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BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli ĠçiĢleri 

Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli bürokratları, basınımızın ve 

televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.   

10’uncu BirleĢimin Birinci Oturumunu açıyorum.  

Bugün gündemimizde ĠçiĢleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçe ve kesin hesapları bulunmaktadır.   

Gündemimizin birinci kısmında yer alan bütçe ve kesin hesapların görüĢmelerine 

baĢlıyoruz.  

Değerli arkadaĢlar, konuĢmasını yapmak üzere Değerli ĠçiĢleri Bakanımıza söz 

veriyorum.  

…  

BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Bakanım.  
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Değerli Komisyon üyeleri, müzakerelerimize baĢlıyoruz.   

… 

Sayın Hamzaçebi.  

Buyurun.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Bakan kapsamlı bir sunuĢ yaptı, sunuĢunu demokrasi, güven, 

istikrar, millî birlik ve kardeĢlik projesi gibi kavramlarla destekledi. Bu kavramların hepsi 

kulağa hoĢ gelen kavramlar, bunları kullanmak kolay ancak bunların içeriğinin nasıl 

oluĢtuğu önemli, içini doldurmak zordur. Demokrasiyi kullanırsınız ama bunu hangi 

anlamı verdiğiniz, onu nasıl değerlendirdiğiniz önemlidir. Sayın Bakan “Daha çok 

demokrasi” diyor. Çok güzel, çok hoĢ bir kavram, 90’lı yıllarda bir siyasi partinin sloganını 

hatırlıyorum, daha az devlet daha çok halk, daha fazla demokrasi daha fazla istikrar daha 

fazla güven.   

Sayın Bakan konuĢmasının bir yerinde Ģöyle söylüyor: “Demokrasi talebi de 

kalkınma talebi de bütün milletimizin ortak talebidir. Bütün meselemiz vatandaĢlarımız 

arasında hiçbir ayrım gözetmeksiniz ülkemizin bütün insanlarını kucaklamaktır.” Son 

derece yuvarlak bir cümle, hangi konuĢmanın baĢına, sonuna, ortasına koyarsanız o 

konuĢmayı tamamlar, destekler, bir anlam ifade etmiyor. Bunu nasıl değerlendirdiğiniz, 

içini nasıl doldurduğunuz önemli. Demokrasi güzel bir müessese ama demokrasinin 

erdemlerini eğer içselleĢtirmiĢseniz, onu gerçekten siyasi anlayıĢınıza, yönetim tarzınıza 

yansıtmıĢsanız önemli. Hemen bu cümlenin devamında Sayın Bakan Ģöyle bir cümle 

daha kullanıyor: “ÇalıĢmalarımız bölücü terör örgütüyle sınırlı kalmamıĢ, dini istismar 

eden terör örgütleri ve aĢırı sol faaliyetlerle mücadele kapsamında da önemli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır.” Biraz önceki cümleyi tekzip eden, onu silen yok eden bir cümle. Hangi 

kısmıyla? AĢırı sol faaliyetlerle mücadele etmiĢ. AĢırı sol faaliyetlerle mücadele değerli 

arkadaĢları, 80 öncesi dönemlerin, askeri dönemlerin terminolojisi. AĢırı sol faaliyet nedir 

acaba? AĢırı sol diye bir suç mu vardır? Yasalarımızda böyle bir suç mu var? Yani ben 

bunu anlayamadım. Demek ki daha Sayın Bakan bu cümlesiyle demokrasiye 

inanmadığını ortaya koymuĢ oluyor. Bir dil sürçmesi olarak bunu kabul edemeyeceğim. 

Sayın Bakan bu konuĢma metnini belki daha önce dikkatlice okumamıĢ olabilir ama 

burada okudu. Burada bu kavram ağzından çıktığı anda bunu fark etmiĢ olması gerekirdi, 

benim dikkatimi hemen çekti, aĢırı sol faaliyet.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Sol demedi aĢırı sol.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ĠĢte aĢırı sol. AĢırı sol nedir 

arkadaĢlar? Bu suç nedir? Doğrusu ben öğrenmek istiyorum.   

