TUNCELİ RAPORU (17-20 Ocak 2003)
GİRİŞ
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu 22 inci Dönem 1 inci Yasama
Yõlõnõn 25 12 2002 tarihli 1 inci toplantõsõnda Doğu ve Güneydoğu illerinde
Olağanüstü Hal’in kalkmasõ üzerine bölgede meydana gelen değişiklikleri incelemek
amacõyla heyetler oluşturulmasõna oybirliği ile karar vermiştir. Bu inceleme
kapsamõnda Diyarbakõr, Mardin, Tunceli, Muş Bingöl ve Batman illerine gidilmiştir. Bu
bağlamda Tunceli’de Kõrklareli milletvekili Ahmet Gökhan SARIÇAM, Kõrşehir
milletvekili Hüseyin BAYINDIR ve Komisyon uzman yardõmcõsõ İzzet EROĞLU
incelemelerde bulunmuştur.
Heyetimiz 17 Ocak 2003 tarihinde Ankara’dan havayolu ile Elazõğ Havaalanõna
hareket etmiş ve Tunceli Valiliği’nin imkanlarõyla Elazõğ’dan Tunceli’ye ulaşmõştõr.
Tunceli-Elazõğ yolu üzerinde Elazõğ’õn Kovancõlar ilçesinde ve Elmalõ Jandarma
Karakolunda incelemelerde bulunulmuştur. Heyetimiz Tunceli’de Vali Mustafa
ERKAL, Emniyet Müdürü Sinan SALMAN ve İl Jandarma Komutanõ Jandarma
Kurmay Albay Yusuf KAYA tarafõndan karşõlanmõştõr. Vali Mustafa ERKAL’in
Heyetimize verdiği yemek sonrasõ Valilikte İnsan Haklarõ İl Kuruluyla beraber yapõlan
çalõşmalar hakkõnda bilgi almak amacõyla toplantõ yapõlmõştõr. 18 Ocak 2003’te
öğleden önce Belediye Konferans Salonunda sivil toplum örgütleri ve halkla, öğleden
sonra ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcõsõ Engin YETİK makamõnda ziyaret edildikten
sonra İl Cezaevi İzleme Kuruluyla toplantõ yapõlmõştõr. Ayrõca Tunceli Cezaevinde
incelemeler yapõlmõştõr. 19 Ocak 2003’te İl Emniyet Müdürü Sinan SALMAN
makamõnda ziyaret edildikten sonra nezarethanelerde incelemeler yapõldõ. Akabinde
Çocuk Yuvasõ ziyaret edildi. Daha sonra İl Jandarma Komutanõ Jandarma Kurmay
Albay Yusuf KAYA makamõnda ziyaret edildikten sonra ilgili birim tarafõndan insan
haklarõ çalõşmalarõ hakkõnda Heyetimize brifing verildi. Öğleden sonra ise Tunceli’nin
Mazgirt ilçesine gidildi ve Kaymakam Hasan Hüseyin COŞKUN makamõnda ziyaret
edilerek incelemelerde bulunuldu. 20 Ocak 2003’te sabahleyin Heyetimiz Valiliği
ziyaret ederek ilden ayrõldõ.
KOVANCILAR
Heyetimiz yol üzerinde bulunan bu ilçede bir kahvehaneye uğrayarak
vatandaşlarla sohbet etmiştir. Sohbet sõrasõnda vatandaşlar hak ve özgürlüklerle ilgili
memnuniyetsizliklerini açõkça anlatmõşlardõr. Bu bağlamda kahvehanelerin saat
akşam on birde zorla kapatõldõğõ, Ramazan ayõnda diğer ilçe kahvehanelerinin saat
üçe dörde kadar açõk olmasõna rağmen ilçelerinde buna izin verilmediği, geceleri bira
içerken polislerin müdahale ettiği ve güvenlik güçlerinin kendilerini paralõ okey
oynamamalarõna rağmen paralõ oynadõklarõ iddiasõyla rahatsõz ettiklerini
belirtmişlerdir. Nezarethanede tutulan bir vatandaşõmõz işkence ve kötü muameleye
maruz kalmadõğõnõ söylemiştir. Heyetimiz çobanlõk yapan bir vatandaşõmõza dağlarda
mayõn olup olmadõğõnõ sormasõ üzerine ilgili kişi dağlarda mayõn olmadõğõnõ ifade
etmiştir. Görüştüğümüz kişiler ayrõca ilçede terör olayõnõn sadece bir defa
yaşandõğõnõ, belediye hizmetlerinden memnun olduklarõnõ ve ilçe halkõnõn genellikle
Sayfa 1 / 11
Ahmet Gökhan SARIÇAM
Kõrklareli Mv.

Hüseyin BAYINDIR
Kõrşehir Mv.

yurt dõşõnda çalõşan yakõnlarõ olduğu için ekonomik krizlerden ilçenin pek
etkilenmediğini anlatmõşlardõr.
