TÜRBAN HALKIN UMURUNDA BĐLE DEĞĐL
Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı'nın raporunda her konudan onlarca şikayet var.
Türban yüzünden ise sadece bir şikayet geldi MESUT HASAN BENLĐ
ANKARA - AKP’nin öncelikli olarak çözülmesi gereken bir sorun olarak gördüğü,
‘üniversitelerdeki başörütüsü’ sorunu vatandaşlar açısında öncelikli bir problem
olmadığı, Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ortaya
konuldu. Başkanlığın hazırladığı raporda ‘Kılık kıyafetinden dolayı eğitim hakkında
mahrum’ olduğu iddiasıyla sadece bir tane başvuru yapıldı. Vatandaşın en çok şikâyetçi
olduğu konu sağlık ve hasta hakkı alanındaki yaşanılan ihlaller oluştururken, en çok
şikâyetçi
olunan
kurumların
başında
ise
belediyeler
geliyor.
Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığı tarafından bu yıl ilk defa hazırlanan ‘2007 Türkiye
Đnsan Hakları Raporu’nda ilginç tespitler yapıldı. AKP’nin çözülmesi gereken öncelikli
sorun olarak ortaya koyduğu başörtüsü sorununun vatandaşlar açısında aynı önceliğe
sahip
olmadığı
ortaya
çıktı.
‘Hasta hakkı’ ilk sırada
Hazırlanan raporda 2007’deki hak ihlalleri sıralamasında ‘sağlık ve hasta hakkı ihlali’ ilk
sırayı aldı. Raporda AKP hükümeti tarafından sağlık alanında yapılan reformlara rağmen,
Đnsan Hakları Başkanlığı’na en çok şikâyetin gelmesinin nedeni vatandaşın
bilinçlenmesine bağlanarak “Burada sevindirici olan, vatandaşlarımızın artık hakları
konusunda giderek daha yüksek bilinç düzeyine ulaşması, hak arama cesaretinin
gelişmesi, çağdaş standartlarda hizmet talebinin yaygınlaştırılmasıdır” denildi.
Vatandaşın en çok şikâyet ettiği konular arasında ise ‘kötü muamele’ ikinci sırada yer
alırken, ‘mülkiyet hakkı’ üçüncü, ‘çevre hakkı’ dördüncü, ‘işkence’ 11. sırada yer aldı.
Başbakanlık raporunda, ‘ayrımcılık yasağı ihlali’ iddiasıyla 2007 yılında toplam 42
şikâyet başvurusu yapıldı. Bu başlık altında en çok şikâyet edilen konu ‘idarenin işleyişi,
hizmetin yerine getirilmesine ilişkin şikâyetler’ ilk sırayı aldı. Mülkiyet hakkına ilişkin
belediyelerde kamulaştırmalarla ilgili işlemlerden kaynaklanan şikâyetler ikinci sırayı
alırken, çalışma ve sözleşme hakkıyla (istihdam) ilgili şikâyetler üçüncü sırada kendisine
yer buldu. Raporda ‘Kılık kıyafetinden dolayı eğitim hakkında mahrum olduğu iddiası’
ile ilgili olarak sadece bir tane başvuru yapıldı.

Belediyelerdenşikâyetçi
Raporda vatandaşların en çok şikâyet ettiği kurum olarak, belediyeler ilk sırada yer aldı.
Raporda belediyelerle ilgili şikâyetlerin ilk sırada yer almasının şaşırtıcı olmadığı ifade
edildi. Vatandaşın şikâyetçi olduğu kurumlar arasında yargı kurumu olarak adliyeler
ikinci sırayı yer aldı. Vatandaşların en çok adil yargılama konusunda şikâyet başvurusu
yaptıkları kaydedildi. Emniyet ise raporda vatandaşların şikâyetçi olduğu kurumlar
arasında üçüncü sırada yer aldı.
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