GİRİŞ

İçişleri Bakanlığı Bütçesi TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda Ele Alındı
2020 yılı, hem afetlere karşı hazırlık, risk azaltma ve farkındalık
çalışmalarımızı arttırdığımız hem de maalesef üst üste üzücü doğal
afetlerle ve salgın tehdidiyle karşılaştığımız bir yıl oldu. Ancak
şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Türkiye, afet müdahalesi ve kriz
yönetiminde tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür
ve kurumsal kapasite bakımından dünya standartlarında bir çizgi
yakalamıştır. Bunu hem strateji oluşturarak, hem de fiziki imkânlarımızı
geliştirerek gerçekleştirdik.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26
Kasım 2020 tarihinde TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın
2021 yılı bütçe sunumunu yaptı.
“Bugünün Türkiye’si, güvenlik sömürgeciliğinin hüküm sürdüğü dünyada, çevresine güvenlik ihraç eden
bir ülkedir. Suriye ve Irak’ın kuzeyi,
Libya ve Azerbaycan’daki etkinliğimiz, bunun en açık göstergeleridir.
2020 yılı, İçişleri Bakanlığı açısından
normal görev alanlarının yanı sıra,
hem Covid-19 salgını hem de afetlerde çok yoğun geçti. Bu çalışmalarda da yine insanı merkeze alan
anlayışımızla hareket ettik. Gerek
terörle gerekse terörizmle mücadelemiz; uyuşturucu tehdidi ve trafik
güvenliğini temin etmeye dönük attığımız yenilikçi adımlarımız; bireysel özgürlüklerin güvenlik gerekçesiyle zarar görmesini önlemek için
artırdığımız kolluk gözetim komisyonu çalışmalarımız; vatandaş mem-

nuniyet anketi sistemine yaptığımız
ciddi yatırım; emniyet ve jandarmada oluşturduğumuz güven masaları,
yine aynı insan merkezli anlayışımızdan kaynaklıdır. Bakanlığın 2021
yılı temasını, süreklilik standart ve
memnuniyet olarak belirledik.”
Soylu, iç güvenlikte önemli bir stratejinin güvenlik birimlerinin entegrasyonu olduğunu vurguladı.
“Mesele sadece emniyet, jandarma
ve sahil güvenlik birimlerini bir kanunla aynı bakanlığa bağlanmasının
önemi kadar, bu köklü kurumları zamanın ruhuna uygun olarak, ortak
hareket edebilir hale getirebilmek
de önemlidir.” dedi.
"Tüm güvenlik birimlerindeki bu kapasite artışı sayesinde, Türkiye bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır"
diyen Bakan Soylu, "Bunun diğer sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın

çizdiği yeni dönem güvenlik stratejisidir. Terörü kaynağında yok etme,
kesintisiz operasyon, savunma değil
taarruz, güvenlik istikrarı ve terörizmle mücadeleyi işin merkezine
yerleştirdik" diye konuştu.
Güneydoğu illerine yapılan yaptırımları anlatarak, Hakkari'de gerçekleştirilen projelere değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bunların hiçbirini PKK'nın yalanları
yapmamıştır. Kamu imkânlarını Kandil'e peşkeş çeken örgüte eleman
toplayan belediye araçlarını eylemlerde kullandıran belediyeler yapmamıştır. PKK'nın Hakkari'de yaptığı
şudur; sadece Hakkari'de 710 Hakkarili, 2 bin 750 asker ve polis şehit
olmuştur. Ve buraya özellikle dikkat
2020'de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir. Bunlar kendi işinde gücünde
üreten emek veren insanlardır. Hakkari’nin, Tunceli'nin, Diyarbakır’ın
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gençlerine ve çocuklarına sadece
mağara kovuklarını reva görenler,
hem PKK'nın hem de onun temsil
ettiği anlayışın bittiği, Doğu ve Güneydoğu’da artık yeni bir hayatın
başladığı gerçeğinden elbette ki rahatsızdır.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa
tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.
Şu andaki sayıyı ilk kez açıklıyorum.
Şu an için yurt içindeki terörist sayısı
320'ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin
en düşük sayısıdır" dedi.

Devam eden adli ve idari soruşturmalar göz önünde bulundurularak
son iki dönemde 151 belediye başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73’ü ilk
derece mahkemelerce toplam 694
yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri
devam etmektedir."