Terör örgütüyle mücadele ederseniz, terör örgütüyle mücadele etmek ayrı ancak 

Sayın Bakanın konuĢmasından anladığım kadarıyla sol bir terör örgütü yok Türkiye’de 

sadece dini istismar eden terör örgütleri var, PKK terörü var, bunlar var. AĢırı sol faaliyet. 

Yadırgamıyorum Sayın Bakanın bununla mücadele ediyor olmasını ben yadırgamıyorum, 

askeri terminoloji burada Hükûmetin veya ĠçiĢleri Bakanımızın yönetim anlayıĢında var 

demek ki.  

Değerli arkadaĢlar, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Demokrasi diyorsanız bütün 

sınavlarınızı eĢitlik ilkesine uygun olarak yapmanız gerekir. Daha çok yeni, geçen dönem 

bundan önceki yılda burada bir yasa kabul edildi. Kaymakamlık sınavında sözlü sınav 
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kaldırıldı yerine mülakat getirildi, anayasal ilkelere aykırı olarak. Sözlü sınav yazılı sınavı 

tamamlayan onun eksik bıraktığı noktaları ölçmeye yarayan bir sınav sistemidir. Yani 

esas olan yazılı sınavın sonucudur ancak sözlü ile onu biraz daha desteklersiniz. Mülakat 

demek, ben artık bilgi aramayacağım tamamen o kiĢiyi kendi ölçülerime uygun mu değil 

mi bu çerçevede değerlendireceğim ve alacağım demektir. Vali atamaları öyledir. Bakın 

gazete haberleri bu konuda çok fazla örnek veriyor bize. Ġki tane valinin, Manisa ve ġırnak 

Valilerinin Nisan 2009 tarihinde AKP Genel Merkezine gelip oradaki Genel BaĢkan 

Yardımcılarıyla görüĢtüğü yazılıyor. Yapılan yorum Manisa ve ġırnak’taki belediye 

seçimini AKP’nin kaybetmiĢ olması nedeniyle valiler partiye çağrılmıĢ. Valilere sorulmuĢ -

gazete haberini söylüyorum- “Hayır öyle bir konu söz konusu değil, biz yatırımlarımızı 

takip etmek için parti merkezine gittik.” Bakın bu valinin masum olarak yapmaya çalıĢtığı 

açıklama -aslında vali de demiyor yetkililer diyor galiba- yapılan bu masum açıklama bile 

bizim mülki idaremize iktidarın hangi anlayıĢla yaklaĢtığını gösteriyor. Bu masum 

açıklamada bile valiler yatırımlarını, illerinin sorunlarını takip edebilmek için parti 

merkezine gitme ihtiyacı duyuyorlar, buna zorunlu hissediyorlar kendilerini. Bazı valiler 

hakkında üç kez mahkeme kararıyla, iki kez mahkeme kararıyla görevine döndüğü halde 

üçüncü kez görevinden alınan valiler var. Ġlginç Ģekilde bazı soruĢturmalara konu edilen 

valiler var. O nedenle Sayın Bakanın demokrasi, istikrar, güven gibi kavramlarına ben 

ihtiyatla yaklaĢıyorum, tıpkı millî birlik ve kardeĢlik projesine ihtiyatla yaklaĢtığım gibi.   

ġimdi, millî birlik ve kardeĢlik projesinin ne olduğunu daha bilmiyoruz, perĢembe 

günü eğer bazı ip uçlarını Hükûmetimiz verirse onu…  

HASĠP KAPLAN (ġırnak) – ErtelenmiĢ.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – ErtelenmiĢ mi?   

(“Bolu Valisi” sesleri)  

Bolu değil. Bolu Valisi de eğer parti genel merkezine gelmiĢse o da hatadır.   

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Onur Bey’le görüĢemezler mi?  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Bir kamu görevlisi siyasi parti genel 

merkezine gidemez değerli arkadaĢlar. Hiçbir Ģekilde gitmemelidir. Kim hangi partiye 

gitmiĢse yanlıĢtır.   

MUZAFFER BAġTOPÇU (Kocaeli) - Gittiği zaman amacı ne olacak?  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim amacı falan bırakalım hangi 

amacı. Ziyaret için dahi gidemez. Bir siyasi parti görevlisine…  

BAġKAN – Siz açıklamanıza devam edin lütfen.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Değerli arkadaĢlar, Ģimdi millî birlik ve 

kardeĢlik projesine geliyorum.  

