
İÇ GÜVENLİK PAKETİNİ KABUL ETMİYORUZ

Kamuoyunda ‘İç Güvenlik Paketi’ olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında 
Kanun Tasarısı, iki haftalık ertelemenin ardından meclis gündemine getirildi ve bu 
gün itibarıyla 132 maddelik tasarının 16 maddesi kabul edildi. Göz altı süresini 
uzatan,  polisin  arama,  silah  kullanma ve  dolayısıyla  öldürme yetkisini  artıran, 
hakim ve savcıların yetkisinin bir kısmının vali ve kaymakamlara veren bu paket 
kabul edilemez.   

AKP “iç güvenlik” ten, en ufak bir hak arayışı  için sokaklara çıkan ve tepkisini 
demokratik ve barışçıl bir yoldan dile getiren emekçiye, esnafa, topraklarında HES 
istemeyen köylüye saldırmayı anlıyor. Polis mermisiyle, biber gazıyla ölümler ve 
sakatlanmalar AKP'nin “iç güvenlik” anlayışıdır.  

“Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi” raporları 2014 yılında, yılın 365 gününün 
224'ünde  biber  gazı  kullanıldığını  söylüyor.   2002'den  beri  devletin 
güvenlik güçlerinin öldürdüğü, ölümüne yol açtığı çocukların sayısı yüzlerle 
ifade ediliyor.  

2013'de  ulusal  basına  yansıyan  214  kadın  cinayeti,167  tecavüz,  241 
kadına yönelik  şiddet  olayı  gerçekleşti,  geçtiğimiz  yılda da bu rakamlar 
değişmedi. 2014 yılında 294 kadın cinayeti  işlendi. Kadın erkek eşitliğinde 
134 ülke içerisinde 126. yız. İşte AKP'nin Türkiye'yi getirdiği “iç güvenlik ” 
durumu budur!  Adalet  Bakanlığı  Ceza ve Tevkif  Evleri  Genel  Müdürlüğü 
verilerine göre,  2005 yılında 55 bin 870 olan tutuklu ve hükümlü sayısı 
2014  yılının  12.  ayında  yüzde  180,5  oranında  artışla  156  bin  707'ye 
yükseldi. İşte AKP'nin “iç güvenliği”! AKP'nin “iç güvenliği” Türkiye İnsan 
Hakları  Vakfı'nın  açıkladığı  2002-2011  yılları  arasında  işlenen  127  faili 
meçhul cinayettir! İç güvenlik paketini kabul etmiyoruz! 

Şimdi  de,  halen  her  yıl  ortalama  30  kişinin  sokakta  polis  tarafından 
öldürüldüğü  Türkiye'de  polisin  yetkileri  artırılıyor,  hakim  ve  savcıların 
yetkileri  vali  ve  kaymakamlara  veriliyor.  AKP  yargıdaki  kadrolaşmasını 
tamamlayamamış, yasama yürütme yargı arası sınırları yok etmemiş gibi 
şimdi de hakimlerin yetkisini valilere kaymakamlara vermek istiyor. Bunu 
kabul etmiyoruz! 

Tasarının yasalaşması  halinde, insan hak ve özgürlüklerini  Anayasamıza, 
Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesine  aykırı  biçimde  kısıtlayan  vahim 
sonuçlar  doğacaktır.   Yasayla,  hâlihazırda  vatandaşa  yeterli  bir  hukuki 
güvence  sağlamak  bakımından  zaten  yetersiz  olan  hâkim  ve  savcılar, 
tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkileri polise ve idareye devredilmiş 
olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, birçok 
temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen imkânsız hale gelecektir.



Bizler biliyoruz ki,  özellikle İzmir'de son dönem bu yasa tasarısı  fiiliyata 
geçmiştir.  “Zorunlu  din  dersi”  boykotları  ve  eylemleri  sırasındaki 
tutuklamalar,  göz  altılar,  yıllardır  toplantı  ve  gösteri  yürüyüşü  yapılan 
güzergahların birdenbire 2911 sayılı yasaya aykırı ilan edilmesi, bu yasa 
tasarısının İzmir'de uyuglamaya  geçtiğini bizlere göstermiştir. Ancak nasıl 
ki bu tasarı ortada yokken bizler alanlarda idiysek, bu tasarı yasalaşsın ya 
da yasalaşmasın alanlarda olmaya devam edeceğiz!

Toplumsal  güvenliğin  sağlanmasının,  özgürlükleri  ve  insan  haklarını 
kısıtlamakla  değil,  aksine  daha  da  geliştirmekle  mümkün  olduğunu 
savunan emek ve demokrasiden yana güçler olarak diyoruz ki 

Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır. 

Kabul etmiyoruz. 

Sonuna kadar direneceğiz.

Bu  doğrultuda  İzmir'in  emek  ve  demokrasiden  yana  tüm  sendikaları, 
meslek  odaları,  partileri,  dernekleri  ve  platformları  olarak  28  Şubat 
Cumartesi günü Gündoğdu meydanı'nda olacağımızı buradan bir kez daha 
bildiriyoruz. Yaşasın demokrasi mücadelemiz! 24.02.2015 

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ


