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Bakan Soylu, 27 Ağustos 2019 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlı-
ğı Durmuş Yalçın Konferans Salonu’nda 

düzenlenen “105. Dönem Kaymakamlık Kursu 
Açılış Programı”na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, salondaki 
kaymakam adaylarıyla 2017 Temmuz ayının 
sonunda bir araya geldiklerini ve o toplantı-
da kendilerine uzun ince bir yola çıktıklarını, 
yolun sonunun emeklilik olmadığına ilişkin bir 
konuşma yaptığını hatırlattı.

O görüşmeden bu yana dünyanın ne yazık ki 
daha güzel bir yer haline gelmediğini ifade 
eden Soylu, Türkiye ile ilgili karanlık kehanet-
lerin hiçbirinin tutmadığını söyledi.

Kaymakamlık 
Kursu Başladı

105. Dönem

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele 
ettiğini anlatan Soylu, araştırmalarda 
terörün Türkiye'ye maliyetinin 350 
milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar 
arasında olarak tespit edildiğini 
anlattı.
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Yurt içindeki terörist 
sayısında son durum
Programa gelmeden önce güvenlik 
toplantısı yaptıklarını aktaran Soylu, 
“Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün 
altına düştü.” dedi.

Soylu, “siyaset eskileri” olarak nitelen-
dirdiği kişilerin sağlık sorunları nede-
niyle tutuklanmayıp belediye başkanı 
seçilen ancak görevden alınanları zi-
yaret etmesine ilişkin, “Sadece yazık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de dünyanın başka ülkesin-
de olmayan bir halin yaşandığını 

vurgulayan Soylu, konuşmasına şöy-
le devam etti:

“İçimizde her fırsatta Batı hayranlı-
ğını ortaya koyanlar, sürekli Batı’yı 
referans alıp bize örnek gösteren-
ler, iş Türkiye’ye gelince bırakın 
teröre sessiz kalmayı, PKK’ya doğ-
rudan erzak, para ve eleman yardı-
mı yapan, insanların maaşlarından 
örgüt için haraç kesen, terörist ce-
nazelerine katılan, taziyeye giden, 
şehit ailesini işten çıkarıp terörist 
yakınlarını işe alan, onlara ‘değer 
ailesi’ diyen belediyelere ope-
rasyon yaptığımızda, feryat figan 
karşımıza dikiliyorlar. Yarın bir gün 

kaymakam olacaksınız, size ilk nasi-
hatim şu olsun, ‘sıradan vatandaş’ 
diye bir ifadeyi asla kullanmayın. 
İnsanları sakın küçümsemeyin, ‘bil-
mez anlamaz” demeyin.”

Diyarbakır’da anne 
Akar’ın oğlunu terör 
örgütünden kurtarması
Diyarbakır’da Hacire Akar’ın, terör 
örgütünün kaçırdığı üçüncü oğlu 
için HDP İl Başkanlığı önünde eylem 
yaptığını hatırlatan Soylu, “Mesele-
nin esasını çok biliyor kadın. Orada 
yaşıyor, etrafında olan biteni görü-

Süleyman Soylu, 2014'te örgüte katılımın  
5 bin 558 olduğunu ve bu sayının 2016'da 703'e,  

2017'de 161'e gerilediğine dikkat çekti.
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yor. Hiç kimse ‘Aman, ev kadınıdır. 
Bu işlerden anlamaz’ diye küçüm-
semesin. O, dünyayı da siyaseti de 
ailesine ve ülkeye yapılmak isteneni 

de hepsini biliyor, kendi başına gele-
nin asıl sorumlusunu da çok net bir 
şekilde biliyor. Onun için gitti, ora-
da eylem yaptı. Eylem yaptı ve söke 

söke de sonucunu aldı. Demek ki 
sorumluyu doğru tespit etmiş.” diye 
konuştu.

Bakan Soylu, belediye başkanlığına 
seçilip terör örgütüne yardım ve 
yataklık yapan ve milletin arazileri-
ni gasbedeni ziyaret edenlerin mi 
yoksa çocuğunu terör örgütünden 
kurtaran annenin mi daha asil oldu-
ğunu sordu.

Anne Akar’ın eyleminin tek olma-
dığını ve bölgede daha önceden 
de bazı annelerin bu tür eylemler 
yaptığına işaret eden Soylu, Akar’ın 
yaptığı eylem ve öncesinin değer-
lendirildiğinde ortaya çıkan fotoğ-
rafı doğru okumak gerektiğine de-
ğindi.

Soylu, 2016’da PKK’nın üssü gibi 
çalışan ve Kandil’in atadığı “eş baş-
kan” denilen “kayyum”larca yöne-
tilen belediyelere başkanvekilleri 
görevlendirdiklerini anımsattı.

Çukur ve barikat eylemleri sırasında 
bu belediyelerin imkânlarını da kul-
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lanarak vatandaşa yönelik yapılan-
ları anlatan Soylu, belediye başkan-
vekillerinin göreve gelmesiyle söz 
konusu yerlerdeki hayatın tümden 
değiştiğini kaydetti.

HDP’nin sahip olduğu belediye sa-
yısının 2009’da 98, 2014’te 103 

olduğunu hatırlatan Soylu, terör-
le iltisakları nedeniyle 2016 ve 
2017’de 94 HDP belediyesine bele-
diye başkanvekili görevlendirdikle-
rini 31 Mart 2019 seçimlerinde ise 
HDP’nin ancak 59 belediye kazana-
bildiğini ifade etti.