ġimdi bu projeyi iktidar partisi ilkin “Kürt açılımı” olarak sundu daha sonra 

“demokratik açılım” olarak sundu sonra ismini değiĢtirdi. Bu projeyi Hükûmet inandığı için 

getirmiyor değerli arkadaĢlar. Bu projenin içinde neler olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir 

projeye inandığı için Hükûmet bunu getiriyor değildir. Ġktidarımız yedi yıllık dönemde bu 

konuda herhangi bir adım atmamıĢtır. Adım atmayıp sadece eski Hükûmetleri 

eleĢtirmiĢtir. ġimdi sormak gerekir sizin yedi yılda yapıp da eski hükûmetlerin yapmadığı 

bir Ģey var mıdır? Bu konuda insaflı yaklaĢalım. 2002’de bu ülkede terör yoktu, siz 

geldikten sonra terör baĢladı. ġimdi deniliyor ki: “Efendim o dönemde bir Ģey yapılmadı 

80-99-2002 döneminde.” Yapıldı veya yapılmadı, biz 1989 yılında söylemiĢiz bu konuda 
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“Türkiye’de Ģunlar yapılmalıdır.” Diye. Bakın 89’da yirmi sene önce söylemiĢiz. Nasıl siz 

2002’de ekonomiyi değerlendirirken “Biz devraldığımız tabloya bakarız.” diyorsanız “Evet 

2001’de kriz vardı 2002’ye o kadar da bakmayın.” diyoruz “Hayır biz 2002’de böyle bir 

Türkiye devraldık.” diyorsunuz.   

ĠÇĠġLERĠ BAKANI BEġĠR ATALAY (Ankara)  – 2002’de 1.368 terör olayı var.  

HALĠL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) – Sıfır terördü hani…  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Efendim, siz…  

BAġKAN – Siz devam edin efendim.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Ben devam edeyim.  

2002’de terörün olmadığı bir Türkiye devraldınız. Yedi yılda Türkiye’yi hangi 

noktaya getirdiğiniz bellidir.  

Asıl değinmek istediğim konu Ģudur değerli arkadaĢlar: ġimdi, bunun içeriği belli 

değil. Terörün hedefi nedir henüz açıklanmamıĢtır bu ama Sayın Hasip Kaplan’ın 

“Bağımsızlık gibi bir düĢünce yok, millî birlik bizim de amacımızdır.” sözleri beni mutlu 

ediyor tabii ama sonuçta terörün hedefinde bağımsızlık yoksa bile –“yoksa bile” diyorum 

bakın, olabilir- federasyon vardır, o yoksa özerk bölge vardır yani buraya doğru giden bir 

çizgi vardır. Terör bu yolla Kürt kökenli vatandaĢlarımıza böyle bir imkân sunmak istiyor. 

Bunu neyle sağlamak istiyor? Bireyin, vatandaĢın güvenlik duygusunu, güvenlik içinde 

yaĢama duygusunu zayıflatmak suretiyle bu ortamı, bu yolu takip edip o hedefe ulaĢmak 

istiyor. Birey eğer güvenlik duygusu içinde yaĢayamıyorsa, güvensizlik duygusuna 

girmiĢse…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

BAġKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - … o bireye her Ģeyi kabul ettirebilirsiniz 

çünkü insanın temel amacı önce güven içinde yaĢamaktır, devletin ortaya çıkıĢ nedeni 

bireyin güvenlik ihtiyacının sağlanmasıdır. Liberal kuramcıların ortaya attığı “toplum 

sözleĢmesi” bireylerin güvenlik ihtiyacı nedeniyle, hepsinin biraz korkuyla, biraz saygıyla 

yaklaĢtıkları, itaat ettikleri bir ortak iktidara katlanarak, ortak iktidara sahip olarak 

güvenliklerinin sağlanmasıdır. Devlet buradan çıkmıĢtır: Bu ihtiyacı, bu güvenlik 

duygusunu, güvenlik ihtiyacını zedelediğiniz anda o vatandaĢa her Ģeyi kabul 

ettirebilirsiniz.  

ġimdi, Türkiye'nin terör karĢısında karĢı karĢıya kaldığı psikoloji budur. 

