

girmek istediğimi söyleyebilirim. Söz konusu kavramı açmak gerekirse bu; bakanlıkların 



müfettişlik veya uzmanlık kadroları, kaymakamlık, Sayıştay denetçiliği, idari hâkimlik gibi 

kadroları kapsayan bir kavramdır. Ben de bu tip meslekler arzu ediyordum. Bu bağlamda, 

mezun olacağım senenin ilk döneminden itibaren bir KPSS kursuna yazıldım ve çok çalıştım.  

 

Kariyer olarak düşünürsek kaymakamlık hayatınızın neresinde? 

 

Bu mesleği yapmak için bir senemi feda ettiğimi söylemek sanırım yeterli olacaktır. 2008’in 

Haziran ayında mezun oldum. Bunun ardından benim gibi hedefleri olan birkaç arkadaşımla 

hemen bir araya geldik ve çalışmaya başladık. Günde ortalama 8-10 saatlik bir çalışma 

temposuyla hedefime ulaşmaya çabaladım. Bu bağlamda, bu kadar emek doğrultusunda, 

kaymakamlık benim hayatımın tam merkezinde diyebilirim. Özellikle mesleğe başlamanın 

verdiği haz ve heyecanla birlikte, hayatımın tamamını şu an kaymakamlık kaplıyor desem 

yalan olmaz.  

 

Kaymakam olmak için ne gibi sınav ve aşamalardan geçmek gerekiyor? 

 

Öncelikle KPSS’ye girmek zorundasınız.  Sınavda, “P 37” diye bir puan türü vardır. Bu, “A” 

grubu kadrolar için hesaplanan bir puandır. İçişleri Bakanlığı, kaymakamlık sınavına girecek 

adaylar için bu puan türünden yüksek dereceler almayı zorunlu tutar. “P 37” dediğimiz puan 

türü için, kamu yönetimi, genel kültür, genel yetenek, iktisat, hukuk ve maliye alanlarından 

gelen soruların sonuçları hesaplanır. Bu puan türünden en az 85 almak gibi bir 

zorunluluğunuz var. Bu puanı alabilen adaylar, İçişleri Bakanlığı’nın açtığı “Kaymakam 

Adaylığı Sınavı”na girer. Burada da Bakanlık, ihtiyacı olan kaymakamlık kadrosunun 

yaklaşık yirmi katı kadar adayı sınava tabi tutar. Bu sınavda da yine 85 puan almak 

zorundasınız. 85 puan, sorulan 160 adet sorunun 132 tanesinin doğru cevaplanmasına tekabül 

ediyor. Bunu başarabilen adaylar, kaymakam olma sürecinin en zor aşaması olan mülakat 

basamağına geçmeye hak kazanır. Birçok kişi burada torpilin işlediğini düşünür; ancak ben, 

bu görüşe katılmıyorum. Mülakat sırasında 30 ila 40 kanunun içeriğinden hareketle 

hazırlanmış çeşitli sorular sorulur. Bu soruların 3 de 2`sine doğru cevap vermeniz gerekir; 

doğru yanıt veremeyen adaylar elenir. Dolayısıyla bu aşamada torpilin işleme ihtimali azdır. 

Mülakatı yapanlar ise vali denkliğine sahip İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Mali 

İdareler Genel Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanı’dır. Mülakatı geçerseniz Kaymakam adayı 

olursunuz.  

 

Burada kaymakam adaylığından kaymakam olana kadar gerçekleşen evreleri sıralamak doğru 

olur görüşündeyim. Öncelikle, bahsettiğim gibi, sınav ve mülakatı geçerek kaymakam adayı 

olursunuz. Bu süre üç yıldır. Bu üç yıl, valilik stajıyla başlar. Valiyle birlikte çalışma imkânı 

bulursunuz; bu, onun neler yaptığını gözlemlemek için çok önemli bir fırsattır. Bu süreçte 

kaymakam gibi davranır ve yaşarsınız. Makam odanız, aracınız ve şoförünüz vardır; ancak 

mesai saatlerinizi valiyle geçirirsiniz. İki haftalık sürecin sonunda bu çalışma sona erer. 

