
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 
 
 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 
gereğini arz ederim.  
 
 
  
    Umut Oran 
    İstanbul Milletvekili 
 
Kamuoyuna yansıyan görüntü ve bilgilere göre, 19 Haziran 2012 günü saat 02.30 itibariyle, 

İstanbul ili Fatih ilçesinde sokakta araçla seyreden polis ekibi, karşıdan gelen araca yol vermiş 

gibi yapıp aracın önünü kesmiş, otomobilde eşi ve çocukları bulunan sürücü ile yol verme 

tartışmasına girmiştir. Görüntülere göre polisler tartıştığı kişiye vurmaya başlarken, bu sırada 

olay yerine çok sayıda takviye resmi polis daha gelmiş. Polisler, sürücünün eşinin çırpınışlarına 

aldırmadan şahsı yere yatırıp dövmeye başlamış, hızını alamayan bazı polisler ise kemeriyle yerde 

yatan şahsa vurmaya devam etmiştir.  

 

Görüntülerde, ayağa kaldırılan sürücünün önce tenha bir yerde, ardından da polis aracında dayak 

yemeye devam ettiği, polislerin baygın bir halde yatan şahsın yardımına gelen esnafları da 

tartaklayarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülmektedir. Eşi ve çocuklarının gözleri önünde 

dayak yiyen şahıs, polis aracına bindirilerek gözaltına alınmıştır. 

 

1- Bakanlığınız tarafından olaya ilişkin bir soruşturma açılmış mıdır ve ilgili polis memurları 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bu polis memurları kimdir, mesleki 

geçmişlerinde daha önce benzeri biçimde yaşadıkları olay var mıdır, sicillerine işlenmiş 

midir, aldıkları adli veya idari cezalar var mıdır? 

 

2- AİHM ve Türk yargısı içtihatlarında polisin zorunlu koşullarda, koşullara orantılı bir 

şekilde müdahale etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 

ortaya konulan herhangi bir talimatnamede, kemer ve çıplak yumrukla müdahale, baygın 

hale getirinceye kadar darp uygulama, yerde sabitlenmiş zanlının suratına tekme atma 

gibi bir müdahale yöntemi bulunmakta mıdır? 

 

3- Sıradan bir tartışma sebebiyle, ailesiyle seyahat etmekte olan bir şahsa kemerle vurma, 

tekme ve yumruk atma gibi bir uygulama hukuka ve ahlaka uygun mudur? Böyle kötü 

uygulamaların bertaraf edilmesi için bakanlığınız tarafından hangi eğitim çalışmaları 

yapılmaktadır? Kamuya hizmet etme görevi olan polis memurlarının insan haklarına ve 

vatandaşlara hak ettikleri saygıyı göstermesi için hangi standartlar belirlenmiştir, bu 

standartlara uygunluk nasıl denetlenmektedir, bu açıdan yapılan periyodik bir puanlama 

ve teftiş mekanizması bulunmakta mıdır? 

4- İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında bu şekilde yaşanan kaç “münferit” 

vaka vardır? Görev yetki ve sınırını aşarak bu tür darp olayına girdiği için geçen yıl 

İstanbul’da kaç polis memuru ve amiri, müdürü hakkında idari, adli inceleme soruşturma 

yapıldı? Bu inceleme ve soruşturmaların sonucu ne oldu, bunlardan kaçı mahkum oldu? 