Toplumdaki psikoloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki insanlarımızın 

yaĢadığı psikoloji budur. Hükûmet böyle bir psikolojiye sahip bir ortam yaratmıĢtır. Bu 

psikolojinin üzerine bir proje inĢa etmek istemektedir. Bu psikoloji değiĢmediği sürece siz 

çok küçük adımlar bile atsanız bunun baĢarılı olma Ģansı yoktur. Önce bu psikolojiyi 

düzeltmeniz gerekir. Yani terör karĢısında Türkiye Cumhuriyeti’nin çaresiz olmadığını, 

silahlı güçle veya diğer güçlerle terör karĢısında Türkiye Cumhuriyeti’nin baĢarılı 

olabileceğini göstermek zorundasınız. Bunun üzerine bizim 89 raporumuzda söylediğimiz 

adımları atabilirsiniz. Bakın, bizim Genel BaĢkanımız bir açıklamada bulundu -siz daha 

bunları bile ifade edebilmiĢ değilsiniz- “Silahı bırakın, gelin affı biz teklif edelim.” 

önerisinde bulunmuĢtu. Silahı, silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak kullanmayacaksınız.   

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, toparlar mısınız.  
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MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Terör örgütü silahı bir yöntem olarak 

kullanmayacaktır, silahı bırakacaktır. Bunun üzerine birçok Ģey yapılabilir. 89 raporunda 

biz nelerin yapılacağını ifade ettik arkadaĢlar.  

ġimdi, Hükûmetin hareket noktası bu değildir. Hükûmetin hareket noktası, 

gerçekten bölge insanımıza, doğu ve güneydoğudaki insanımıza, Kürt vatandaĢlarımıza 

daha çok demokrasi, daha çok eĢitlik sunmak gibi bir demokrasi ilkesinden hareket etmek 

değildir. Nedir? Amerika’nın projesidir. Amerika’ya Sayın BaĢbakan bir seyahat yapmıĢtır, 

orada PKK’yı bitirmek üzere bir müzakere yapmayı ummuĢtur ama bunu yapamamıĢtır. 

Sonuçta, istihbarat paylaĢımıyla Türkiye’ye dönmüĢtür. Ġstihbarat paylaĢımıyla hiçbir Ģey 

yürümemiĢtir, Türkiye, insanlarımız, bölge insanlarımız zaman kaybetmiĢtir. ġimdi 

geldiğimiz noktada Amerika’nın Irak’tan çekilme projesi nedeniyle bölgeye vermek istediği 

Ģekil uyarınca Hükûmet böyle bir paketi açıklamak zorunda kalmıĢtır. Olay budur. O 

nedenle, bunun adımları ne olursa olsun toplumda kabul görme Ģansı yoktur ama tekrar 

ediyorum, bir çözümsüzlük savunmuyorum. Doğu, güneydoğu insanımız, Kürt 

vatandaĢlarımız sorunları çok olan, ezilen vatandaĢlarımızdır, kötü muamelelere maruz 

kalmıĢtır, demokrasinin, anayasal ilkelerin çok zaman yani bundan yararlanan 

vatandaĢlarımız olduğu gibi yararlanamayan vatandaĢlarımız da olmuĢtur, iĢsizliği 

olmuĢtur, geri kalmıĢlığı olmuĢtur, kötü muamele olmuĢtur, faili meçhul cinayetler 

olmuĢtur. Bütün bunları ortadan kaldıran bir demokratik anlayıĢ…  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)   

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi, tamamlar mısınız üçüncü defa uzattık çünkü.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - … ama bunlar maalesef yok. 

Hükümetin bu konuda bugüne kadar bir ipucu verememiĢ olması da bunu göstermektedir, 

ne yapacağını bilmemektedir.   

Son olarak, mahallî idare gelirlerine iliĢkin kısa bir değerlendirme yapıp sözlerimi 

bitiriyorum Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan.  

Mahallî idare gelirleri 2010 yılında yüzde 30 oranında artıyor. 2009 yılı yıl sonu 

gerçekleĢme tahminî 12,9 milyar TL olarak tahmin edilirken bu rakamın 2010 yılında 16,9 

milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. Yüzde 30 oranında… Daha doğrusu mahallî idare 

gelirlerindeki vasıtalı vergilerin yüzde 30 oranında artması öngörülüyor. Emlak vergisi 

artıĢı bunun içinde yok.   

Vasıtalı vergiler olarak da Hükûmetin daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 

gönderdiği ancak yasalaĢmadığı bir tasarı aklıma geliyor. Orada elektrik tüketim vergisine 

önemli ölçüde zam getiren bir düzenleme vardı, elektrik düzenleme vergisine belediyeler 

için yüzde 5 oranında bir vergi konuluyordu. Buradan kaynaklanıyor diye düĢünüyorum ve 

Sayın Bakana soruyorum: Elektrik tüketim vergisinde böyle bir düzenleme yapmayı 

düĢünüyor musunuz?  

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.  

… 

BAġKAN – TeĢekkür ederiz Sayın YemiĢci.   

GÜROL ERGĠN (Muğla) – Sayın BaĢkan, Meclis TV nerelerde, hep çekerdi? Vaz 

mı geçildi o uygulamadan?   

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakanın konuĢmasını çekince gerisine gerek yok.   
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GÜROL ERGĠN (Muğla) – Hayır, her zaman çekerdi.   

BAġKAN - Sayın Bağcı, buyurun  

CAHĠT BAĞCI (Çorum) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.   

Sayın Bakanımız…  

GÜROL ERGĠN (Muğla) – Özellikle bütçe görüĢmelerini Meclis TV hep çekerdi.   

CAHĠT BAĞCI (Devamla) – …değerli arkadaĢlar, ĠçiĢleri Bakanlığımızın değerli 

temsilcileri, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Ben bir Ģey söyleyebilir miyim Sayın 

Bağcı? Sizinle ilgili değil de, çok özür diliyorum.   

Ben öğlene doğru Meclis TV’nin müdürünü aradım. “Buradaki arkadaĢ neden 

yok?” dedim. Görüntü alması bir Ģey değil, buradaki konuĢmaları not etmesi gerekiyor 

televizyon haberi olarak verebilmek için. “Ben ilgileneceğim.” dedi ama hâlen bir geliĢme 

yok. Sayın BaĢkan, ben ilginizi rica edeceğim.   

BAġKAN – TeĢekkür ederim, ben de hemen Ģey yapıyorum.   

Peki, teĢekkür ederim uyarınıza.   

Sayın Bağcı, sizi dinliyorum.   

GÜROL ERGĠN (Muğla) – Her gün çekecek.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Bağcı’nın konuĢmasına yetiĢsin bari  

CAHĠT BAĞCI (Devamla) – Evet, değerli arkadaĢlar….Devam edebilir miyim Sayın 

BaĢkan?  

BAġKAN – Buyurun.   

… 

SORULAR VE CEVAPLAR  

… 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

Sayın Hamzaçebi, buyurun.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – Sorularım Ģunlar Sayın BaĢkan: 

KonuĢmamda ifade etmiĢtim, yerel seçimlerde ġırnak Valisiyle Manisa Valisi AKP Genel 

Merkezine gelerek teĢkilattan sorumlu Genel BaĢkan Yardımcısıyla yerel yönetimlerden 

sorumlu Genel BaĢkan Yardımcısıyla görüĢmüĢler. Bu bilgi 18/4/2009 tarihli Radikal 

gazetesinde yer alıyor. Radikal gazetesi yine Hürriyet gazetesinde yapılan bir habere de 

dayanarak valiler yapılan görüĢmede valilerin görüĢme konularının seçimle ilgili olmadığını 

ifade ettiklerini söylüyor. Genel BaĢkan Yardımcısı da Manisa Valisiyle olan görüĢmesinin 

Manisa’nın sorunlarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Her iki vali ayrıca AKP’deki yetkililerle 

görüĢme konularının yatırımlar olduğunu söylüyor. Yani yine gazete haberine dayanarak 

söylüyorum tabii ki, gerek AKP Genel BaĢkan Yardımcısının açıklaması gerekse valilerin 

beyanları siyasi partinin iktidar partisinin genel merkezine gittikleri yönünde. Bunun doğru 

olmadığını ifade etmiĢtim. Bolu Valisi olan bir kiĢi Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Merkezine gelip bazı görüĢmeler yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmıĢtı, disiplin cezası 

verilmiĢti. Belki valilik görevi de ondan sonra merkez valiliği olarak değiĢtirilmiĢti yanlıĢ 

hatırlamıyorsam. ġimdi aynı iĢlemi bu iki vali hakkında da yapacak mısınız Sayın Bakan? 

