BATMAN RAPORU (17-20 Ocak 2003)
GEZİNİN AMACI:
Olağanüstü hal yasasõnõn uygulandõğõ illerde aşamalõ olarak kaldõrõlarak
sonuçta 30 Kasõm 2002 tarihinde olağanüstü sona erdikten sonra, hukuken olağan
halin geçerli olduğu bölgede fiilen olağan hal koşullarõnõn oluşup oluşmadõğõnõn, köye
dönüş, cezaevleri, karakol, arama kontrol mekanizmalarõnda yasa ve mevzuatlara
uyulup, uyulmadõğõnõn tespit ve değerlendirilmesi için Güney Doğu Anadolu
Bölgesinde 6 ilde inceleme yapõlmasõna komisyon tarafõndan karar verilmiş ve bu
bağlamda 4 milletvekili ile Batman ilinde inceleme yapõlmõştõr.
GÖZLEMLER:
Araştõrmalar,
•

Emniyet

•

Jandarma

•

Cezaevi birimlerinde yapõlmõştõr.

Görüşmeler,
•

Vali,

•

Baş Savcõ,

•

Belediye Başkanõ,

•

Sivil Toplum Örgütleri

•

İnsan Haklarõ İl Kuru,

•

ÇATOM ve madde bağõmlõlarõ ilgilileri,

•

Kahvehane, çay ocaklarõ, iş yerlerinde vatandaşlarla yapõlmõştõr.

Batman ili, PKK terörü ve ekonomik nedenlerle yoğun göç almõş bir ilimizdir.
Bir yandan PKK terörü, bir yandan PKK karşõtõ gibi gelişen HİZBULLAH terörü 1990’lõ
yõllarõn sonuna kadar Batman’õ yaşanmaz bir il haline getirmiştir.
PKK ve HİZBULLAH kaynaklõ silahlõ terörün sona ermesi ile ilde OHAL
uygulamalarõnda doğal olarak esneklik sağlanmõş, bir yandan terörün sona ermesi,
diğer yandan terör nedeniyle artan devlet baskõsõnõn azalmasõ, sonuç olarak halkõn
“eskiye göre daha iyidir” şeklinde niteledikleri koşullarõn daha iyi olmasõna neden
olmuştur.
İnceleme sõrasõnda vatandaşõn son 1-2 ay içerisinde eski günlere mi
dönüyoruz endişesine kapõldõğõ görülmüştür.
Bunun nedeni, Abdullah ÖCALAN’õn cezaevi ile ilgili koşullara ilişkin PKKKADEK örgütünün propagandasõ, yakõn zamanda Lice’de yaşanan olay ve kõsmen de
Irak savaşõnõn olasõ etkilidir.
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Genel olarak terör tehdidi azalmakla, ekonomik sorunlar gündeme oturmuştur.
Heyetimizin Batman halkõ ile direkt kurduğu kahveler, çay ocaklarõ, sendikalar
ve esnaflarõn işyerlerinde yaptõğõmõz görüşmelerde vatandaşlarõn heyetle toplum
içinde ilişki kuramadõklarõ, şikayetlerini açõklayamadõklarõ, bizlerle ikili görüşmelerinde
ise eğer herkesin içinde konuşurlarsa güvenlik görevlileri tarafõndan izlenip baskõya
maruz kaldõklarõnõ belirtmişlerdir.
Zõrhlõ araç ve panzerlerin şehirde arada bir görüldüğü, silahlõ resmi güvenlik
birimleri ve sivillerin sokakta sivil vatandaşõn arasõnda bulunduğu tarafõmõzdan tespit
edilmiştir. (İlgililer tarafõndan bu hareketlilik 17 Ocak 2000 tarihinde öldürülen
Hizbullah lideri Hüseyin VELİOĞLU’nun ölüm yõl dönümü nedeniyle diye
açõklamõştõr.)
İl Emniyet Müdürlüğünün zemin ve bodrum katõnda bulunan sanõk sorgu ve
gözlem mekanlarõnõn yeni düzenlenmiş, boyanmõş, kamera sistemlerinin konulmuş ve
henüz hizmete açõlmamõş olduğu, (Heyet için hazõrlanmõş gibi) 2000 yõlõnda yapõlan
incelemelerde tespit edilen gayri insani koşullarõn ortadan kaldõrõlmõş olduğu, yeni
sorgu odasõnõn ses geçirmez şekilde izole edildiği görülmüştür.
Batman Özel Tip Cezaevlerinde yapõlan incelemede, genel olarak tutuklu ve
hükümlülerin Cezaevi İdaresi ve Baş Savcõdan şikayetçi olduklarõ gözlemlenmiştir.
Bu şikayetler,
1- Haftalõk 5 saat sohbet, spor, kültür etkinliği yapma hakkõ veren
genelgenin uygulanmadõğõ,
2- Görüşmeye gelen yakõnlarõna kötü davranõldõğõ, görüşme sürelerinin
arama yapma bahanesi ile kõsaltõldõğõ,
3- 6 ayda bir yapõlan koğuş değişikliğinin yapõlmadõğõ,
4- Dilekçelerin dikkate alõnmadõğõ,
5- Baş Savcõnõn Cezaevi İdaresine bizzat karõştõğõ, tutuklu ve hükümlülere
istediklerini
yapmazlarsa
sürgünle
veya
infazlarõnõ
yakarak
cezalandõrõlacağõnõ söylediği,
6- Yeterli sõcak su ve havalandõrmanõn olmadõğõ,
7- İşkence ile ilgili tespitimiz.
Tutuklu ve hükümlülerin hazõrlõk aşamasõnda
•

