TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
BİNGÖL RAPORU
(17 - 19 OCAK 2003)

GİRİŞ:
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu 22 inci Dönem 1 inci Yasama Yõlõ 16
Ocak 2003 tarihli 2 inci toplantõsõnda Komisyonun görev alanõna giren gelişmelere
ivedilikle müdahalesini sağlamak ve Komisyon çalõşmalarõnõ planlamak üzere Başkanlõk
Divanõna yetki vermiştir. Bu yetkiye istinaden Başkanlõk Divanõ öncelikli olarak
olağanüstü hal uygulamasõna son verilen eski OHAL Valiliği Bölgesi sõnõrlarõ içerisinde
kalan bazõ illerde yerinde inceleme yapma kararõ almõştõr. Bu incelemeye hazõrlõk
amacõyla; 8 Ocak 2003 tarihinde Mazlum-Der, İHD, TTB ve TİHV gibi sivil toplum
kuruluşlarõ temsilcilerinden bilgi alõnmõş; 9 Ocak 2003 tarihinde de İçişleri Bakanlõğõ,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlõğõ temsilcilerinden konuyla ilgili
bilgi alõnarak; Batman, Bingöl, Diyarbakõr, Mardin, Muş ve Tunceli illerine birer Alt
Komisyonun inceleme yapmak ve bilgi almak üzere gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu karara istinaden, Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI, Osmaniye Milletvekili Şükrü
ÜNAL, Şanlõurfa Milletvekili Mehmet Faruk BAYRAK ve Komisyon Uzmanõ Ercan
DURDULAR’dan oluşan bir Heyet 17-19 Ocak 2003 tarihleri arasõnda Bingöl İlinde
incelemelerde bulunmuştur.
Heyetimiz, 17 Ocak 2003 tarihinde Ankara’dan havayolu ile Muş Havaalanõna
hareket etmiş, ve Muş’tan karayolu ile Bingöl İline ulaşmõştõr.
İlk olarak, Bingöl Valisi Sayõn Tamer ERSOY’dan ilin genel sorunlarõ ve Bingöl
İnsan Haklarõ İl Kurulunun faaliyetleri hakkõnda bilgi alõnmõştõr. Aynõ gün sivil toplum
kuruluşlarõnõn temsilcileri: Baro Başkanõ, Tabib Odasõ Başkanõ, Eczacõlar Odasõ Başkanõ,
İHD Başkanõ ve Belediye Başkan vekili ile bir toplantõ yapõlarak TBMM İnsan Haklarõnõ
İnceleme Komisyonu’nun faaliyetleri hakkõnda bilgi verilmiş, Bingöl İline yapõlan ziyaretin
amacõ anlatõlmõş ve üyelerin tek tek görüşlerine başvurulmuş, ve Bingöl İnsan Haklarõ İl
Kurulu Toplantõsõna katõlarak, Kurulun çalõşmalarõ hakkõnda bilgi alõnmõştõr.
18 Ocak 2003 Cumartesi günü Cumhuriyet Başsavcõsõ M. Ali ERBAY, Emniyet
Müdürü Osman Nuri ÖZDEMİR, İl Jandarma Alay Komutanõ Kur. Albay Ata ALKAN,
makamlarõnda ziyaret edilerek ilin genel sorunlarõ ve insan haklarõ uygulamalarõ
konularõnda görüşleri alõnmõştõr. Aynõ gün Bingöl Özel Tip Cezaevi ziyaret edilerek
Cezaevlerini İzleme Kurulu üyeleri ile toplantõ yapõlmõş, cezaevi ve uygulamalar
hakkõnda bilgi alõnmõş; cezaevi içerisinde rastgele seçilen koğuşlarda inceleme yapõlarak
tutuklu ve hükümlüler ile görüşülmüştür.
Heyetimiz il içinde incelemelerine devam ederken ile giriş ve çõkõşlarda bulunan
arama noktalarõnda inceleme yapmõş, burada kimlik kontrolü yapõlan vatandaşlarla
görüşülerek uygulamalar hakkõndaki düşünceleri alõnmõştõr.

Aynõ gün Emniyet Müdürlüğünün nezarethanelerinde ve TEM Şubesinde inceleme
yapõlmõş, gözaltõ defterlerine ait kayõtlar incelenmiştir. İlde Emniyet Müdürlüğüne bağlõ iki
polis merkezinde inceleme yapõlmõş, Küçük Çocuklarõ Koruma Şube Müdürlüğü
gezilerek faaliyetleri hakkõnda bilgi alõnmõştõr.
