
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, 

Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ederim. 04.08.2020 

Alpay Antmen 

Mersin Milletvekili 

 

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez 29 Temmuz 2020 tarihinde ailesiyle bir restoranda 

yemek yerken kendisinden kimlik isteyen polislere işlemin dayanağını sormuş ancak yasalara 

ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır.  

 

Kolluk görevlileri, işlem dayanağını söylemek yerine; kendilerini devlet memuru değil de 

“devletin ta kendisi” olarak gördüklerini açıklamışlardır. Ekrem Dönmez’i gözaltına alan 

polisler hastaneye gidene kadar tehditler savurarak Dönmez’e “Sana göstereceğiz” ifadelerini 

kullanmıştır.  

 

Polisin kimlik soracağı vatandaşa ilk önce bu sorgunun ya da üst aramanın neye dayandığını, 

tarihini, numarasını, emri verenin kim olduğunu net olarak ortaya koyması gerekmektedir.  

 

Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan hukuksuzluk için özür dileyeceğine, 

konuyla ilgili idari soruşturma başlatacağına sahadaki polis memurunun olay günü sarf ettiği 

‘Biz devletiz' sözüne adeta arka çıkmıştır. Anayasa ve kanunları yok sayarak, yapılan 

hukuksuz işleme kılıf uydurmak amacıyla olayla ilgisi dahi olmayan bir yönetmeliği işlemin 

ana unsuru olarak göstermiştir.  

 

Bu bağlamda; 

 

1 - 29 Temmuz 2020 tarihinde Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, hangi kanun ve mevzuat 

çerçevesinde yaka paça gözaltına alınmıştır? Dönmez’i kanunsuz bir şekilde gözaltına alan 

polisler neden kimlik sorma işleminin yasal dayanağının sorulmasına rağmen gerekli 

açıklamayı yapmamıştır? 

 

2 – Ekrem Dönmez’i gözaltına alan polisler “Biz devletiz” cümlesini neye dayanarak sarf 

etmiştir? Hukuka ve kanunlara bağlı olması gereken kolluk kuvvetleri kendilerini kanunların 

üzerinde mi görmeye başlamıştır? Bu polisler hakkında neden halen idari ve hukuki bir 

soruşturma açılmamıştır?  

 

3 –Gözaltı olayı hukuka aykırı olmasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü bu kanunsuz 

işlemi nasıl savunabilmiştir?  

 

4 – 27 Temmuz 2012 tarihinde AKP Hatay Milletvekili B.T.’nin oğlu İ.K.T. kendisiyle 

tartışan polisleri ellerinde numaralı biçimde kanunsuz ve onur kırıcı bir suçlu gibi karakolda 

dizdiğinde kanunlar neredeydi? Hukuk kimin için çalışıyordu? O olay sonrası bunları yapan, 

izin veren ve baskı kuranlarla ilgili aradan 8 yıl geçmesine rağmen bir işlem ya da soruşturma 

yapıldı mı?  


