Bu da devletin insan hakları raporu
RADĐKAL
03/07/2008

Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı raporunda, işkence ile
kötü muamele başlıkları ayrıldı. Raporda her ihlale ‘mantıklı’
bir gerekçe bulunmaya çalışıldı
ANKARA - Bağımsız insan hakları örgütlerinin Türkiye’de arttığını tespit ettiği ‘işkence ve kötü
muamele’, Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı’nın (BĐHB) raporunda birbirinden ayrılarak ilginç bir
sonuç elde edildi. Buna göre ‘kötü muamele’ ihlaller arasında ikinci sırada yer alırken ‘işkence’ 11. sıraya
düştü. 2008 raporunda ihlal listesinin başında sağlık ve hasta hakkı ihlalleri yer aldı.
BĐHB, sağlık ve hasta hakkı ihlallerinin yıllardır ilk sırada yer alan işkence ve kötü muamelenin yerine
geçmesi konusunda, “Halkımızın artık temel hakların korunmasıyla yetinmediği, yaşam kalitesini
ilgilendiren konularda da bilinçlendiği, hakkını aradığı ve daha talepkâr olduğu değerlendirilebilir”
yorumunda bulundu. Raporda, kolluk görevlilerinin orantısız güç kullanımının ve genel olarak da insan
haklarına uygun olmayan davranışların sebepleri olarak eğitim eksikliği, fazla çalışma, özlük haklarının
yetersizliği görterildi: “Fazla çalıştırılan zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ve sosyal
faaliyetlere katılma imkânı bulunmayan kolluk görevlilerinin insan haklarına yeterince uygun
davranmayacağı düşünülebilir.”Raporda cezaevlerinin hemen hepsinde oda sistemine geçildiğini
anlatılarak “Artık cezaevlerinde hükümlü ve tutuklular için anlamlı faaliyetler programlanarak, odalarında
oturmak yerine bu faaliyetlere katılımları sağlanmıştır” ifadesi yer aldı.
Sorun uygulamada
Đfade özgürlüğü alanında yaşanılan ihlallerinin ana nedeninin uygulamada yaşanılan sorunlardan
kaynaklandığı belirtilerek “301 benzeri hükümler başka ülkelerde de bulunmasına rağmen, Türkiye’de
ifade hürriyeti konusunda açılan dava sayısı ve sanık saysının yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Đfade
hürriyeti konusunda sorunlar ağırlıklı olarak uygulamadan kaynaklanmaktadır” denildi.
Namus cinayetinde artış
Raporda, ‘Töre ve namus cinayatleri’ başlığı altında son beş yılda töre ve namus cinayetlerinden ölenlerin
sayısının 1100 olduğu ifade edildi. Namus cinayetlerinin işlendiği bölgeler sıralaması Marmara, Ege ve Đç
Anadolu şeklinde verildi. “2003’te namus cinayetlerine kurban gidenlerin sayısı 159 iken, 2006’da 233,
2007’de 231 olmuştur” denilen raporda Đstanbul’da 2007’de 2006’ya göre yaşanan namus cinayetleri

sayısının artış gösterdiği belirtildi. Sayı 27 iken 53’e çıktığı vurgulandı. Artışa neden
olarak göç gösterildi. (Radikal)

13 TEMMUZ 2008