İl Jandarma Alay Komutanlõğõnõn
teşkilatlanmalarõ hakkõnda bilgi alõnmõştõr.
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BİNGÖL VALİSİ TAMER ERSOY İLE GÖRÜŞME:
Valilikte yapõlan görüşme sõrasõnda şu bilgiler verilmiştir;
Bingöl İl sõkõyönetim kapsamõnda iken 19 Temmuz 1987 tarihinde olağanüstü hal
kapsamõna girmiş, 06 Ekim 1997 tarihinde ise olağanüstü hal kapsamõndan çõkarõlarak
Mücavir İl statüsüne alõnmõştõr. 30 Kasõm 2002 tarihinde OHAL'in tamamen kalkmasõ ile
mücavir il statüsünden de çõkmõştõr.
Tüm bölgede olduğu gibi Bingöl ilinde de uzun süre devam eden bölücü terör
nedeniyle halkõn huzuru büyük ölçüde bozulmuş, terör korkusundan köyler boşalmõş,
okullar, sağlõk birimleri ve iş makineleri yakõlmõş, hizmet götüren teknik personel,
öğretmenler, kamu görevlileri öldürülmüş, bölgeye büyük bir korku ve endişe hakim
olmuştur.
Son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamõ sonucu isteyen vatandaşlar
köylerine geri dönüş yapmõş ve bölgede geriye dönüşün en fazla Bingöl İlinde
gerçekleştiği anlaşõlmõştõr. İçişleri Bakanlõğõmõzca Köye geri Dönüş ve Rehabilitasyon
Projesinde ayrõlan ödenek ile geriye dönüş olan köylerin tahrip olan altyapõ hizmetleri
onarõlmõş ve dönüş yapan vatandaşlarõmõzdan maddi durumu iyi olmayanlara ayni
yardõmlarda bulunulmuştur. Son 3 yõl içerisinde kõrsal kesimde kapanan ve yeteri kadar
öğrencisi olan tüm okullar onarõlarak hizmete açõlmõş, birçok sağlõk tesisi de hizmete
sunulmuştur. Yine terör nedeniyle kapalõ olan yayla ve meralarõn tamamõ hayvancõlõkla
uğraşan vatandaşlarõn hizmetine açõlmõştõr.
Bingöl İl ve İlçelerindeki İnsan Haklarõ Kurullarõna ve İnsan Haklarõ Danõşma
Masalarõna. müracaat yok denecek kadar azdõr. Aralõk 2002 de Bingöl Cezaevinde kalan
6 tutuklu müracaatta bulunmuş, müracaatlarõ içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcõlõğõnõ
ilgilendirdiğinden Aralõk ayõ toplantõsõnda İl İnsan Haklarõ kurulunca alõnan karar ile konu
Cumhuriyet Başsavcõlõğõna intikal ettirilmiştir. Bunun dõşõnda İnsan Haklarõ Konularõnda
değişik makamlara yapõlan müracaatlardan Valiliğe intikal edenlerin gereği yapõlmõştõr.
İI genelinde 5 Devlet Hastanesi, 1 Doğum ve Çocuk Bakõm Evi, 1 SSK Hastanesi,
1 Halk Sağlõğõ Laboratuarõ, 1 Verem Savaş Dispanseri, 27 Sağlõk Ocağõ ve 76 Sağlõk Evi
bulunmaktadõr. 27 Sağlõk Ocağõndan 5'i, 76 Sağlõk Evinden de 72'si kapalõ
bulunmaktadõr. Yeterli sayõda personel verildiği taktirde kapalõ sağlõk ocaklarõ ve sağlõk
evleri peyder pey hizmete açõlmaktadõr. Mevcut yataklõ sağlõk kurumlarõnda toplam yatak
kadrosu 530 (100'ü SSK) olup, mevcut yatak sayõsõ 508 (100'ü SSK) 'dir. Ayrõca il
merkezinde bir Özel Tõp Merkezi hizmet vermektedir.
Bazõ branşlarda uzman hekim bulunmamaktadõr. Halen ilde Sağlõk Bakanlõğõ ve
SSK'ya ait sağlõk kurumlarõnda 30 uzman hekim (5'i SSK), 98 pratisyen hekim (3'ü SSK),

10 diş hekimi, 1 Eczacõ, 146 hemşire (19'u SSK), 161 sağlõk memuru (8'i SSK) ve 126
ebe (4'ü SSK) görev yapmaktadõr.