ELMALI JANDARMA KARAKOLU
Heyetimiz yine yol üzerinde bulunan geçici asayiş karakolu niteliğindeki Elmalõ
Jandarma Karakolunda incelemelerde bulunarak, karakolun çalõşma esaslarõ
hakkõnda Jandarma Astsubay Uğur Karataş’tan bilgi aldõ. Olağanüstü Hal’in
kaldõrõlmasõ üzerine bilgisayara kayõt yapõlõp yapõlmadõğõnõn sorulmasõ üzerine
OHAL’den sonra bu şekilde uygulamalarõnõn olmadõğõ sadece arananlar
listesindekileri bulmak amacõyla sondaj usulü araç durdurarak kimlik kontrolü
yaptõklarõnõ ifade ettiler. Bölgede terör örgütleri faaliyetlerine devem ettiğinden bu
uygulamalarõn yadõrganõlmamasõ ve aynõ zamanda uygulamalarõn mevzuata aykõrõlõk
teşkil etmediği belirtilmiştir. Karakolun asõl görevinin ilgili adli ve idari makamlarca
verilen izin sonucu ilgili kişileri tespit ederek ilgili makamlara teslim etmek olduğu
söylendi. Son iki yõl içerisinde yedi terör örgütü mensubunun yakalanarak ilgili
makamlara teslim edildiği aktarõldõ.
OHAL’in kaldõrõlmasõndan sonra değişiklik olup olmadõğõ ve genelge ve benzeri
emirlerin gelip gelmediği sorulmasõ üzerine genelge ve emirlerin geldiği ,
uygulamalarõnõ mevzuat doğrultusunda yaptõklarõnõ, emirler sonucu sağlõksõz hayvan
sevkini ve kaçakçõlõğõ önlemek amacõyla kontrol yaptõklarõnõ ve bölge hakkõnda
olumsuz yazõlarõn yazõlmasõndan rahatsõz olduklarõnõ belirttiler. Ayrõca araçtan
indirme şeklinde arama yapõlmadõğõ ifade edildi.
Karakolda nezarethane bulunmamaktadõr. Yakalananlar derhal Tunceli’ye
gönderilmektedir. Karakolun her yerinin incelemeye açõk olduğu söylenmesi üzerine
karakol müştemilatõnõn bir kõsmõnda inceleme yapõldõ. Ayrõca karakolun girişindeki bir
tabloda 639 gündür olay olmadõğõnõn yazõlõ olduğu görüldü.
Duran bir otobüste yolcularõn sõkõntõlarõ olup olmadõğõnõ öğrenmek amacõyla
kendilerini rahatça ifade etmeleri için jandarmadan da kimseyi almayarak görüşme
yaptõk. Otobüs şoförüne sõkõntõsõnõn olup olmadõğõ sorulmasõ üzerine hiçbir
sõkõntõsõnõn olmadõğõnõ söyledi. Bazõ yolcular OHAL’in kalkmasõnõn hayatlarõnda bir
şeyi değiştirmediğini her şeyin eski tas eski hamam olduğu söylendi. Bir kõsõm
yolcular ise artõk otobüsten indirerek aramanõn olmadõğõnõ sadece kimlik kontrolü
yapõldõğõnõ ve OHAL’in kaldõrõlmasõnõn en azõndan psikolojik olarak kendilerini
rahatlattõğõnõ ancak geçmişte yaşananlarõ unutmak istemelerine rağmen bir daha
yaşanmayacağõndan emin olamadõklarõ için kaygõlõ olduklarõnõ belirtmişlerdir.
Heyetimiz karakol civarõnda toplanan vatandaşlar ile de görüşmüştür.
Vatandaşlar karakol çalõşanlarõndan memnun olduklarõnõ , görevlilerin kendilerine
gayet iyi davrandõğõnõ ve esas sorunlarõnõn artõk ekonomik kaynaklõ olduğunu ifade
etmişlerdir. OHAL’in kalkmasõnõn yaşamlarõnda fark yaratõp yaratmadõğõnõ sorulmasõ
üzerine vatandaşlar önceden boşaltõlan köylere yerleşme izne bağlanmasõna karşõlõk
artõk böyle bir iznin söz konusu olmadõğõnõ ve yine önceden gõda ambargosu
uygulamasõ varken OHAL’den sonra kõsõtlamanõn kaldõrõldõğõnõ belirtmişlerdir.
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TUNCELİ VALİSİ MUSTAFA ERKAL İLE GÖRÜŞME
Heyetimiz Tunceli Valisi Mustafa ERKAL, Emniyet Müdürü Sinan SALMAN ve İl
Jandarma Komutanõ Jandarma Kurmay Albay Yusuf KAYA tarafõndan karşõlanmõştõr.
Karşõlama sonrasõ yapõlan görüşmede Tunceli hakkõnda genel bilgiler edinilmiştir.
Tunceli, tarihin ilk çağlarõndan bu yana pek çok uygarlõğõn yaşadõğõ, hüküm
sürdüğü bir ilimizdir.İlin; Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazõmiye, Ovacõk, Pertek ve
Pülümür adlõ yedi ilçesi; Mazgirt İlçesine bağlõ Darõkent ve Akpazar Belediyeleri ile on
belediyesi, on dokuz bucağõ ve üç yüz yetmiş iki köyü ile bin yüz otuz sekiz mezrasõ
bulunmaktadõr.
İl genel olarak dağlõk alanlardan oluşmaktadõr. Bundan dolayõ sanayi ve endüstri
yok denecek kadar azdõr. Halkõn geçim kaynağõ tarõm, hayvancõlõk ve bölge halkõnõn
yurt dõşõndaki yakõnlarõnõn gönderdiği aktarõmlara dayanõr. Terörün etkisinin azalmasõ
sonucu turizm gelirlerinde de artõş görülmektedir.
