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4. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir polis memuru hakkındaki iddialara ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3037) 

TBMM Başkanlığına' 

—Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Abdülkadir Güney isimli vatandaş tarafından ulaştırılan bilgi ve belgeler ve 
basına yansıyan haberlere göre; 

Erol Aksu isimli polis memuru, 2000 yılı Mart-Nisan aylarında müşteki 
Abdülkadir Güney'in de hissedan olduğu Yapraklı Tekstil AŞ'nin Yapraklı ilçesinde bulunan kot 
fabrikasından Mehmet Ayhan isimli kişiyle birlikte 3 adet makine ile yine aynı fabrikadan 
30.8.2001 tarihinde 390 adet erkek kabanı, 150 adet bayan kabanı ve 520 adet erkek pantolonunu 
yasa dışı yollardan gasp etmiştir. Yine adı geçen polis memurunun, Yapraklı Tekstil AŞ'ye ait çek 
kayıt fönünün 97-110 sıralarında kayıtlı 14 adet çeki tahsil amacıyla gasp ettiği, 28.8.2003 tarihinde 
fabrikada çıkan yangın ile irtibatının olduğu yolunda Yapraklı Cumhuriyet Başsavcılığına 
şikayette bulunulduğu ve bu şikayetin 2003/223 hazırlık numarasına kaydedildiği 
anlaşılmıştır. 

--Şikayetin yapıldığı 21.10.2003 tarihinden bu yana aradan geçen 8 ayı aşkın süreye 
rağmen adı geçen polis memurunun ifadesi halen alınamamıştır. Bu yolda yapılan yazışmalara 
cevaben, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğinde görevli olan polis 
memurları İbrahim Arslan ve Mesut Sarsılmaz'ın düzenlemiş oldukları 16.12.2003 tarihli 
tutanağa göre; sanık polis memuru Erol Aksu'nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube 
Müdürlüğünde çalışmadığı, bu şahsın Başbakanlık Koruma Müdürlüğünde çalıştığı, ancak 
şahsın 1 yıldan bu yana izinli ve raporlu olarak Almanya'da bulunduğu, bütün bu bilgilerin 
Başbakanlık Koruma Müdürlüğünden kendilerine bildirildiği yolunda tutanak düzenlenmiştir. 

--Adı geçen polis memuru ve olayla doğrudan ilgili olan Sayıştay Uzman Denetçisi 
Özer Altan ve ihale alıcısı Av.Sevinç Kayabaşı'nın; kamu yönetiminin üst düzey yetkilileri 
tarafından korunduğu yolunda ciddi kuşkular doğmuştur. 

-Hazırlık tahkikatının halen sonuçlandırılmadığı anlaşılmaktadır. 

-Hazırlık tahkikatına müdahale anlamına gelebilecek hukuka aykırılıkların açıklık 
kazanması amacıyla Adalet Bakanlığı nezdinde de ayrıca soru önergesi prosedürü işletilmiştir. 
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