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18.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mardin-Kızıltepe'de meydana gelen olaydan 
sorumlu tutulan polislere ve güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/5226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İç İşleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ^cıZUıOİarak 
cevaplandın İmasını arz ederim (28.02.2005). 

Dr." Hüseyin GÜLER 

Mersin Milletvekili 

SORU: Sayın Bakarı, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz'ın 

ölümlerinden sorumlu tutulan dört polisin dava başlamadan hemen kısa bir süre önce 

görevlerine iade edilip, başka illere tayinlerinin çıkarılması hukuk çevrelerince Anayasaldaki 

ve onaylanmış uluslararası sözleşmelerdeki adil yargılama ilkesine ters olduğu 

dillend irilmekte, Bakanlığınızın bu tutumunun yargıya dolaylı bir müdahale olduğu 

belirtilmektedir. Avrupa Birligi'ne giriş sürecinde pek çok kritere uyum sagâlama çabası içine 

giren Hükümetinizin tutumu ile sizin bu tutumunuz arasındaki çelişkiyi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Adil yargılamaya olanak sağlayacak bir tutum yerine bu ilkeyi 

zedeleyecek bir tutum olan polislerin başka yerlere tayinlerini doğru buluyor musunuz? Bu 

polislerin güvenliğinin sağlanamayacağı kaygısı ile tayinlerinin çıkarıldığı doğru mu? Doiru 

i-c T C. Hükümeti, güvenliği sağlayacak güvenlik görevi ilerin in güvenliğini sağlaynmıtorşa 

r-uKinın güvenliğini nasıl sağlayacak, halka nasıl güven verecektir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı B.O5.1.EGM.0.12.04.06- i°ld^ / * 3 * 3 ^ " /J./OfttOOS 

Konu:Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tlgi :21.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932(7/5226) sayılı yazı. 
Mersin Milletvekili Dr.Hüseyin GÜLER tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/5226) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Mardin İli Kızıltepe İlçesinde Ahmet KAYMAZ ve Uğur KAYMAZ isimli şahısların 
ölümleriyle ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 4 
emniyet mensubunun görevlerine iade edilmesi işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 142 
inci maddesi gereğince gerçekleştirilmiştir. 

Soruşturma için görevlendirilen müfettişlerin raporunda; adı geçenlerin Mardin Emniyet 
Müdürlüğü kadrosundan alınarak başka bir İl Emniyet MüdürlüğU'nde görevlendirilmesi gerektiği 
kanaatinin belirtilmesi üzerine, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 4 emniyet mensubunun başka 
illere atamaları yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere, soru önergesine konu olan personel hakkında gerçekleştirilen işlemler, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, konuyu soruşturmakla 
görevlendirilen müfettişlerin değerlendirme ve görüşlerine uygun olarak yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cbdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 

- 4 3 1 -


