TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.
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Şükrü Saraçoğlu stadyumunda 12 Mayıs 2012’de oynanan ve Süper Lig
Şampiyonunun belirlendiği final maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle
toplam kaç kişi gözaltına alındı, kaçı hakkında işlem yapıldı?
Olaylar nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne mensup kaç personel
yaralanmıştır?
Emniyet güçlerinin toplum psikolojisini doğru yönetememesi nedeniyle
olayların zamanında kontrol altına alınamadığı, hatta kargaşanın ivmesini
artıranın kimi tahrikkar davranışlar sergileyen güvenlik güçleri olduğu
yorumlarının gerçeklik payı nedir?
Özellikle ortaya çıkan video görüntülerinde gözüktüğü şekilde, bir tribünün
önünde taraftarla ağız dalaşına giren, demir bir sopayla taraftara saldıran,
daha sonra da engelli vatandaşlarımızın olduğu bölüme biber gazı sıkan
personel hakkında bir araştırma yapılmış mıdır?
Söz konusu olaya müdahale sırasında yetki, görev ve sorumluluk sınırlarını
aştığı gerekçesiyle hakkında idari inceleme başlatılan polis memuru, veya
amiri /müdürü var mıdır, varsa sayısı kaçtır, tahkikat sonucu ne olmuştur?
Kamuoyu tarafından bilinen kimi gazetecilerin ve yazarlarının da ifade ettiği
şekilde, polis olaylara müdahale sırasında taraftara yönelik “Gelsin Aziz
kurtarsın sizi” gibi provoke edici ifadelerde bulunmuş mudur? Toplum
güvenliğini ve huzurunu sağlamakla mükellef olan emniyet mensuplarının
vatandaşlara bu şekilde aşağılayıcı bir dille konuşmaları doğru mudur?
Bir polis memurunun facebook hesabında bir vatandaşı yerde sürüklerken
çekilen fotoğrafına “devrem yetişsen bir tane de sen vurucan ama kısmet
olmamış :))))” şeklinde yorum yaptığı gözükmektedir. Bu memur hakkında
gereken disiplin işlemi yapılmış mıdır?
Müdahale sırasında hangi mühimmattan ne kadar kullanıldı? Kullanılan
mühimmatın ayrıntılı olarak dökümü ve tam sayısı kaçtır? Müdahale sırasında
kullanım tarihi geçmiş biber gazı atıldı mı, kullanıldı ise bu biber gazlarının
insan vücudundaki etkileri nedir?
Emniyet güçleri tarafından vatandaşların stadyumdan çıkış yönlerine, stat
içerisindeki koridorlara ve merdivenlere biber gazı atılmasının sebebi nedir?
Her yönden gelen biber gazı sebebiyle ortaya çıkabilecek izdiham niçin
düşünülmemiştir?