Sosyal yaşam terör olaylarõnõn sona ermesi üzerine normalleşmeye başlamõş ve
kamu görevlileri ile vatandaşlar arasõndaki güven ortamõ bir nebze olsun sağlanmõş
durumdadõr. Ancak terör örgütleri faaliyetleri ve özellikle halk üzerindeki yõldõrma ve
sindirme taktiği sonucu gençler üzerinde etkili olabilmekte ve bu durum ilgili
birimlerce kaygõyla karşõlanmaktadõr. Bu vahim duruma rağmen yaşlõ ve orta yaşlõ
kesim terör olaylarõndan bõkmõş durumdadõr. Ayrõca bazen terör örgütleri faaliyetlerini
legal kuruluşlar adõ altõnda büyük bir titizlikle gerçekleştirebilmektedir. Ayrõca ilde
normalleşme emaresi olarak çeşitli kültürel etkinlikler yapõlmaktadõr. ( Munzur Kültür
ve Doğa Festivali )
İlin okuma yazma oranõ çok yüksek olmasõna rağmen üniversiteye öğrenci
gönderme oranõ düşüktür. Okullaşma oranõ ihtiyacõn yüzde otuz üzerindedir. Hatta
her öğrenciye yatõlõ bölge okullarõnda eğitimine devam etme imkanõ sunulmaktadõr.
Ancak eğitime yapõlan bu yatõrõm bazen programlamada hata olmasõ sonucu dört yüz
kapasiteli öğrenci yurdunun boş kalmasõna sebep olabilmektedir. Öğretmenlerin
büyük kõsmõ Tuncelilidir. Bu durum bazen dõşarõdan gelen öğretmenlerin rahat
hareket etmelerine ve kendilerini psikolojik olarak rahat hissetmelerine mani
olabilmektedir. Üniversiteye öğrenci gönderme oranõnõn artõrõlmasõ için her yerde
olduğu gibi burada da öğretmenlerin heterojen olmasõnõn faydalõ olacağõ
düşünülmektedir.
İNSAN HAKLARI İL KURULUYLA YAPILAN TOPLANTI
Tunceli Valisi Mustafa ERKAL’in makamõnda Heyetimiz İnsan Haklarõ İl Kurulu
üyeleriyle toplantõ yapmõştõr.
Toplantõlar mevzuatta öngörüldüğü üzerinde her ay bir kez yapõlmaktadõr.
Ancak vatandaşlar Kurula rağbet göstermemektedir. Bu zamana kadar vatandaşlar
tarafõndan hiç başvuru yapõlmamõştõr. Vatandaş hakkõnõ başka yerlerde aramaktadõr.
Kurul üyelerinin görüşlerinin sonucunda ilde insan hakkõ ihlaline rastlanmadõğõ ancak
işsizliğin yarattõğõ sorunlarõn mevcut olduğu belirtilmiştir. Hatta bir kõsõm üyeler
işsizliğin insan hakkõ ihlalini doğuracak kadar tehdit ettiğini iddia ettiler.
İnsan Haklarõ İl Kurulu aşağõdaki faaliyetlerde bulunmuştur:
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1. İl Kurulu sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve temaslarda azami gayret
göstermiştir. Kurullarda görev alan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ile
işbirliği içerisinde görüş alõş verişinde bulunulmuş, yapõlan toplantõ ve
denetimlerde bu üyelerin görev almasõ sağlanmõş ve Yasalar dahilinde
sorunlarõn çözümünde görüşlerine başvurulmuştur.
2. İnsan haklarõnõn korunmasõ ve geliştirilmesinin bireysel ve toplumsal
düzeyde eğitiminin belirleyici rolü olduğundan, kamu kurum ve
kuruluşlarõ ile eğitim kurumlarõnda belli bir program dahilinde insan
haklarõ konusunun ele alõndõğõ hizmet içi eğitim seminerleri verilmiştir.
3. Okullarda insan haklarõnõn korunmasõ ile ilgili resim şiir ve kompozisyon
yarõşmalarõ düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler
verilmiştir.
4. İnsan Haklarõ Kuruluna başvurularõ kolaylaştõrmak amacõyla İl Hükümet
Konağõ Hizmet Binasõ ile Belediye Hizmet Binasõna insan haklarõ dilek
kutularõ konmuştur.
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamõnda çalõşmalar devem
etmektedir. Bu kapsamda aşağõdaki çalõşmalar gerçekleştirilmiştir.
1. Ovacõk ilçesinde seksen konut yaptõrõlarak ihtiyaç sahiplerine teslim
edilmiştir.
2. Çemişgezek ilçesi Ulukale köylüleri için doksan bir adet arsa tespit
edilerek ve bu arsalara ev yapmalarõ için köylülere kredi imkanõ
sağlanmõştõr.
3. Pertek ilçesi Sağman köyünde elli altõ konut yaptõrõlmõştõr.
Ayrõca proje kapsamõnda önümüzdeki yõllarda yatõrõm çalõşmalarõnõn
planlanmasõnda kullanmak amacõyla elli adet cazibe merkezi tespit edilmiştir. Diğer
yandan projeyle ilgili ödenekler geçen yõl geç gelmesi münasebetiyle ödenek bu yola
kaydõğõndan ve kõş şartlarõndan dolayõ bu yõlõn bahar aylarõnda çalõşmalarõn
hõzlanacağõ belirtilmiştir.
Valilik kendilerine on beş bin başvuru yapõldõğõ, ancak bu başvurularõn hepsinin
gerçekçi olmadõğõ ve suistimale yönelik olduğu belirtilmiştir.
Tunceli’de koruculuk yaygõn olmadõğõndan diğer yerlerde korucularõn köylerine
dönmek isteyenlerle ilgili engelleme olaylarõ burada yaşanmamaktadõr.