Sonraki aşamada Mülkiye müfettişleriyle 45 günlük bir teftiş eğitimi alırsınız. Müfettişlerin 

yanında, emniyet müdürlüğünün, jandarmanın ya da oradaki kamu kuruluşlarının nasıl teftiş 

edileceğini gözlemler ve öğrenirsiniz. Hemen ardından kaymakam vekilliği dönemi başlar ve 

bu dönem yaklaşık iki ay sürer. Bu aşamada, ilçenin kaymakamıyla birlikte çalışmaya 

başlarsınız. Bu aşamayı da geçtikten sonra, kaymakamlık makamı boş olan bir ilçeye 

“Kaymakam Vekili” sıfatıyla atanırsınız. Altı ya da sekiz aylık bir dönemde, kaymakam 

uhdesiyle kaymakamlığa vekâlet ederseniz. Süre dolunca Ankara`da dört aylık temel dil 

eğitimi başlar ve bu eğitimin sonunda, İngiltere ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne 12 aylık 

bir süreyle gönderilirsiniz. Eğer İngilizceniz çok iyiyse gönderileceğiniz ülke, ikinci bir 

yabancı dili öğrenebilmeniz için Almanya ya da Fransa olur. Bu sürecin tüm masraflarını 



devlet karşılar. Türkiye`ye döndükten sonra, son aşama başlar. Bu aşama, Bakanlık stajıdır ve 

birkaç ay Bakanlıkta giyim, kuşam ve diksiyon kurslarına katılarak atamanızı beklemeye 

başlarsınız. Herhangi bir sınav veya değerlendirme yoktur. Sınav yerine bizden bir tez 

yazmamız beklenir. Mülki ve idari konularla ilgili tezinizi yazar ve göreve başlarız. 

 

 
 

İlk atamanız gerçekleştiğinde neler hissettiniz? 

 

İlk atandığım il, Artvin oldu. Atanma sürecini hiç yaşamadığımdan dolayı, çok bilgim 

olmadan ve normal bir şekilde gittim; ancak kendimi tanıttıktan sonra, insanların bana olan 

saygısı ve hürmeti oldukça üst düzeydeydi. Valiyle tanışmaya gittiğimde ise oldukça 

heyecanlandım. O sırada kafamda “çalışabileceğim bir oda verirler mi acaba?” düşüncesi 

hâkimken birden bire bana makam odası, arabası ve şoför tahsis edildi. Müdürlerle hitap 

konusunda bir brifing verildi. İlçe emniyet müdürlerinin ben geçerken ayağa kalkması falan 

beni çok heyecanlandırdı ve gülümsetti; ancak gülmemem gerektiği için iki gün boyunca 

yanaklarımı ısırarak dolaştım.  

 

Kaymakam olmanın zorlu ve keyifli yanlarından bahseder misiniz? Örneğin, sürekli 

şehir ve ilçe değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sizce zorlayıcı mı; yoksa keyifli 

bir durum mu? 

 

Şehir ve ilçe değiştirmek gerçekten zordur; ancak gittiğiniz il ve ilçede oranın mülki ve idari 

amiri olduğunuz için herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Devletin tüm imkânları emrinizde 

oluyor. Bu, keyifli ve gurur verici bir durum. Zorluğuna gelirsek, dışarıdan görüldüğü kadar 

kolay ve zevkli bir iş değil. Toplumda, kaymakamlar çok çalışmaz gibi bir görüş vardır. Bu 

kesinlikle yanlış. Örneğin, Artvin’e ilk gittiğimde Vali Bey ile neredeyse sabaha kadar mesai 

yaptık. Bunun dışında insanları idare etmenin zorluğu da var tabi. Kimsenin gönlünü 

kırmadan, kurumlar arası mutabakatı sağlamak zorundasınız. Örneğin, kaymakam adaylığınız 



süresince beşinci ve altıncı dereceki ilçelerde altı yıl görev yapmanız gerekiyor. Mesela, 