İlde 2 Ana Okulu, 215 İlköğretim Okulu, (9 tanesi YİBO, 8 tane PİO, 1 tanesi Özel
İlköğretim Okulu,) 21 tane Lise ve Dengi Okul, 1 Meslek Yüksek Okulu olmak üzere
toplam 257 eğitim ve öğretim kurumu bulunmaktadõr.
Milli Eğitime ait İlköğretim kurumlarõnda bulunan toplam öğretmen sayõsõ 1 427,
öğrenci sayõsõ ise 58 958'dir. Lise ve dengi okullardaki öğretmen sayõsõ 305 olup,
Yüksek Okuldaki öğrenci sayõsõ 496'dõr.
Dağõnõk yerleşim yapõsõnõn getirmiş olduğu eğitim sorunlarõ, Yatõlõ İlköğretim Bölge
Okullarõ (YİBO) yaygõnlaştõrõlarak çözülmeye çalõşõlmaktadõr.
Bingöl ili ülkemizin az gelişmiş yöreleri arasõnda olup, Kalkõnmada Birinci Derecede
Öncelikli iller arasõndadõr. Cari fiyatlarla (1999 yõlõ) yõllõk 1.135 Dolarlõk kişi başõna gayri
safi yurtiçi hasõla ile 81 il arasõnda 72. sõradadõr.
Devlet Planlama Teşkilatõnõn il sõnõflandõrmasõnda en geri sõnõflama olan beşinci
gruba girmektedir.
2000 yõlõ Genel Nüfus Sayõmõ sonuçlarõna göre iktisaden faal nüfusun % 70'i
tarõmla uğraşmaktadõr.
Bingöl ilinin ana geçim kaynağõnõ hayvancõlõk teşkil etmektedir. Ancak 1991’den
bugüne bölge şartlarõna bağlõ olarak büyük ve küçük baş hayvan sayõsõnda yarõ yarõya
azalma olmuştur.
İIde arõcõlõk da önemli bir ekonomik faaliyet alanõnõ oluşturmaktadõr. 2002 yõlõ
itibariyle toplam 43 477 adet arõ kovanõ bulunmaktadõr. 2002 yõlõnda il genelinde 796 ton
bal üretimi gerçekleşmiştir.
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi:
İlde köyüne geri dönmek için 37 741 vatandaş Valilik ve Kaymakamlõklara
başvuruda bulunmuş, bunlardan 2002 yõlõ sonu itibariyle 15 954 kişi (2 822 hane)
köylerine geri dönüş yapmõştõr.
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamõnda 2002 yõlõ sonu itibariyle İçişleri
Bakanlõğõnca 2 trilyon 368 milyar TL. ödenek sağlanmõş, bu ödenek ile geri dönüş yapan
ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarõmõza ayni yardõmda (evlerini onaranlara
çimento, sac gibi inşaat malzemeleri veya geçimini sağlayabilmeleri için koyun alõmõ)
bulunulmuştur. Ayrõca dönüş olan köylerin terör nedeniyle tahrip olan altyapõlarõ (Yol, su,
sanat yapõlarõ vs. onarõlarak hizmete sunulmuştur.
Ekonomik ve sosyal göstergeler itibariyle Bingöl, Türkiye ve Doğu Anadolu Bölge
ortalamalarõnõn oldukça altõnda bulunmaktadõr. Bu düşüklüğün nedenleri ve beraberinde
getirdiği problemlerle İI'in genel nitelikleri aşağõda belirtilmiştir.
1. Çalõşma yaşõndaki nüfusun bağõmlõlõk oranõnõn yüksek olmasõ
2. İç göç ve İI dõşõna göç verme oranõnõn yüksekliği
3. Yüksek işsizlik oranõ
4. Nitelikli işgücünün bulunmamasõ

5. Girişimcilik ve sermaye yetersizliği
6. Eğitim ve okullaşma oranõndaki düşüklük
7. Tarõm sektörünün hakim niteliği ve tarõm verimindeki düşüklük
8. Hayvancõlõğõn son yõllarda bölge şartlarõna bağlõ olarak gerilemesi ikame
edilememesi.