Yılbaşından bugüne 
kadar örgüte katılım 74
Süleyman Soylu, 2014’te örgüte 
katılımın 5 bin 558 olduğunu ve 
bu sayının 2016’da 703’e, 2017’de 
161’e gerilediğine dikkati çekerek, 
“Yılbaşından bugüne kadar örgüte 
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katılım 74 ama örgütten kaçış, yani 
teslim 230. Bunların 155 tanesi ai-
leleriyle ikna edilerek teslim oldu-
lar. Demek ki biz doğru bir istika-
metteyiz.” dedi.

HDP heyetinin dün CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret 
ettiğini anımsatan Soylu, Kılıçdaroğ-
lu’ndan, HDP heyetine “Siz PKK ile 
aranızdaki göbek bağını kesebildiniz 
mi?”, “PKK’nın bu belediyelere ha-
kim olamayacağını, yönetemeye-
ceğini söyleyebilir misiniz?”, “Terör 
örgütü zanlılarını neden aday gös-
terdiniz?” sorularını sormasını bek-
lediklerini bildirdi.

PKK’nın sözde üst düzey tüm yöne-
ticilerinin belediyeler için çağrıda 
bulunduklarını aktaran Soylu, bu 
uğraşların, terör örgütüne katılı-
mı belediyeler üzerinden yeniden 
canlandırma amacı taşıdığını dile 
getirdi.

31 Mart’ta HDP tarihinin 
en büyük yenilgisine 
uğramıştır

Soylu, “31 Mart’ta o belediyelerde 
alınan netice, hem terör örgütüne 
hem de sırtını terör örgütüne yasla-
yanlara attığı bir tokattır. Profesyo-
nelce bunun üstünü örtmeye, gün-
deme getirmemeye çalışıyorlar. 31 
Mart 2019 seçimlerinde HDP yani 
PKK’nın siyasi uzantısı tarihinin en 
büyük yenilgisine uğramıştır.” dedi.

Türkiye’nin 40 yıldır terörle müca-
dele ettiğini anlatan Soylu, araştır-
malarda terörün Türkiye’ye maliye-
tinin 350 milyar dolar ile 1,2 trilyon 
dolar arasında olarak tespit edildiği-
ni anlattı.

Soylu, “Terörü tasfiye etme kararlı-
lığımızın ve başarımızın doruğunda-
yız.” ifadesini kullandı.

Demokrasi istismarına müsaade et-
memeleri gerektiğinin altını çizen 
Soylu, kendilerine yapılan sandık ve 
demokrasi çağrısının, bugüne kadar 
belediyeleri PKK’ya peşkeş çeken 
HDP’ye niçin yapılmadığını sordu.

Terörle mücadelenin, “Tavşana kaç, 
tazıya tut.” ikircikliğiyle sürdürüle-
meyeceğini vurgulayan Soylu, biri-
lerinin artık kendisine gerçekçi ve 
samimi bir yol çizmesi gerektiğini 
söyledi.

Bakan Soylu, “Bu konuda son sö-
züm, son çağrım şudur, PKK terör 
örgütünün siyaset ve belediyeler-
deki elini çektirmek bir demokrasi 
zaferidir. Bu ülkenin her evladına ya-
kışan, bu zafere ortak olmak, bu za-
feri sahiplenmektir.” diye konuştu.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin 
Çakırtaş yaptığı konuşmada; 1700 
sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu ile 
Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde 
düzenlenmiş olan kaymakam aday-
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lığı staj sürecinin son bölümüne ge-
lindiğine işaret etti. 

Kaymakamlık Kursu’nun 26 Ağus-
tosta başlayıp 25 Ekimde sona ere-
ceğini belirtti ve kursun amaç ve 
hedeflerini açıkladı:

“Bakanlığımızın;
• Güvenlik ve asayiş hizmetlerin-

den sınır güvenliğine,
• Uyuşturucu ile mücadeleden 

trafik hizmetlerine,
• Nüfus hizmetlerinden 112 acil 

çağrı hizmetlerine,
• Afet ve acil durum hizmetlerin-

den göç yönetimine kadar 

hayatın her alanına dokunan hiz-
metleri ile birlikte bütün devlet ku-
rumlarının hizmetlerinin taşrada 
uygulanmasının aracı, gözetleyicisi, 
koordinasyonunu sağlayan ve yine 
bu hizmetlerin her bir vatandaşa 
ulaştırılmasında Devletin ve Cum-
hurbaşkanının temsilcisi ve yürütme 
vasıtası olan mülki idare amirlerinin; 

• Milletine aşık, 

• Devletine sadık,

• Ufku açık, 

• Zihni berrak,

• Yüreği güçlü, 

• Gönlü zengin, 

• Sözü sağlam,

• İşinde becerikli, 

• Ahlaklı,

• Her türlü bilgi ve tecrübeyle do-
natılmış olmaları adına, 

kaymakam olarak atanmalarından 
önce katılmak ve başarı ile tamam-
lamak zorunda oldukları önemli bir 
staj devresidir.”

Soylu, konuşmasının ardından kay-
makam adaylarıyla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Programda, İçişleri Bakan yardımcı-
ları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, 
Tayyip Sabri Erdil, İller İdaresi Genel 
Müdürü Ali Çelik, Göç İdaresi Genel 
Müdürü Abdullah Ayaz ile Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 
Hüseyin Engin Sarıibrahim de hazır 
bulundu.

105. Dönem Kaymakamlık Kursun-
da Türk İdareciler Derneği Genel 
Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK, 03 
Eylül 2019 Salı günü kaymakam 
adaylarına bir konferans verdi.