Batman`ın ya da Nevşehir’in bir ilçesi beşinci derece olarak nitelendiriliyor. Beşinci derecede 

üç yıl görev yaptıktan sonra, altıncı derecede bir ilçeye gidiyoruz. Herkesin anlayacağı bir 

dille söylemek gerekirse buna, şark hizmeti diyebiliriz. Orada da üç yıl kaldıktan sonra, 

dördüncü dereceye geçiyorsunuz. Bu derecede de dört yıl görev yaptıktan sonra, üçüncü 

dereceye geçip ilerliyorsunuz. Örneğin, Ankara Gölbaşı, üçüncü derecede bir ilçe. 

 

Birinci derecedeki ilçelerde görev yapmaya başlayan bir kaymakamın 

ilerleyebileceği yer valilik midir? 

 

Mülkiye Müfettişi olabilirsiniz. Bunun için üç yıl kaymakam adaylığı, altı yıl da 

kaymakamlık yaptıktan sonra müfettişlik sınavına girebilirsiniz. Onun dışında, vali 

olabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı’nın kendi kadrolarında görev alabilirsiniz ve genel 

müdürlükler yapabilirsiniz. Örneğin, TRT Genel Müdürlüğü gibi. Yüksek idari memurluğun 

temeli aslında kaymakamlıktır. Vali ya da müsteşarlık gibi görevler, milletvekilliği şartlarına 

haiz herkes tarafından, herhangi bir sınava girmeksizin yapılabilir.  

 

 
 

Çankaya Üniversitesi mezunu olmak size ne kattı? 

 

Öncelikle burslu okumamın ve diplomamda “burslu” yazmasının çok etkisi oldu. İngilizce 

eğitim yapan bir üniversite mezunu olmak da çok işime yaradı. Bunların yanında, aldığımız 

eğitimin ne kadar üst düzey olduğunu anlama fırsatı buldum. Birçok arkadaşımın naçar 

kaldığı durumlarda ben konulara hâkimdim. Elbette üniversitede öğrendiklerinizi birebir 

hayata geçiremezsiniz; ancak bir temeliniz vardır. Karşılaştığınız sorunları, bu temelin 

vasıtasıyla halledebilir duruma gelirsiniz. Ben de bu temelin Çankaya Üniversitesi’nde iyi 

atıldığını görmekten çok memnunum. 

 



Son olarak bu röportajı okuyan değerli okurlarımıza neler söylemek istersiniz? 

 

Dediğim gibi, çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmedim; ancak ne yapmak istediğimi 

biliyordum. İnsanlar ne yapmak istediğini kafalarında tartmalı ve o hedefe doğru ilerlemeli, 

diye düşünmekteyim. Gelmek istedikleri mevkie giderken elbette bazı zorluklarla 

karşılaşılacaktır; ancak bu zorlukları aşmak için ellerinden ne geliyorsa yapmalılar. Bunun 

dışında, hedeflerini kesinlikle küçük tutmamalılar. Bir söz vardır ve ben de bu sözün 

doğruluğuna çok inanırım: “Yüksekleri hedefleyin; yetişemeseniz bile yakınından geçersiniz.” 

Kendimden bir örnek vermek isterim: Mezun olduğum yılda, yani 2008`de, KPSS’ye girmiş 

ve yüksek sayılabilecek bir not almıştım. Birçok kamu kuruluşuna girme imkânım varken 

bunu tercih etmedim ve sadece bir senemi feda edip çok çalışarak yeniden sınava girdim ve 

öncekinden çok daha yüksek bir puan aldım. Aldığım bu puan, kaymakamlığa giden yolda 

daha emin adımlar atmamı sağladı. 

 

 

 

Röportaj  : Gözde Kuşak, F. Besim Kavukçu 


