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Türkiye'nin 21'inci yüzyılın ba-
şından itibaren yaşadığı deği-
şimin, dünyayı doğru okuma-

sının neticesi olduğunu vurgulayan 
Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 
süreçlerinin değişim süreçleri değil, 
değişimleri engellemeye, durdur-
maya yönelik olduğunu anlattı.

Soylu, Türkiye'nin, yaşadığı değişim 
sayesinde, 15 Temmuz gecesi mil-
li irade adına bir cevap ürettiğini, 

Türkiye'nin, uluslararası arenada 
haklarını savunabilecek, Doğu Ak-
deniz'de, Libya'da, güney sınırının 
ötesinde, Karabağ'da söz söyleye-
bilecek kapasitede bir ülke haline 
geldiğini kaydetti. Bakan Soylu, ya-
şananları, "Türkiye'yi kendi hakimi-
yetinde görenlere karşı elde edilen 
büyük başarı" olarak nitelendirdi.

Yapılanları, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türki-

ye'nin evlatlarının gerçekleştirdiğini 
dile getiren Soylu, Türkiye'nin, üze-
rine oyun kurulan değil, oyun kuran 
bir ülke haline geldiğini söyledi.

Değişim karakter haline 
geldi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 
darbe girişiminde bulunduğu 15 
Temmuz 2016 ve sonrasındaki süre-

İçişleri Bakanı Soylu  
107. Dönem Kaymakamların  

Kura Töreninde Konuştu
Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen  

"107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde, Türk milletinin vesayet 
kalıplarını kırarak yeni bir istikamet ve rota çizdiğini belirtti.
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cin, değişimin karakter haline geldi-
ği, vesayet kırıntılarının temizlendiği 
dönem olduğunu ifade eden Soylu, 
FETÖ'nün, PKK'nın uyuşturucu or-
ganizasyonlarının, organize suç 
örgütlerinin de bu kırıntılara dahil 
olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu, vesayet odakları-
nın oluşturduğu, Türkiye'nin başına 
musibet olarak getirilmeye çalışılan 
tüm süreçlerin, tek tek temizlendi-
ğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de deği-
nen Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, uyuşturucuyla mücade-
lede, 2016'dan bugüne kadar 734 
bin 888 operasyon, 1 milyon 63 
bin 292 gözaltı gerçekleştirmiştir. 
Sadece bu yılın gözaltı sayısı 132 
bin 524'tür. Türkiye'nin alarmları 
açıktır. Geçen gün 5 milyar liranın 
üzerinde narko-terör operasyonu 
yapıldı, az bir rakam değil. Ondan 
önceki günde yaklaşık 1,5 milyon 
kökün üzerinde kenevir yakalandı. 
Hiç durulmuyor."

Mersin'de emniyetin teknik deste-
ğiyle gümrük muhafaza ekiplerinin 

1 ton 300 kilogram kokain ele geçir-
diğini hatırlatan Soylu, bunun da en 
yüksek kokain yakalaması olduğunu 
söyledi.

Soylu, 2011-2020 arasında uyuş-
turucu yakalamalarının bedellerini 
açıkladığı konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

"2011'de uyuşturucu yakalamala-
rındaki bedel 2 milyar 17 milyon, 
2012'de 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 

2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 
2016'da 45 milyar, 2017'de 18 mil-
yar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 
milyar, 2020'de 165 milyar. 2011'de 
2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi 
birtakım feveranların niçin oluştu-
ğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok 
iyi anlıyoruz."

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu, akar-
yakıt kaçakçılığı, sanal bahis, organi-
ze suç gelirleriyle mücadelede güç-
lü adımlar attığını dile getirdi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 
bugüne kadar 555 ton esrar, 70 mil-
yon 500 bin captagon, 33 milyon 
ectasy, 300 milyon 490 bin 677 kök 
kenevir yakalandığını bildirdi.

Sigara kaçakçılığına da darbe vurul-
duğunu aktaran Soylu, sanal bahis, 
sanal kumarla ilgili yapılanları anlattı.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, 
"PKK'ya katılım 2015'te 5 bin 558'di, 
geçen yıl örgüte katılım 53 kişi, yıl 
başından bugüne kadar da 20 kişi." 
bilgisini paylaştı.