Olağanüstü Hal İl Bürosu tasfiye amaçlõ olarak çalõşmalarõnõ yürütmektedir.
İlde güvenlik güçlerinin güvenlik amacõyla karakol çevrelerine ve terör
örgütlerinin araziye yerleştirdiği mayõnlar insan yaşamõnõ tehdit etmektedir. İl
Jandarma Komutanõ Jandarma Kurmay Albay Yusuf KAYA karakol çevrelerindeki
mayõnlarõ temizlemek amacõyla Jandarma Genel Komutanlõğõ’nõn çalõşma yaptõğõnõ
ve nisan ayõndan itibaren mayõnlar temizlenmeye başlanacağõnõ ifade etmiştir. Hozat
ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaşõn keçisini mayõnlõ bölgeden bir şey
olmaz diyerek çõkarmaya çalõşmasõ üzerine mayõn patlamasõ sonucu kendisi
yaralanmõştõr. Bu konuyla ilgili diğer bir sorun da askeri mühimmat maddelerinin
tedbirsizlik sonucu ortalõkta bõrakõlmasõ sonucu yaşanan olaylardõr. Yine Hozat
ilçesinde meydana gelen olayda çocuklarõn askeri mühimmat maddelerini hurdacõya
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satarken patlama olmasõ sonucu üç kişi hayatõnõ kaybederken, iki kişi de
yaralanmõştõr. Bu konularda acil önlemlerin alõnmasõ zorunludur.
Halk arasõnda gõda ambargosu olarak bilinen ve uzun bir süreden beri
uygulanan kontrollü gõda uygulamasõ kaldõrõlmõştõr.
Kurul üyeleri şu anda ortamõn gayet iyi olduğunu halkõn engellemelerle
karşõlaşmadõğõnõ, sorunun işsizlik üzerinde odaklandõğõnõ, yatõrõmlarõn yapõlmasõ
gerektiği ve sosyal faaliyetler için uygun ortamõn hazõrlanmasõ ile teşvikinin
gerekliliğini belirtmişlerdir. Vali Mustafa ERKAL ise sosyal faaliyetler için alt yapõnõn
hazõr olduğunu, bu amaçla Gençlik Merkezini hizmete soktuklarõnõ ve İl Özel İdare
binasõnda üç yüz kişilik konferans salonunun bulunduğunu ifade etmiştir.
Ulaşõmdaki kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. Otuza yakõn koruma noktasõ kaldõrõlarak
sayõ üçe düşürülmüştür.
Yayõn özgürlüğünü engelleyen uygulamalar vaki değildir.
BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI KAZIM ÇAĞIMDA’YI ZİYARET
Heyetimiz Belediye Başkanõ Hasan Korkmaz il dõşõnda olduğundan Belediye
Başkan Yardõmcõsõ Kazõm Çağõmda’yõ makamõnda ziyaret etmiştir.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE HALKLA YAPILAN TOPLANTI
Heyetimiz sivil toplum örgütleri ve halktan oluşan bir toplulukla Olağanüstü
Hal’in kalkmasõ üzerine meydana gelen değişiklikler ve insan haklarõyla ilgili sorunlarõ
olup olmadõğõnõ tespit etmek amacõyla Belediye Konferans Salonunda toplantõ
yapmõştõr.
Açõlõş konuşmasõnõ Belediye Başkanõ Yardõmcõsõ Kazõm Çağõmda yapmõştõr.
Konuşmasõnda kişinin devletten korkmamasõ gerektiği, siyasi nedenlerle insan
haklarõ ihlali yapõlmamasõ, köye dönüş projesinin uygulanarak köylülerin köylerine
yerleştirilmesi, sağlanan huzur ortamõnõn devam etmesi gerektiğinden ve özellikle de
ilin sorunlarõndan bahsetmiştir.
Tunceli Baro Başkanõ OHAL’in kaldõrõlmasõnõn Türkiye’nin demokratikleşmesi ve
toplumsal barõş için küçümsenmeyecek bir adõm olduğunu, toplumun en azõndan
psikolojik olarak rahatlamasõna; sorunlarõn tartõşõlmasõ için elverişli bir ortamõn
doğmasõna yol açtõğõnõ belirtmiştir. Fakat sağlanan bu pozitif gelişmelere rağmen
insan haklarõ sorunlarõnõn hala devem ettiğini ve bu yönde şikayetlerin mevcut
olduğunu ifade etmiştir. Can güvenliği sorunlarõnõn sürdüğünü, ava giden beş kişiye
uyarõ yapõlmadan ateş açõldõğõnõ, ateş açõlmasõ sonucu üç kişinin hayatõnõ kaybettiğini
ve olayõn sorumlularõ hakkõnda işlem yapõlmadõğõ kaygõyla dile getirilmiştir. Irak’a
düzenlenecek muhtemel operasyon bahane edilerek Tunceli’yi de içine alacak kritik
iller uygulamasõnõn basõnda yer almasõnõ kaygõyla izlediklerini, bu durumun sağlanmõş
huzur ortamõnõ zedeleyeceğini ve OHAL’i anõmsatacak bir düzenlemenin ne ad
altõnda olursa olsun halkõ psikolojik olarak rahatsõz edeceğinden söz edilmiştir. Ayrõca
mayõnlarõn can güvenliğini tehdit ettiği,hatta Hozat Kaymakamõ Hüseyin Çelik’in
Hozat’ta meydana gelen olaya ilişkin olarak ‘mayõnlara alõşõn, Vietnam’da bile elli
yõlda temizlendi’ dediği iddia edildi. Bunlara ilaveten Terörle Mücadeleden Doğan
Zararlarõn Karşõlanmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõnõn kapsamõnõn dar olduğu;
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kapsamõnõn çatõşma ortamõnda zarara uğrayan herkesin yasada yararlanmasõ
şeklinde revize edilmesinin gerektiği de belirtilmiştir.