9. Coğrafi ve iklim şartlarõnõn olumsuzluğu 10.Temel altyapõ hizmetlerindeki
yetersizlikler
10. İstihdam sağlayõcõ faktörlerin etkin olamamasõ 12. Ulaştõrma ağõnõn
yetersizliği
11. Yüksek doğurganlõk oranõ
12. Gelir seviyesi ve gelir artõş hõzõnõn düşük olmasõ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE YAPILAN TOPLANTI:
Baro Başkanõ Sabri Erik;
Görüşme sõrasõnda Baro Başkanõ Sabri Erik, herhangibir şikayet iletmek üzere
gelmediklerini, amaçlarõnõn tanõşmak ve diyalog kurmak olduğunu, Türkiye genelinde
yaşanan sõkõntõlardan farklõ bir sõkõntõlarõ olmadõğõnõ, yerel birimlerin kendi tutumlarõndan
kaynaklanan bir şikayetlerinin olmadõğõnõ, münferit olaylarõn üzerine gidildiğini, önemli
olanõn sistemin düzeltilmesi olduğunu ifade etmiştir.
Tabipler Odasõ Başkanõ Dr. İlhan Geçit;
Görüşme sõrasõnda Dr. İlhan Geçit; doktorlar adõna bir şikayetle karşõ karşõya
gelmediklerini, adli görevlerini yaparken mesleklerine tam bir saygõ beklediklerini,
bugüne kadar bir sõkõntõ ile karşõlaşmadõklarõnõ ifade etmiştir.
Eczacõlar Odasõ Başkanõ Eren Beyazyõldõrõm;
Görüşme sõrasõnda Eren Beyazyõldõrõm, beş yõldõr görev yaptõğõnõ her gün daha iyi
şartlarda görev yaptõklarõnõ, genel bir sağlõk sigortasõna ihtiyaç olduğunu ilaç sõkõntõsõ
çektiklerini ifade etmiştir.
İHD Başkanõ Rõdvan Kõzgõn;
Görüşme sõrasõnda Rõdvan Kõzgõn, TBMM İHİK Heyetinin yaptõğõ çalõşmanõn
bölgeye önemli katkõlarõnõn olacağõnõ, devleti temsil eden kurumlarõn devlet için herşeyi
yaparõm zihniyetiyle hareket ettiğini, vali ve emniyet müdürünün yasakçõ zihniyet ile
hareket ettiğini, bölge halkõnõn çatõşma kültüründen hoşgörü kültürüne geçmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Belediye Başkan Vekili Ahmet Acar;
Görüşme sõrasõnda Ahmet Acar, protokoldeki varlõklarõnõn valilik tarafõndan
görmezden gelindiğini, konuşmalar sõrasõnda hiçbir devlet görevlisinin belediye
başkanõna hitap etmediğini, 1999 seçimlerinden buyana valinin belediyeyi ziyaret
etmediğini, valiliğin yaptõğõ sosyal yardõmlarda belediyenin görüşünü almadõğõnõ, Bingöl-

Diyarbakõr arasõnda bulunan yol kontrol noktalarõnda çok zaman kaybedildiğini,
hastalarõn bile buralarda bekletildiğini, hastanenin sürekli Diyarbakõr yada Elazõğ’a hasta
sevk ettiğini ifade etmiştir.
İNSAN HAKLARI İL KURULU TOPLANTISI:
İl Kurulu toplantõsõnda Aziz Ketme isimli bir tutuklunun Kurula gönderdiği bir dilekçe
ele alõnmõş ve gereği için Cumhuriyet Başsavcõlõğõna gönderilmiştir.
YETİŞTİRME YURDUNDA YAPILAN İNCELEME VE GÖRÜŞMELER:
Yetiştirme Yurdunda 13-18 (20) yaş gurubuna ait 95 çocuk barõndõrõlmaktadõr. İki
blokta hizmet veren yurtta kõşla türü bakõmdan ev tipi bakõma geçildiği, çocuklarõn 4 er
kişilik odalarda barõndõrõldõğõ, faaliyet olarak judo, futbol, halk oyunlarõ ve tiyatro
düzenledikleri, %63 oranõnda üniversite sõnavõnda başarõ gösterdikleri, 3410 sayõlõ
yasaya göre 18 yaşõnõ dolduran çocuklarõn işe yerleştirilmeye çalõşõldõğõ ifade edilmiştir.
Yurtta barõndõrõlan çocuklarla yapõlan görüşmede; çocuklarõn genelde 3410 sayõlõ
yasadan faydalanmak istedikleri, daha iyi yaşam standardõna ulaşmayõ amaçladõklarõ
tespit edilmiştir.