Ġki vali hakkında bir soruĢturma açmayı düĢünüyor musunuz veya açtınız mı?   

Ġkinci sorum, Ġstanbul’da kamu kaynaklarıyla yapılan bir okula Ġstanbul Valisi kendi 

adını veriyor. Bu doğru mudur? Bu daha önce çeĢitli arkadaĢlarımızın soru önergelerine 
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konu olmuĢtur, gazete haberlerine geçmiĢtir. Bir vali devletin kaynaklarıyla yaptırdığı okula 

kendi adını verebilir mi? Bu isim bugüne kadar değiĢtirilmiĢ midir? Bakanlığınızın bu 

konuda valiye verilmiĢ bir talimatı var mıdır yoksa bu talimatı vermeyi düĢünüyor 

musunuz? Kamu kaynaklarıyla yapılan bir okula valinin kendi adını vermesi nüfuzunu, 

gücünü kullanması demek değil midir? Bu vali hakkında bir iĢlem yapmayı düĢünüyor 

musunuz?  

Üçüncü sorum, Trabzon’un merkez ilçesine bağlı Çukurçayır belediyesinde yapılan 

bazı imar düzenlemelerine iliĢkin olarak geçen yılki bütçe görüĢmelerimizde size bir iddia 

sunmuĢtum belediye baĢkanıyla ilgili olarak. Siz bu konuda soruĢturma açacağınızı 

söylediniz, daha sonra mahalli idareler genel müdürü telefonla bana verdiği bilgide 

mahallinden bilgiyi aldıklarını, soruĢturma açılmasını gerektiren bir durum olmadığını ifade 

ettiler. Bildiğim kadarıyla siz Bakanlığınıza intikal eden birçok konuda telefonlar bilgi alarak 

evrak üzerinde inceleme yapmak yerine mülkiye müfettiĢlerini görevlendirmek suretiyle 

iĢlem yapıyorsunuz ve onun düzenlediği rapora göre iĢlem yapıyorsunuz. Benim bildiğim 

Cumhuriyet Halk Partili birçok belediye baĢkanı hakkında belki soruĢturma açılmasını 

gerektirmeyecek düzeyde olan iddialarda dahi nasıl olsa bir iddia var, bunu bir mülkiye 

müfettiĢi incelesin diye soruĢturma açtırıyorsunuz. Bunu doğal karĢılarım. Ama burada bir 

milletvekilinin yerel basına da konu olmuĢ bir iddiayı gündeme getirmesi hâlinde bu 

milletvekili iddiası üzerine soruĢturma açtıracağım dediğiniz hâlde soruĢturma 

açtırmayıĢınızın gerekçesi nedir? Gerekçe acaba o belediye baĢkanının iktidar partisine 

mensup olmuĢ olması mıdır?  

Son sorum da Ģu: Ġstanbul’da Münevver Karabulut isminde bir kızımız hepinizin 

bildiği gibi hunhar bir cinayete kurban gitti. Bunun faili olarak aranan kiĢi yaklaĢık altı ay 

süreyle bulunamadı. Türk polis teĢkilatı fail olarak kimliği belirlenmiĢ olan, tabii ki sonuçta 

sanık yani yargı karar vermeden herhangi bir Ģey söylemek mümkün değil, ama kimliği 

belli olan bir kiĢiyi Türk polis teĢkilatı benim bildiğim değil altı ay, altı günde bulur. 1995 

yılında o zamanın Ġstanbul Emniyet Müdürü olan Sayın Kemal Yazıcıoğlu’na bir 

yankesicilik Ģikâyetini iletmiĢtim. Bir vatandaĢ öğle yemeğinde restoranda yemek yerken 

Ortaköy’de birkaç kiĢi o esnada restorana girip çıkıyor, bir bakıyor hesabı ödeyeceği 

zaman çantası yok, bir bayan. Ertesi gün karakola gidiyor, tutanak tutturuyor. Bir Ģey de 

çıkacağını sanmıyor ama beni aradı. Ben de Ġstanbul Emniyet Müdürümüzü aradım. 