Bakan Soylu, örgüte katılımın tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "2014’te yıllık 5 bin
558'di, oysa geçen yıl 130'a bu yıl
için ise son güncel rakamla 52’ye
düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin'den bir kızımız katıldı.
Bunun hesabını veremeyiz. Örgütte
teslim olma eğilimi de artmaktadır.

2020’de toplam
102 üst düzey
terörist etkisiz
hale getirilmiş
olup bunların 10'u
kırmızı listedendir.
Genel toplam olarak
15 Temmuz’dan
bugüne kadar
yurtiçinde 632
sözde üst düzey
terörist etkisiz
hale getirilmiş
olup bunların
39’u kırmızı, 28’i
mavi, 29’u yeşil,
70’i turuncu, 318’i
gri, 148’i de liste
dışındandır.
İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215'tir. Bu yöntemle
2016’dan beri örgütten koparılan
kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim
toplamı ise bin 856’dır. Burada özellikle Diyarbakır annelerinin eyleminin tüm teslim ve iknalarda önemli
ve olumlu bir etki oluşturduğunu da
ifade etmek istiyorum. Eylem halen
451'inci gününde olup 177 ailenin
katılımıyla sürdürülmektedir. Şu ana
kadar bu ailelerden 21’inin yakını,
yürütülen ikna çalışmaları sonucu
aileleriyle kavuşmuştur. Tarih Diyarbakır ailelerini, PKK'ya öldürücü son
darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır" dedi.
"FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan; 42 bin
kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edilmiştir. Tüm Türki-
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Uyuşturucuyla
mücadelede
kapsamında,
2020 yılında 135
bin operasyon
gerçekleştirilmiştir.
ye’deki FETÖ operasyonlarında 292
bin kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi
de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu
25 bin 655’tir. Mahrem yapılanma,
büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 67 bin operasyon
gerçekleştirilmiş; ByLock’ta 92 bin
tekil kullanıcının tespiti yapılmıştır. Büfe ankesör soruşturmasında
etkin pişmanlıktan faydalanan kişi
sayısı 7 bin 658, oranı ise yüzde
39’dur. FETÖ konusundaki mücadelemiz, en son mensubu adalete teslim edilene kadar sürecektir."
Bakan Soylu, PKK, DEAŞ, HTŞ, FETÖ
ve sol terör örgütlerine yönelik
2020 yılında toplam 115 bin operasyon yapıldığını ve 1105 teröristin
etkisiz hale getirildiğini belirterek,
"2020’de toplam 102 üst düzey
terörist etkisiz hale getirilmiş olup
bunların 10'u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz’dan
bugüne kadar yurtiçinde 632 sözde
üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i
mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i
gri, 148’i de liste dışındandır" dedi.

de artarak 114.4 milyon kök olmuştur. Bu rakam geçen yıl ki miktarın
2.7 katıdır. Ve parasal karşılığı da tam
sıkı durun 22,9 milyar TL'dir. Tüm bu
çalışmalar neticesinde, 2017’de 941
olan uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı, 2019’da 342’ye gerilemiştir. Bu
yılın ilk 10 ayında ise can kaybı sayısı
şu an için 143’tür. Hiç kimsenin nesillerimizi uyuşturucuyla zehirlemesine
izin vermeyeceğiz" dedi.
Soylu, sınır güvenliğiyle ilgili önemli
bir entegrasyon ve kapasite çalışmasının olduğunu belirterek, "911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye

yolu planlanmış 832 kilometresinde
duvar kurulumu tamamlanmıştır.
560 kilometrelik İran sınırımızda ise
145 kilometrelik kısmında çalışmalar
tamamlanmış diğer yerlerde ise duvar, yol ve kamera sistemlerinin kurulumları devam etmektedir" dedi.
Soylu, “Devam eden adli ve idari soruşturmaları göz önünde bulundurularak son iki dönemde 151 belediye
başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73'ü ilk
derece mahkemelerce toplam 694
yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış,
diğerlerinin ise adli süreçleri devam
etmektedir. Görevlendirme yapılan