Adi: 12 kişi işkence görmüş

•

“

•

Hizbullah: Tamamen işkence görmüş,

•

PKK: 1 kişi dõşõnda işkence görmüş.

20 kişi işkence görmemiş

Olduğunu beyan ettikleri, tespit edildi.
Heyet Cezaevine gelmeden 1 gün önce ankesörlü telefon takõlmõş fakat
kullanõma açõlmamõştõr.
Batman Cezaevinde 250 kişi kapasiteli olup inceleme sõrasõnda 523 tutuklu ve
hükümlü mevcuttur.
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Batman Cezaevinde Baş Savcõnõn gelmesinden sonra verilen yemeğin
kalitesinin arttõğõ tutuklu ve hükümlüler tarafõndan beyan edilmiştir. Ancak diğer
taraftan koşullarõn da zorlaştõrõldõğõ beyan edilmiştir.
Tutuklu ve hükümlülerin özellikle haftalõk 5 saat ayrõ koğuştan insanlarla bir
arada olma haklarõnõn Batman Cezaevi koşullarõ dikkate alõndõğõnda var olduğu,
ancak Baş Savcõ tarafõndan buna ilişkin 18.1.2002 tarih 2-7 sayõlõ genelgeye, bu
genelge Batman Cezaevi ile ilgili olmadõğõ gerekçesi ile uyulmadõğõ, kanaatimizce bu
genelge doğrultusunda söz konusu hakkõn verilmesi gerektiği veya bu konuda ilgililer
tarafõndan yeniden açõklayõcõ genelge gönderilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Cezaevi İzleme Komitesinin koşullara ilişkin önerilerinin gereğinin yapõlmadõğõ
komitenin daha sõk aralõklarla Cezaevi ile ilgilenmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Terör nedeniyle geçmişte bazõ köyler boşaltõlmõştõr.
Valilik tarafõndan verilen bilgilere göre.
•

30 Köy boşaltõlmõştõr.

•

105 mezra boşaltõlmõştõr.

Bunlardan
•

9 köy geri dönmüştür.

•

11 mezra geri dönmüştür.

Köye dönüşte,
•

6 köy 4 mezraya maddi destek sağlanmõş.

•

3 köy 7 mezraya maddi destek sağlanmamõştõr.

Yapõlan araştõrma sonucu köye dönüş programõnõn uygulamasõnda yetkililerin
bazõ köylerin dönüşünü, özendirdiği, bazõ köylerin dönüşünün engellendiği tespit
edilmiştir.
Kanaatimizce geçmişte PKK tarafõndan boşaltõlan köylere dönüş
desteklenmekte, devlet tarafõndan boşaltõlan köylere dönüş engellenmektedir. Bunun
gerekçesi de halen terör tehdidinin devam etmesidir.
İl ve İlçelerde kurulan İnsan Haklarõ Kurullarõnõn işlevsel olmadõğõ, Batman
İ.H.K.na bu güne kadar 6 başvuru yapõldõğõ, kurulun kuruluşu, üyeleri ve çalõşma
biçimi dikkate alõndõğõnda insan haklarõ ihlalleri konusunda caydõrõcõ olmayacağõ,
amacõn gerçekleştirilmesi için kurulun S.T.Ö. temsilciliklerinden oluşmasõ gerektiği
kanaatindeyiz.
İlin en yetkili ağõzlarõndan OHAL yasasõnõn teröristlere karşõ uygulandõğõ, bunun
terörle mücadelenin gereği olduğu, aslõnda bu uygulamalarla vatandaşõn can ve mal
emniyetinin sağlandõğõ yani vatandaşõn yararõna bir uygulama olduğu belirtilmiştir.
Yapõlan tespitlere göre Batman ilinde geçmişe göre bir çok iyileştirmeler
yapõldõğõ, silahlõ terörün bitmesi ve terör tehdidinin bitmesi veya azalmasõ sonucu
alõnan önlemlerin de aşamalõ olarak kaldõrõldõğõ ancak diğer olağan iller seviyesine
gelmediği, ilgili kamu görevlilerinin halen teröre karşõ devleti koruma veya kişisel
refleks ile hareket ettikleri tespit edilmiştir.
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ÖNERİLER:
1. Köye dönüş projesinin adaletli uygulamasõ, köye dönmek isteyenlerin talebinin
ayrõm yapõlmadan ivedilikle yerine getirilmesi, dönüş ihtiyacõ için maddi
kaynaklarõn arttõrõlmasõ, bu konuda ilgili bakanlõklarõn görevlilere talimat verilmesi.
2. Batman Cezaevi koşullarõnõn iyileştirilmesi, içerdekilerin tutuklu veya hükümlü
olmakla beraber insan olduklarõnõn unutulmamasõ, insan olmaktan kaynaklanan
haklarõnõn kullandõrõlmasõna mevcut yasa ve mevzuat kapsamõnda azami gayret
gösterilmesi, uygulamalardan doğan çelişkilerin giderilmesi için açõk ve net
genelgelerin gönderilmesi, özellikle Adalet Bakanlõğõnõn 18.1.2002 gün ve 2-7
sayõlõ genelge konusu haftalõk 5 saat sohbet toplantõsõ hakkõnõn tüm tutuklu ve
hükümlülere kullandõrõlmasõ.
3. Geçmişte terör nedeniyle mağdur olan halkõn son 1-2 aydõr yine aynõ korkuya
kapõlmalarõ da dikkate alõnarak yetkili ve görevlilerin halka daha yakõn
davranmalarõ gerekmekte, bazõ özel günler veya durumlar nedeniyle önlemlerin
arttõrõlmasõ, arama ve kontrollerin sõklaşmasõ, zõrhlõ araç ve üniformalõ görevlilerin
cadde ve sokaklarda sõk görülmesi terör ve teröristi caydõran değil halkõn insan
hak ve özgürlüklerini kõsõtlayan ve halkõ endişeye sürükleyen etkenler olduğunun
unutulmamasõ, devleti koruyalõm derken insanlarõn haklarõnõn ihlal edildiğinin
görevliler tarafõndan bilinmesi yönünde ilgililere bilgi ve eğitim verilmesi.
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