Benim aramamdan iki gün sonra Ġstanbul emniyeti o çantayı içindeki paralarıyla, takılarıyla 

aynen buldu. Tabii hırsızlıkla cinayet farklı Ģeylerdir denecektir ama Ġstanbul’da saklanan 

bir kiĢiyi polis teĢkilatımız altı ay süreyle bulamamıĢtır. Ġstanbul Emniyetinde bir değiĢiklik 

oldu. Yeni Emniyet Müdürü göreve baĢladı. Ondan sonra süreç çabuk iĢledi ve fail 

yakalandı, daha doğrusu fail teslim oldu veya Emniyet onu teslim olmak zorunda bıraktı 

belki. Sonuçta aile o kiĢiyi teslim etti. Bu aslında Sayın BaĢbakan “yakalandı” diye konuĢtu 

o zaman. Bu aslında Emniyet TeĢkilatı açısından üzüntü verici bir durumdu. ġüphesiz eski 

Emniyet Müdürümüzü de itham eden bir konuĢma yapma arzusunda değilim yani emniyet 

müdürlerine yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapmıyorum ama yeni Emniyet 

Müdürüyle beraber süreç çok daha çabuk iĢledi orada. Bu konuda sorumluluğu olabilecek 

olan kiĢilerin tespiti için bir soruĢturma açtınız mı acaba? Bunu öğrenmek istiyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – Sayın Akçay…  
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… 

BAġKAN – Sayın Hamzaçebi çok kısa olmak üzere bir açıklama yapacaklar.  

Buyurun. (Gürültüler)  

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Efendim, bu mahkemede bir liste var mıdır? Suça 

karıĢmadıklarını temin ediyor musunuz?  

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen izin verin, müzakerelerimizi bitirelim.  

Sayın Hamzaçebi, buyurun.  

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Çok kısaca birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Bakana 

ağabeyinin vefatı nedeniyle baĢsağlığı diliyorum. Ağabeyinize Allah’tan rahmet, ailenize, 

merhumun ailesine sabır diliyorum.   

ĠÇĠġLERĠ BAKANI BEġĠR ATALAY (Ankara) – TeĢekkür ediyorum.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Ġkinci olarak ifade edeceğim konu… 

Polis teĢkilatıyla ilgili bir örnek vermiĢtim ben, Ġstanbul’da Ģöyle bir olay yaĢanmıĢtı yıllar 

önce diye. Herhangi bir Ģey ifade etmediniz ama yanlıĢ bir izlenim vermiĢ olmaktan 

endiĢe ederim. ġunu ilave olarak açıklamak istedim: Polis teĢkilatı Ģimdi de çok iyi 

çalıĢıyor, cinayetlerin faillerinin yakalanmasında, diğer asayiĢ olaylarında son derece iyi 

çalıĢan, güven veren bir polis teĢkilatı var.  

ĠÇĠġLERĠ BAKANI BEġĠR ATALAY (Ankara) – TeĢekkür ederiz.   

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) – Ben Ġstanbul’daki cinayet olayını örnek 

verirken orada sürecin biraz yavaĢ iĢlediğini ifade etmiĢtim, daha sonra o süreç hızlandı. 

O amaçla o örneği vermiĢtim ama Ģimdi de polis teĢkilatının iyi çalıĢtığını söylemeliyim.  

“Belde belediyelerini not aldım.” dediniz Sayın Bakan. Ona ilave edeceğim bir 

husus var: Benzer sorun Türkiye’nin birçok yerinde var sanıyorum. Örneğin Trabzon’da 

BeĢikdüzü ilçesinde bu var. BeĢikdüzü ilçesinin Türkili beldesi var. BeĢikdüzü’nde 

zamanında açık olan bir otel nedeniyle, üç veya dört yıldızlı bir otel, BeĢikdüzü’nün 

sosyoekonomik geliĢmiĢlik derecesi yüksek sayıldığı için o belde belediyemiz az yardım 

alıyor. Üstelik o otel Ģimdi de yok yani kapalı. O konu üzerinde ciddi olarak durmakta 

yarar var efendim.  

Açıklamalarınız için teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler.  

… 

  Kapanma Saati: 18 57  