JANDARMA:
Bingöl İI Jandarma Komutanlõğõ Karargah ile merkez dahil 8 İlçe Jandarma
Komutanlõğõ ve bunlara bağlõ 46 Jandarma Karakolu, 13 Mekanize Jandarma Komando
Timi, Bakõm Onarõm Komutanlõğõ ile Operasyon Birliği olarak; 1 Jandarma Komando
Taburu, 1 Jandarma Komando Özel Harekat Taburu, 7 Jandarma Asayiş Komando
Bölüğü 1 Jandarma Koruma Bölüğü bulunmaktadõr.
Jandarma sorumluluk bölgesinde, 2002 yõlõ içinde 52 ideolojik olay meydana
gelmiştir. İdeolojik olaylara karõşan toplam 87 şahõs göz altõna alõnarak adli makamlara
sevk edilmiştir. 253'ü şahsa karşõ, 69'u mala karşõ olmak üzere toplam 322 asayiş olayõ
meydana gelmiştir. Asayiş olaylarõna karõşan toplam 398 şahõs göz altõna alõnarak adli
makamlara sevk edilmiştir. 78 kaçakçõlõk olayõ meydana gelmiştir. Kaçakçõlõk olaylarõna
karõşan toplam 206 şahõs göz altõna alõnmõştõr. Kaçakçõlõk olaylarõna karõşan şahõslar
sevk edildikleri adli makamlarca 146 şahõs tutuklanmõş, 60 şahõs ise tutuksuz yargõlamak
üzere serbest bõrakõlmõştõr.
2002 yõlõnda, bir önceki yõla göre ideolojik olaylarda % 147 oranõnda artma, asayiş
olaylarõnda % 1.5 oranõnda azalma, kaçakçõlõk olaylarõnda yüzde 53 oranõnda artma
olmuştur.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, 2 şube müdürlüğü ile üç büro amirliği , 2 Emniyet
Müdür Yardõmcõsõna bağlõ 18 şube müdürlüğü ve 1 büro amirliğinden oluşmaktadõr. İI

Merkezinde 2 adet polis merkezi bulunmaktadõr. 2002 yõlõ sonu itibariyle il merkezinde
671 Emniyet Hizmetleri personeli çalõşmaktadõr.
Polis sorumluluk bölgesinde, 2001 yõlõnda 4 ideolojik olay meydana gelirken 2002
yõlõnda 5 ideolojik olay meydana gelmiştir. 2001 yõlõnda asayişe müessir olay sayõsõ 508
iken, 2002 yõlõnda 809 'a çõkmõştõr. 2001 yõlõnda 50, 2002 yõlõnda ise 61 kaçakçõlõk olayõ
meydana gelmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME:
Bingöl’e yaptõğõmõz gezi sõrasõnda başta vali olmak üzere, il yöneticileri ile halk
arasõnda kopukluk olduğunu gördük. Vali, halkõn içine girmeyen kendini bir güvenlik
kafesiyle halktan tecrit eden birisidir. Bunun yanõnda ildeki Sivil Toplum Örgütlerinden
İnsan Haklarõ Derneği Başkanõ’nõn yasa dõşõ PKK-KADEK sempatizanõ olduğu, yaptõğõ
konuşma ve açõklamalardan anlaşõlõyordu.
İl’e, köye dönüş ile ilgili verilen kaynaklarõn, valilikçe başka yerlerde kullanõldõğõ
konusunda duyumlar ve şikayetler aldõk.
Genel olarak özetleyecek olursak, İl’de güvenlik ortamõ sağlanmõş, insanlar gece
saat 12.00-01.00 saatlerine kadar diledikleri şekilde şehir merkezinde araçlarõyla
gezebiliyorlar. Köye dönüşlerde kõsmen yardõmcõ olunuyor. Cezaevi ziyaretimizde
herhangi bir şikayetle karşõlaşmadõk.
İl’in çevre illerle ulaşõmõnõ sağlayan yollarõn güvenli bir şekilde trafiğe açõlmõş
olmasõ sevindiricidir.
Halkõn beklentisi, yöneticilerin kendileriyle kaynaşmasõ, iç içe olmasõnõ istiyorlar.
Olağanüstü hal tazminatlarõnõn kaldõrõlmasõ çalõşanlarõ huzursuz etmiş durumdadõr.
Normale dönmek için biraz daha zaman ve yöneticilerin özveri göstermesi gerekiyor.
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