Uyuşturucuyla mücadelede kapsamında, 2020 yılında 135 bin operasyon gerçekleştirildiğini belirten
Bakan Soylu, "197 bin kişi gözaltına
alınmış, 20 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde uyuşturucu
suçlarından 83 bin 675 tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. Kök kenevir
yakalaması bu yıl dikkat çekici şekil-
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“Bakanlığımızın temel kolluk faaliyetlerinden olan asayiş olaylarında
2020 yılında, ülkemizde yaklaşık 2.4
milyon olay yaşanmış ve bu olayların yüzde 86'sı aydınlatılmıştır.”
“Kadın cinayeti sayısı geçen yıl 23
Kasım itibarıyla 308'di, bu yıl aynı
periyotta yüzde 23 azalarak 236
olmuştur. KADES uygulamamızı şu
ana kadar indiren kişi sayısı 623
bin ve KADES'e gelen ihbar sayısı
49 bindir. 81 il merkezinde bulunan aile içi şiddetle mücadele büro
amirliklerini ilçe düzeyine de yayarak jandarma ve polis toplamında
1.086 sayısına ulaştık.”
belediyelere bugüne kadar tam 9.2
milyar yatırım kaynağı ayırdık.” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığın görev alanında yapılan çalışmaları aşağıda özet olarak verilen açıklamalarla ifade etti:
“İçişleri Bakanlığı, aslında bir yönüyle üreten de bir bakanlıktır. Sıklıkla
yeni projeler ve markalar üretiyoruz. Bu marka projeler sayesinde
hem verim artışı hem de farkındalık oluşturabiliyoruz. Uyuşturucuyla
mücadelede annelerin farkındalığı
ve katkısını hedefleyen "en iyi narkotik polisi anne"; vatandaşlarımızın
siber güvenlik farkındalığını hedefleyen "SİBERAY"; çevre ve hayvanlara dair işlenen suçların bildirim ve
takibi için ürettiğimiz "haydi"; özellikle salgın sürecinde sokağa çıkma
kısıtlamasındaki vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturduğumuz "vefa sosyal destek"
ve salgın denetimlerinin takibi için
oluşturduğumuz "İSDEM"; hizmetlerimizin kalite ve memnuniyet düzeyini ölçmek için oluşturduğumuz
"dijital memnuniyet anketi"; afetlerde görev almak üzere emniyet
teşkilatımızın bünyesinde kurulan
arama kurtarma birimi "pak" sunduğumuz tüm hizmetlerin elektronik ortamda alınabilmesine imkân
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Kadın cinayeti sayısı
geçen yıl 23 Kasım
itibarıyla 308'di, bu
yıl aynı periyotta
yüzde 23 azalarak
236 olmuştur.
veren "e-başvuru" adlı marka ve
uygulamalarımız, 2020 yılında devreye alınmıştır.”

Trafik güvenliğinde
Türkiye, son 4
yılda dünyanın en
başarılı ve BM genel
kurulunun 20112020 arasında trafik
kazalarındaki ölüm
vakalarının yüzde 50
azaltılması" hedefini
tutturabilen iki
ülkesinden biridir.