Heyetimizden Kõrşehir Milletvekili Hüseyin Bayõndõr ve Kõrklareli Milletvekili
Ahmet Gökhan Sarõçam geliş amacõmõz hakkõnda kõsa bir konuşma yaptõlar.
Toplantõnõn rahat bir ortamda geçmesi amacõyla şikayet olup olmadõğõnõn sorulmasõ
üzerine vatandaşlardan biri polis kamerasõnõn olduğunu söyledi. Bunun üzerine işaret
edilen kişiye basõn kartõ olup olmadõğõ soruldu ve kişinin basõn kartõ olmadõğõndan
dõşarõ çõkarõldõ. Bu durum vatandaşlar tarafõndan taktirle karşõlanmõştõr.
Kendisini Halkõn Demokrasi Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak tanõtan bir
vatandaş siyasi partiler ve sendikalar üzerinde baskõlarõn devam ettiğini, köye
dönüşün sağlanmasõnõ, anadilde eğitim hakkõ tanõnmasõnõ ve yaşlõlarõn barõnacağõ bir
yer olmadõğõnõ belirtmiştir.
... adlõ bir vatandaş uzun yõllardan bu yana Tunceli’nin açõk cezaevi olduğunu,
Elazõğ-Tunceli arasõnda yedi tane arama noktasõ olduğunu, arama noktalarõnda kötü
muamelenin mevcut olduğunu, yaşadõğõ köye gidemediğini, Tunceli halkõnõn
potansiyel suçlu muamelesi gördüğünü ve insan hakkõ ihlalini devletten güç alarak
yapanlarõn affedilmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Vatandaş tüm bunlara rağmen
OHAL’in kalktõktan sonra değişiklik olduğunu nefes almõşõz diyerek ifade etti. Ayrõca
önceki valilerden birinin ‘Sevgili Tuncelili Hemşehrilerim’ diye hitap etmesi üzerine İl
Emniyet Müdürü tarafõndan uyarõlmasõnõn halkta büyük rahatsõzlõk yarattõğõ aktarõldõ.
Bir vatandaşõmõz Özel İdare İl binasõnõn açõlõşõ sõrasõnda Bakan’la görüşmek
istemesi üzerine emniyet güçleri tarafõndan alõkonularak işkence maruz kaldõğõnõ
belirtmiştir. Ancak Heyetimizin yaptõğõ araştõrma sonucunda vatandaşõn halk
tarafõndan tasvip görmediği ve psikolojik rahatsõzlõğõnõn olduğu bilgisine
ulaşõldõğõndan iddianõn ciddi olmadõğõ tespit edilmiştir.
Vatandaşlarõn ortak sõkõntõlarõndan biri Munzur Vadisi üzerine yapõlmasõ
planlanan barajlarla ilgilidir. Munzur Vadisi üzerine yapõlacak barajlarõn vadi boyunca
sahip olunan eşsiz güzelliğe, endemik türde bitkilere, zengin bir hayvan varlõğõna ve
tarihi kalõntõlara zarar vereceği açõklanarak sağlõklõ ve doğal bir çevrede yaşama
hakkõnõn tehlikede olduğu belirtildi. Ayrõca Munzur Vadisi’nin kendilerince kutsal
sayõldõğõ için baraj yapõmõnõn din ve vicdan hürriyetinin ihlali olduğu ve bundan dolayõ
da projelerin iptal edilmesi gerektiğinden söz edildi.
Baraj yapan firmalarõn yolsuzluk yaptõğõnõ iddia eden bir vatandaş kamu kurum
ve kuruluşlarõnõn lehine olan delilleri mahkemeye göndermediğini ve Adalet
Bakanlõğõ’ndan müfettiş talep ettiğini aktarmõştõr.
Heyetimize yakõnõlan konulardan bir tanesi de güvenlik güçlerinin özellikle
gençleri uyuşturucu maddelere alõştõrmaya çalõştõğõ iddiasõdõr. Bu iddia üzerine böyle
bir uygulamaya maruz kalan veya maruz kalanõ tanõyanõn olup olmadõğõ soruldu.
Ancak kimse bu konu hakkõndaki iddialarõn mevcudiyeti yönünde irade beyan etmedi.
Daha sonra bu konuda yapõlan incelemeler sonucunda bu konudaki iddialarõn
vehimden ve aynõ zamanda halkõn devlete olan güven duymadaki eksikliğinden
kaynaklandõğõ tespit edilmiştir. Yine fuhuş konusundaki iddialarõn yapõlan incelemeler
sonucunda aynõ nedenden kaynaklandõğõ ve gerçeği yansõtmadõğõ tespit edilmiştir.
Emek Partisi İl Başkanõ 12.01.2003’te kongre yaparken emniyet güçlerinin
çekim yapmak istediğini, bu durumdan rahatsõz olduklarõnõ ve tavõr sonucu savaşla
ilgili afişleri kaldõrmak zorunda kaldõklarõnõ ifade etti.
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OHAL zamanõnda dilekçeler dikkate alõnmazken OHAL kalktõktan sonra
dilekçelerin dikkate alõndõğõ belirtildi.
TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ENGİN YETİK İLE GÖRÜŞME
Heyetimiz Tunceli Cumhuriyet Başsavcõsõ Engin YETİK’i makamõnda ziyaret
etmiştir. Başsavcõ görevlerini tamamen mevzuat uyarõnca yaptõklarõnõ, özellikle insan
haklarõ ihlali konusunda hassas olduklarõnõ ve yurt dõşõna insan haklarõyla ilgili
seminerlere katõldõklarõnõ aktarmõştõr. Cezaevleri konusunda gerekli çalõşmalarõ
yapõldõğõ, bu bağlamda şikayet kutularõnõn koğuşlara yerleştirildiği ancak bu zamana
kadar sadece bir defa şikayet olduğu belirtildi. Ayrõca yapõlan değişikliklerin tabularõ
yõktõğõ ve zihniyetin değişmesine neden olduğu ile Tunceli’de meydana gelen adli
vakalarõn genellikle mütecaviz sarhoşluk olduğundan bahsedildi.ayrõca halkla yapõlan
bire bir görüşmeler de Başsavcõnõn takdir topladõğõnõ doğrulamaktadõr.
CEZAEVİ İZLEME KURULU İLE YAPILAN TOPLANTI
Tunceli Ceza İnfaz Kurumlarõ ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri görev
alanlarõna giren Tunceli Kapalõ Cezaevi ve Ovacõk Kapalõ Cezaevinde Ceza İnfaz
Kurumlarõ ve Tutukevleri İzleme Kurullarõ Kanunu gereği olarak incelemelerde
bulunduklarõnõ ve üç ayda bir rapor hazõrladõklarõnõ belirtmişlerdir. Yaptõklarõ
incelemeler sonucu insan hakkõ ihlaline rastlamadõklarõ için Kanun gereği Türkiye
Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonuna rapor göndermediklerini,
cezaevlerindeki görevlilerin iyi niyetli olarak çalõştõklarõ ve çalõşmalarõnda çok
yardõmcõ olduklarõ ile sorunlarõn genellikle ekonomik kaynaklõ olduğu aktarõldõ. Ayrõca
cezaevi binasõnõn fiziki olarak yeterli olmadõğõ ve mahkumlarõn iaşe bedeli az
olduğundan yeterli ve dengeli şekilde beslenemediklerinden şikayetçi olduklarõ ifade
edildi. Görev alanlarõndaki Tunceli Kapalõ Cezaevinde otuz dört ve Ovacõk Kapalõ
Cezaevinde ise dört kişinin kaldõğõ ve Ovacõk Cezaevinde telefon görüşmesinin
başlatõldõğõndan söz edildi.
TUNCELİ KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRÜ YAŞAR YÜCEL İLE GÖRÜŞME
Heyetimiz Tunceli Cezaevi Müdürü Yaşar Yücel’i makamõnda ziyaret ederek
cezaevi ve cezaevi sorunlarõ hakkõnda bilgi aldõ.
Tunceli Kapalõ Cezaevi 1960 yõlõnda yapõlmõştõr ve altmõş kişilik kapasiteye
sahiptir. Cezaevi A3 tipi cezaevlerindendir. Cezaevinde onu bayan olmak üzere
toplam otuz dört hükümlü ve tutuklu kalmaktadõr.
Cezaevi Müdürü mahkum ve tutuklularõn sorunlarõnõn genel olarak iaşe
bedelinin az olmasõndan dolayõ yeterli beslenemedikleri konusunda odaklandõğõnõ, bu
sorunun da Tunceli’ye özel olduğunu belirtmiştir. Şöyle ki; esnaflar, mahkum ve
tutuklu sayõsõ az olduğundan dolayõ ihaleye çõkan ihtiyaç maddesi miktarõ da az
olmasõ sonucu ihaleye rağbet göstermediğinden ihtiyaçlar pahalõ alõnmak zorunda
kalõnmaktadõr. Ayrõca Tunceli’de ihtiyaç maddelerinin diğer illerden çok pahalõ olduğu
aktarõlmõştõr.
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CEZAEVİNDE KALAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA GÖRÜŞME
Heyetimizin ilk incelemede bulunduğu koğuşta üç hükümlü ve beş tutuklu
kalmaktadõr. Hükümlü ve tutuklular bir arada kalmaktadõr. ŞA adlõ şahõs elli altõ
gündür mahkemeye çõkarõlmadõğõnõ şikayet etmiştir. Mahkum ve tutuklular elektrik
parasõnõn kendilerinden alõnmasõndan, kelepçelerin bileklerini çok sõkmasõndan ve
yeterli beslenemediklerinden şikayetçidirler. Ayrõca CA adlõ bir şahõs nezarethanede
işkenceye maruz kaldõğõnõ,emniyet görevlilerinin küfür ettiklerini ve aç bõrakõldõğõnõ
iddia etmiştir. Ancak diğer hükümlü ve tutuklularca işkence ve kötü muamele iddiasõ
Heyetimize aktarõlmamõştõr.
Heyetimizin incelemede bulunduğu ikinci koğuşta on iki kişi kalmaktadõr.
Mahkum ve tutuklular fiziki mekanõn elverişsiz olduğunu, ve bulaşõk çamaşõr banyo
ve tuvalet mekanlarõnõn aynõ olduğundan yakõnmõşlardõr. Ayrõca kendilerini
geliştirmeleri için gerekli maddelerin ihale prosedüründen dolayõ engellendiğini
belirtmişlerdir. Koğuştakiler görevliler tarafõndan psikolojik baskõ yapõldõğõnõ iddia
etmişlerdir. Ancak bu iddiayõ ileri süren şahsõn kendisini ifade etmede zorlanmasõ bu
anlayõşa sebep olmuştur.