Uyuşturucudan, hayatını kaybeden-
lerin sayısının beş yıl önce 941 oldu-
ğunu, bu rakamın üçte bir oranında 
düştüğünü aktaran Soylu, "Uyuştu-
rucuda, akaryakıt kaçakçılığında ya-
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kalamalarımız, sahaya baskılarımız 
artıyor, operasyon miktarlarımız bü-
yüyor." dedi.

PKK'nın eylem sayısı 
331'e geriledi.
Soylu, 2016'dan bugüne kadar 944 
kişinin ikna yoluyla terör örgütünden 
ayrılmasının sağlandığını, 2015'te 2 
bin 817 eylem yapan PKK'nın eylem 
sayısının 2020'de, 276'sı sınır öte-
sinden gerçekleştirilen olmak üzere 
331'e gerilediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
PKK'nın yurt içindeki terörist sayı-
sının 250'nin altına indiğini söyledi.

Terör örgütünün sözde üst düzey 
yöneticilerinin, "Canımıza ot tıkadı" 
dediklerini vurgulayan Bakan Soylu, 
"Bugün PKK'nın yurt içindeki terö-
rist sayısı, tarihinde ilk defa 250'nin 
altına inmiştir. Kimse merak etme-
sin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da 
bir daha görecek değiller." şeklinde 
konuştu.

"Türkiye'ye yerleşmeye çalışan 14 
suç örgütü elebaşı ülkelerine gön-
derildi"

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç 
örgütlerine yönelik operasyon-
lara ilişkin, "Türkiye, 15 Temmuz 
2016'dan bugüne kadar toplam 696 
operasyonla 358 mafyatik tip orga-
nize suç örgütünü çökertti." dedi.

Bakan Soylu ayrıca Türkiye'nin 15 
Temmuz 2016'dan bugüne kadar 
toplam 696 operasyonla, 30'u ulu-
sal, 13'ü bölgesel olmak üzere top-
lam 358 mafyatik tip organize suç 
örgütünü çökertildiğini ifade etti.

Türkiye'ye yerleşmeye çalışan 14 
suç örgütü elebaşının da ülkelerine 
gönderildiğini bildiren Soylu, bu te-
mizliğin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bugün PKK'nın yurt 
içindeki terörist 
sayısı, tarihinde ilk 
defa 250'nin altına 
inmiştir.
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15 Temmuz darbe girişimi olduğun-
da Türkiye'de 1950 mülki idare ami-
ri olduğunu dile getiren Bakan Soy-
lu, "15 Temmuz'dan itibaren FETÖ 
iltisaklı olduğu gerekçesiyle hak-
larında işlem yapılanların toplam 
sayısı 651. Neredeyse yüzde 33-34 
seviyesinde. 651 işlemin 470'i ihraç, 
181'i de görevden uzaklaştırma. 
Bunlardan cüzi bir miktarda göre-
vine iade oldu. Buna karşılık biz ne 
yaptık? 486 arkadaşımızı mesleğe 
dahil ettik. Halihazırda bakanlığımız 
bünyesinde 1.789 mülki idare ami-
rimiz aktif olarak görevinin başın-
dadır. Bu kadar büyük bir travmayı 
atlatıp bu değişimi ortaya koyabil-
mekte bir güç ve irade meselesidir" 
diye konuştu.

Soylu, kaymakamlara vatandaş 
odaklı bir yaklaşım içinde görevleri-
ni yapmalarını hatırlattı ve özellikle 
ulaşılabilir olmalarının önemine dik-
kat çekti.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Ça-
kırtaş, ilk Kaymakamlık Kursunun 
düzenlendiği 1942 yılından bu yana 
79 yıl içerisinde 107 kaymakam-
lık kursundan toplam 4.270 mülki 
idare amirinin bu kursları başarıyla 
tamamlayarak mesleğine intisap 
ettiğini vurguladı. Aşağıda verilen 
ifadeler kapsamındaki konuları vur-
guladı. 

"15 Şubat 2021 tarihinde başlayan 
107. Dönem Kaymakamlık Kursuna 
katılan 97 Kaymakam Adayımız, kur-
su başarıyla tamamlayarak kayma-
kam olmaya hak kazanmıştır."