“Bu kapsamda 1.000 elektronik kelepçe kapasiteli izleme merkezimizi
devreye alıyoruz. Ayrıca bu protokolden sonra 128 bin personele
eğitim verdik. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne
geçmek için oluşturduğumuz haydi
uygulamasını da 20 Kasım 2020
tarihine kadar 56 bin kişi indirmiş,
5.231 kişi de bu uygulama vasıtasıyla ihbarda bulunmuştur.”
“Trafikle ilgili olarak da 2017 yılında
karayolu trafik güvenliği uygulama
politika belgesini yayınladık ve uyguladık. Trafik güvenliğinde Türkiye,
son 4 yılda dünyanın en başarılı ve
BM genel kurulunun 2011-2020
arasında trafik kazalarındaki ölüm
vakalarının yüzde 50 azaltılması"
hedefini tutturabilen iki ülkesinden
biridir.”
“Tüm dünyada ani bir kriz olarak
2020 yılının başında ortaya çıkan ve
mart ayından itibaren de ülkemizde
görülen kovid-19 salgını ile mücadele, bakanlığımızın sorumluluklarının
arasındadır. Yeni ve hızlı gelişen bir
süreçti. Sayın cumhurbaşkanımızın
belirlediği ilkeler doğrultusunda, ilk
etapta kendimize 4 temel ilke belirledik. Kamu düzeni ve güvenliğinin
devamı, üretim ve tedarik zincirinin
aksamaması, sağlık sisteminin deva-
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mı ve temizlik - maske-mesafe üçlüsünün temini şeklinde özetlediğimiz
bu 4 temel ilke, sürecin yönetilmesini kolaylaştırmıştır.”
“Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal
Destek Gruplarına 22 Mart’tan itibaren toplam 9 milyon talep ulaşmıştır. Salgının başından beri, 81 il
valiliğine ve ilgili kurum ve kuruluşlara toplam 191 adet genelge/talimat/yazı gönderilmiştir.”
“İçişleri Bakanlığı’nın temel faaliyet
alanlarından birisi de hiç kuşkusuz
nüfus ve vatandaşlık hizmetleridir.
Bildiğiniz gibi pasaport ve sürücü
belgesi verme işlemleri emniyetten nüfusa devredilmiş, 2 Nisan
2018'den itibaren "3'ü bir yerde"
projesiyle de bu iki belgeyle beraber yeni kimlik kartlarının da nüfus
müdürlüklerinden verilmesine başlanmıştır. Tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde müracaattan itibaren
büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer
illerde 1+3 günde teslimat yapılmaktadır. 2016'dan bugüne kadar
60 milyon kimlik kartı dağıtılmıştır.
2 Nisan 2018 tarihinden bugüne
kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenlenmiş, ülke nüfusunun yüzde
74.36'sının kimlik kartı yenisiyle değiştirilmiştir. Ayrıca bu yıl, yeni nesil
ehliyetlerin, yeni kimlik kartlarına
yüklenmesi projesini de başlattık,
hâlihazırda 600 bin yükleme yapılmıştır.”
“Küresel bir sorun olan, ancak küresel bir başarıyla yönettiğimiz göç
meselesi, bu yılki COVİD salgını ve
afet olaylarıyla nispeten gündemin
birkaç basamak altına geldi. Salgında göçmenler özelinde bir sorun
yaşamadık. Ülkemizde halen geçici
koruma statüsünde 3 milyon 635
bin 410 Suriyeli, ikamet izniyle kalan 877 bin ve uluslararası koruma
statüsündeki 320 bin kişiyle birlikte

toplam 4 milyon 833 bin yabancı
bulunmaktadır.”

oluşturarak, hem de fiziki imkânlarımızı geliştirerek gerçekleştirdik.”

“2020 yılı, hem afetlere karşı hazırlık, risk azaltma ve farkındalık çalışmalarımızı arttırdığımız hem de maalesef üst üste üzücü doğal afetlerle
ve salgın tehdidiyle karşılaştığımız
bir yıl oldu. Ancak şunu rahatlıkla
ifade edebilirim ki Türkiye, afet müdahalesi ve kriz yönetiminde tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar
güçlüdür ve kurumsal kapasite bakımından dünya standartlarında bir
çizgi yakalamıştır. Bunu hem strateji

“Modern toplumların en belirgin
özelliklerinden biri olarak gördüğümüz güçlü sivil toplum yapısını
önceleyen anlayışımızla, 2020 yılında, özellikle COVİD 19 salgınının
olumsuz etkilerine rağmen, bu sahadaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Stratejik adımların
belirlenmesine yönelik olarak 20212025 dönemini kapsayan "Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlık çalışmaları ise devam
etmektedir. Ülkemizde faal dernek
sayısı 2004'te 69 bin 759 iken, bugün bu sayı yüzde 73 artışla 121 bin
501 olmuştur.”

Vatandaşlarımızın
mağdur olmamaları
için vali/
kaymakamların
başkanlığında
oluşturulan Vefa
Sosyal Destek
Gruplarına 22
Mart’tan itibaren
toplam 9 milyon
talep ulaşmıştır.

“Bildiğiniz gibi yeni yapılan hükümet konaklarımızda hem bir tasarım standardı, hem yerel mimariyle
uyum, hem de etkinlik ve verimliliği hedefleyen bir konsept çalışma
başlatmıştık. Bu kapsamda şimdiye
kadar 18'i il olmak üzere toplamda
225 hükümet konağı tamamlanmış,
yılsonuna kadar 5'inin de tamamlanması planlanmaktadır. Bunun
yanı sıra halen 53 ilde hizmet veren
112 acil çağrı merkezleri inşallah
2020 sonu itibarıyla 70 ilde faaliyete geçecektir.”
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