TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.
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Bilindiği üzere emniyet güçlerinin görevi temel hak ve hürriyetlerinin garanti altına alındığı
kamu düzenini korumaktır. Bu bakımdan, emniyet güçleri vatandaşların haklarını korumak,
vatandaşlara saygı göstermek zorundadır. İlgili kanunların yetki verdiği hallerde dahi devleti
temsil eden emniyet güçleri, orantısız, aşırıya kaçan, insan haklarının kabul edilmiş ölçütleri
dışında bir müdahale yapamaz. Bu kapsamda,
1- 4 Mayıs 2012 Tarihinde Çağlayan’da bulunan adalet sarayının önündeki meydanda

toplanan taraftar grubuna emniyet güçleri tarafından toplam kaç adet biber gazı
atılmıştır?

2- Bu atılan biber gazları neden insanların kaçış yönlerine atılmıştır? 18 yaşından küçük

gençler, çocuklar, 60 yaşının üstünde olan yaşlıların da olduğu bir kitle adeta çembere
alınarak bu ağır müdahaleye maruz bırakılmıştır? Biber gazı sebebiyle ölüm
vakalarının bile yaşandığı ülkemizde bu şiddette biber gazı kullanılmasının sonuçları
hesap edilmiş midir?

3- Emniyet güçleri biber gazını talimat

ve ilgili mevzuatta belirtilen şekilde mi
kullanmıştır? İlgili mevzuat vatandaşların göğüs bölgesine, sırtlarına, başlarına doğru
biber gazı atılmasına müsaade etmekte midir?

4- Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Haziran 2012 tarihinde emniyet güçleri

tarafından kullanıma gireceği belirtilen plastik mermi, 4 Mayıs 2012 tarihinde,
Çağlayan’da toplanan taraftarlara karşı kullanılmış mıdır? Plastik Mermilerin orada
bulunan çevik kuvvete dağıtılması emri verilmiş midir? Hangi sebeple bu mermiler
dağıtılmıştır? Bu mermileri kullanma talimatı kim tarafından, hangi sebeple
verilmiştir?

5- Yapılan müdahale sonucunda kaç taraftar yaralanmıştır? Bu yaralanmaların sebebi

nedir? Plastik mermi sebebiyle yaralanan bir vatandaş bulunmakta mıdır?

6- Kamuoyunda yer alan iddialara göre, 4 Mayıs 2012 tarihinde, Çağlayan adliyesinin

önünde bir yabancı gazeteci saat 16.00 sularında, röportaj yapma maksadıyla polis
memurları ile görüşmüş, bu arada biber gazının nasıl kullanıldığını öğrenmek
istediğini ifade etmiş, polis memurları ise “saat 21.00’da burada ol, görürsün” diyerek
cevap vermiştir. Emniyet güçleri bu saat itibariyle, bir müdahale yapılıp
yapılmayacağını, yapılacaksa kaçta yapılacağını bilmekte midir?

7- Müdahalenin kayıtları, ilgili raporlar ve diğer kaynaklar izlenerek, aşırı, orantısız

müdahalede bulunan memurlar hakkında herhangi bir disiplin işlemi başlatılmış
mıdır?