"Mülki idare amirleri, binlerce yıllık 
yönetim geleneğimizin billurlaşmış 
bir yansıması olmasının ötesinde, 
vatandaşımızın hak ettiği en iyi ve 
kaliteli hizmetin güvencesi ve 21. 
yüzyılda dünyada yaşanan gelişim, 
değişim ve dönüşümleri içselleş-
tiren, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçiş ile birlikte Sayın 
Cumhurbaşkanımızın “Dönüşüm-

cü Liderliğinin” uygulayıcısıdır. Aynı 
zamanda mülki idare amirleri yeni 
hükümet sisteminin taşradaki asli 
unsurudur."

"Adaylarımızın, insanımızı, toplu-
mumuzu, ülkemizi ve dünyayı daha 
iyi tanımalarını sağlamak amacıyla, 
mevzuat eğitimi ve tecrübe payla-
şımlarının yanı sıra, vizyon eğitimi 
konularına da ayrı bir önem veril-
miştir. Bu kapsamda, üniversite ca-
miasından, medya camiasından ve 

kültür-sanat çevrelerinden konfe-
ransçılar tarafından sunulmak üze-
re, çok geniş bir çerçevede vizyon 
oluşturucu ve ufuk geliştirici konfe-
ranslara da programda yer verilmiş 
ve söyleşiler gerçekleştirilmiştir."

107. Dönem Kaymakamlık Kursunu 
birincilikle tamamlayan Ferhat Altay 
aşağıdaki ifadelerde bulundu:

"Mart 2019’da başlamış olduğu-
muz mülki idare mesleğinin hemen 



10

GİRİŞ

başında idari yapımız ve ülke yöne-
timimizi, il merkezlerinde sayın va-
lilerimizin gözetiminde görmek ve 
devlet tecrübelerinden istifade et-
mek üzere vilayet stajı, daha sonra 
kıymetli kaymakam abi ve ablaları-
mızın refakatlerinde, mesleğimizin 
sahada icrası ve inceliklerini öğren-
mek üzere kaymakam refikliği stajı, 
sonrasında adaylık sürecimizin en 
önemli adımlarından olan kayma-
kam vekilliği stajını ülkemizin deği-
şik bölgelerinde tamamladık."

"Ardından adaylık süremizin son  
adımı olan Kaymakamlık Kursuna 
katıldık. Bu kurs programında, mev-
zuat bilgisiyle birlikte, çağdaş yö-
netim ve kişisel gelişim alanlarında 

modern tekniklere dayanan eğitim-
ler aldık. Ayrıca sayın bakanlarımı-
zın, değerli valilerimizin, kıymetli 
meslek büyüklerimizin ve diğer ba-
kanlık yöneticilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen eğitim ve konfe-
ranslarla Kaymakamlık Kursumuzu 
tamamladık." 

"Kurs süresince bilgi ve birikimlerin-
den istifade ettiğimiz değerli meslek 
büyüklerimizin tecrübe paylaşımları 
meslek hayatımız boyunca bizlere 
ışık tutacaktır." 

Törende daha sonra kursu başarı 
ile tamamlayanlarla dereceye giren 
kaymakamlara sertifikaları verildi. 
Kurs kapsamında birinci olan Fer-

hat Altay, ikinci olan Şeyma Polat 
ve üçüncü olan Abdussamed Kılıç, 
İçişleri Bakanı Soylu'nun elinden 
plaketlerini aldı. İlk üçe giren kay-
makamlar ilçelerini kendileri tercih 
etti. Çekilen kurayla da 9'u kadın 
toplam 97 kaymakamın ilk görev 
yerleri belirlenmiş oldu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Tayyip Sabri Erdil, Ankara Valisi 
Vasip Şahin, Türk İdareciler Derneği 
Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, 
Jandarma Genel Komutanı Orgene-
ral Arif Çetin, Sahil Güvelik Komuta-
nı Tuğamiral Ahmet Kendir, bakanlık 
bürokratları, 107. Dönem kayma-
kamlar ve aileleri katıldı.

Kurs süresince bilgi ve birikimlerinden istifade ettiğimiz değerli meslek büyüklerimizin 
tecrübe paylaşımları meslek hayatımız boyunca bizlere ışık tutacaktır.


