27 ARALIK 2001 TARİHLİ KOMİSYON TOPLANTISI
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu gündemdeki konularõ görüşmek üzere bugün
(27 Aralõk 2001 Perşembe) 19 üyenin katõlõmõyla toplanmõştõr.
Toplantõnõn ilk bölümünde Komisyon Başkanõ Sayõn Hüseyin Akgül aşağõdaki konularda
Komisyon üyelerini bilgilendirmiştir.
•

10 Aralõk 2001 Dünya İnsan Haklarõ Günü’nde dağõtõmõna başlanan Uluslararasõ Temel
İnsan Haklarõ Belgeleri kitabõ yoğun bir ilgi görmüştür. Kitap bütün özel ve devlet
üniversiteleri kütüphanelerinin yanõ sõra birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum
örgütüne de gönderilmiştir. İnsan haklarõ eğitimi çerçevesinde kitabõn ikinci baskõsõnõn
yapõlõp Türkiye’deki bütün il ve ilçe insan haklarõ kurullarõna dağõtõlmasõ
planlanmaktadõr.

•

Aynõ gün açõlan web sitesini geçen 17 gün içinde 774 kişi ziyaret etmiştir. Son birkaç gün
günde ortalama 100’ün üzerinde ziyaretçi Komisyonun web sitesine bağlanmaktadõr.
Web sitesinin adresi: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm

•

Komisyonun inshkkom@tbmm.gov.tr olan e-mail adresine çok yoğun olmamakla
birlikte mesajlar gönderilmekte, vatandaşlar sorunlarõnõ aktarmaktadõr. Bu mesajlarla
ilgili işlem yapõlõp mektup sahibi bilgilendirilmektedir.

•

Komisyonun karakol ve cezaevleri dõşõnda huzurevleri ve yetiştirme yurtlarõnõ da
denetleyeceğini açõklamasõnõn ardõndan huzurevlerinden gelen başvurularda ciddi bir
artõş gözlenmektedir. Başõmõzõn tacõ olan yaşlõlarõmõzõn dilek ve şikayetleri için gerekli
araştõrma ve soruşturmalar yapõlmakta ve kendilerine bilgi verilmektedir.

Toplantõnõn ikinci bölümünde denetleme faaliyetleri görüşülmüştür. Bu bağlamda ilk
etapta karakollara yönelik denetimlerin başlatõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Denetim için standart bir
form hazõrlanmõştõr. Milletvekillerinin bilgisine sunulan form daha sonra kamuoyuna
açõklanacaktõr. CMUK, Yakalama, Gözaltõna Alma ve İfade Alma Yönetmeliği gibi ulusal
mevzuatõn yanõnda uluslararasõ standartlar da dikkate alõnarak hazõrlanan denetleme formundaki
amaç bir standart geliştirilmesidir. Hangi kriterlere göre denetlemenin yapõlacağõ hakkõnda bilgi
içerecek olan form İçişleri Bakanlõğõ aracõlõğõyla İl Emniyet Müdürlüklerine ve Jandarma
Komutanlõklarõna da ulaştõrõlacaktõr. Bu uygulamadaki amaç gözaltõ mekanlarõnda
gerçekleştirilecek somut iyileştirmelere katkõda bulunmaktõr.
Denetlemeler aynõ anda 6-7 alt komisyon tarafõndan değişik illerde gerçekleştirilecektir.
Denetim için gidilen ilde polis ve jandarma karakollarõnõn incelenmesinin yanõ sõra sivil toplum
örgütleri temsilcileri, insan haklarõ il kurulu üyeleri, savcõ ve Emniyet Müdürü ile de toplantõ
yapõlmasõ planlanmaktadõr. İncelemenin son aşamasõnda vali ziyaret edilecektir.
Denetlemelerin ardõndan yapõlacak ilk Komisyon toplantõsõnda Alt Komisyonlarõn
izlenimleri gündeme taşõnacaktõr. Bu gözlemler õşõğõnda en kõsa zamanda bir Komisyon raporu
hazõrlanarak çalõşmalarõn sonuçlarõ hakkõnda kamuoyu bilgilendirilecektir.