İnceleme yapõlan üçüncü koğuşta iki kişi kalmakta olup şikayetlerinin olmadõğõnõ
ifade etmişlerdir. Ayrõca kantin fiyatlarõnõn normal olduğunu ve cezaevi personelinden
memnun olduklarõnõ dile getirmişlerdir.
Dördüncü koğuşta ise doktora gidenle birlikte toplam beş bayan mahkum
kalmaktadõr. Kamuoyunda ‘Nineler Çetesi’ olarak bilinen mahkumlar savunma
haklarõnõn kõsõtlandõğõnõ ve anlayamadõklarõ şekilde kendilerini cezaevinde
bulduklarõnõ iddia etmişlerdir. Cezaevi görevlilerinden memnun olduklarõnõ ve bayan
görevli bulunduğunu belirtmişlerdir.
Beşinci koğuşta iki hükümözlü ve üç hükümlü bayan bulunmaktadõr. Mahkumlar
kütüphanedeki kitaplarõn güncel olmadõğõndan yakõnmõşlardõr.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN SALMAN İLE GÖRÜŞME
Heyetimiz İl Emniyet Müdürü Sinan SALMAN’õ makamõnda ziyaret etmiştir.
Müdür Beyden şu bilgiler alõnmõştõr: Ara sõra halk toplantõlarõ düzenlenmektedir. Bu
toplantõlar halkla kaynaşma açõsõnda büyük öneme haizdir. Terör örgütleri toplumsal
yapõnõn da çok farklõ olmasõndan yararlanarak halk üzerinde korku salarak sindirme
faaliyetlerine devam etmektedir. Devletin halkla bir nebze olsun kaynaşmasõ terör
örgütleri tarafõndan iyi karşõlanmamaktadõr. Terör örgütleri ayrõca halkõ, ‘Dersim
Misyonu’nu kaybediyoruz kaygõsõyla menfi yönde harekete geçirmeye çalõşmaktadõr.
NEZARETHANE İNCELEMELERİ
İl Emniyet Müdürlüğünde üç tür nezarethane bulunmaktadõr. Bunlar terörle
mücadele, adli vakalar ve çocuklarla ilgili nezarethanelerdir. Terörle ilgili nezarethane
incelemesinde sanõk haklarõyla ilgili matbu yazõlarõn olduğunu ve tutuklu ve
yakalananlara bu yazõlarõ verdikleri belirtildi. Heyetimizin bir tutuklunun imzalõ matbu
yazõsõnõn istenmesi üzerine, yazõ getirildi ve Heyetimizce incelendi. İnceleme
sõrasõnda tutuklu kimse bulunmamaktadõr. Nezarethane defterinin incelenmesinde
doktor raporuyla ilgili kõsõmda bazõ kişilerin bilgilerinin olmadõğõ görüldü. Ancak
yetkililer her tutuklu için rapor aldõklarõnõ söylediler ve nezarethane defterinde raporla
Sayfa 8 / 11
Ahmet Gökhan SARIÇAM
Kõrklareli Mv.

Hüseyin BAYINDIR
Kõrşehir Mv.

ilgili kõsmi boş olan birinin dosyasõ getirildi ve doktor raporunun olduğu görüldü. Adli
suçlarla ilgili nezarethanenin incelenmesinde sanõk haklarõnõn duvarda asõlõ olduğu ve
nezarethane defterinin düzgün tutulduğu görüldü. Ayrõca çocuklar için de
nezarethane mevcuttur. Ayrõca Şehit Nahit Bulut Polis Karakolu ve Şehit Cemalettin
Özdemir Karakolunda incelemeler yapõlmõştõr ve incelemelerde aykõrõ bir duruma
rastlanmamõştõr.
İl Merkez Jandarma Komutanlõğõnda bir adet nezarethane bulunmaktadõr.
Nezarethane defteri incelemesi sonucu kayõtlarõn düzenli ve sanõk haklarõ haklarõnõn
duvarda asõlõ olduğu görülmüştür. Ayrõca inceleme yapõlan nezarethanelerde bayan
görevlilerin olduğu tespit edilmiştir.
ÇOCUK YUVASINI ZİYARET
Heyetimiz Çocuk Yuvasõnõ ziyaret ederek yetkililerden bilgi alarak çocuklarla
sohbet etmiştir. Çocuk Yuvasõnda kõrk dört erkek ve elli kõz olmak üzere toplam
doksan dört kişi kalmaktadõr. Çocuklar genellikle ekonomik yoksunluk,boşanma ve
ihmal nedenlerinden dolayõ koruma altõna alõnmaktadõr. Çocuk Yuvasõnda otuz üç
personel çalõşmakta olup öğretmen eksiği bulunmaktadõr. Çocuklarla yapõlan
görüşmede çocuklar sõkõntõlarõnõn olmadõğõnõ ve yemeklerin iyi çõktõğõnõ söylediler.
Ayrõca Çocuk Yuvasõnõn temiz ve düzenli olduğu görüldü.
İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KURMAY ALBAY YUSUF KAYA
İLE GÖRÜŞME
Heyetimiz İl Jandarma Komutanõ Jandarma Kurmay Albay Yusuf KAYA’yõ
makamõnda ziyaret etmiştir. Mahkumlarõn kelepçeyle ilgili sõkõntõlarõ dile getirildiğinde
kelepçelerin standart olduğu söylendi. Ayrõca Jandarma Genel Komutanlõğõ’nõn sert
plastikten kelepçe çalõşmasõnõn devam ettiği belirtildi. Görüşmenin ardõndan
Heyetimize brifing verildi.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN HEYETİMİZE VERDİĞİ BRİFİNG
Tunceli ilinin bu zamana kadar olan idari yapõsõyla tarihi gelişim hakkõnda bilgi
verildi. İl genelinde toplam sekiz bin beş yüz asker ve seksen sekiz karakol
bulunmaktadõr. İlin yüzde doksan altõsõ jandarmadan sorumludur. Terör olaylarõ ile
sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayõ yurt içi ve yurt dõşõna göç olaylarõ
yaşanmõştõr. Bölgede özellikle arazi yapõsõnõn da etkili olmasõ sebebiyle terör
faaliyetleri devem etmektedir. Kõrsal kesimdeki kamu hizmeti faaliyetleri güvenlik
nedeniyle ancak operasyon şeklinde yapõlabilmektedir. Diğer bir deyişle ekipler
komando marifetiyle ilgili yere gitmektedirler.
Köye Dönüş Projesinde öncelikle cazibe merkezlerini talep edenlerin istekleri
değerlendirilmektedir. Köylerine dönmek isteyenlere jandarmanõn köylülerin
güvenliklerini sağlayamayacağõ gibi bir durum vaki değildir. Ayrõca mera ve
kõşlaklarõn yüzde ellisinden fazlasõna gitmek yasak değildir.
Jandarma bölgesinde 463 olay olmuştur. Bu olaylar sonucu 176 kişi gözaltõna
alõnmõştõr ve 553 kişi de yakalanmõştõr. Gözaltõna alõnanlarõn 44 ü tutuklanmõş olup
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132 si de serbest bõrakõlmõştõr. Gözaltõna alõnanlar Jandarma Genel
Komutanlõğõ’ndan takip edilmektedir. Yapõlan işlemlerde mevzuata uyulmaktadõr.
Merkez ilçeyle birlikte sekiz ilçede sekiz nezarethane bulunmaktadõr. Bu
nezarethanelerden altõsõ standartlara uygundur. Diğer iki nezarethane binanõn eski
yapõ olmasõ sebebiyle standarda uygun değildir. Bunlarõn standarda uyumu için
çalõşmalar devam etmektedir. Diğer karakollarda nezarethane bulunmamakta olup bu
karakollarda yakalananlar yasal süreleri içerisinde nezarethane olan karakollara
ulaştõrõlmaktadõr.
Yol ve kimlik kontrol faaliyetleri OHAL’den önce on üç noktada bilgisayar
destekli olarak yapõlmaktaydõ. Ancak OHAL’in kalkmasõyla birlikte adli ve idari
makamlarõn izniyle örneklem usulü uyarõnca kimlik kontrolü yapõlmaktadõr. Ayrõca
güvenlik nedeniyle seyahat sõnõrlamasõ Temmuz 2002’den itibaren kaldõrõlmõştõr.
İnsan haklarõyla ilgili seminerler düzenlenerek personel eğitilmektedir. Erbaş ve
erlere üç aylõk sürede doksan altõ saatlik insan haklarõyla ilgili kurslar
düzenlenmektedir. Uyum yasalarõyla meydana gelen değişiklikler anlatõlmaktadõr.
Eğitim çalõşmalarõnda empati yöntemi uygulanmaya çalõşõlmaktadõr.
Devletin halkla bütünleşmesini sağlamak ve halkõn sorunlarõnõ dinlemek
amacõyla huzur toplantõlarõ adõ altõnda köy ziyaretleri yapõlmaktadõr. Şikayetlerin
giderilmesi amacõyla elden gelen yapõlmaktadõr. Hatta ülkemizin belki de hiçbir
yerinde olmayacak olan uygulamalar mevcuttur. Bu bağlamda acil durumdaki
hastalar askeri helikopterle başka yerlere ulaştõrõlmaktadõr.
MAZGİRT ZİYARETİ
Heyetimiz Tunceli’nin Mazgirt ilçesine giderek incelemelerde bulunmuştur. Önce
Mazgirt Kaymakamõ Ömer Faruk Coşkun’la görüşülerek insan haklarõ ilçe kurulu
çalõşmalarõ hakkõnda bilgi alõnmõştõr. İnsan haklarõ ilçe kuruluna bu zamana kadar
başvuru yapõlmamõştõr. Kurul faaliyet olarak özellikle İnsan Haklarõ Haftasõnda
okullarda yarõşmalar düzenlenmiştir.
İlçenin yetmiş altõ köyü mevcuttur ve bu köyler yerleşime açõk olup kõsõtlama
bulunmamaktadõr. Köye Dönüş Projesi kapsamõnda çalõşmalar devam etmektedir.
Kayacõ köylülerine dörder milyarlõk kredi imkanõ sağlanmõştõr. Ayrõca bir müteahhit on
bir ev yaptõrarak ihtiyaç sahiplerine vermiştir.
İlçe sağlõk ocağõ faaliyette olup iki doktor görev yapmaktadõr. Ayrõca ilçenin iki
beldesinde de sağlõk ocağõ mevcut olup birer doktor çalõşmaktadõr.
Heyetimiz İlçe Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde
bulunmuştur. Nezarethanelerde yapõlan incelemelerde İlçe Jandarma Karakolu
nezarethanesinin standartlara uygun olmadõğõ tespit edilmiştir.
Heyetimiz rasgele bir kahvehaneye girerek vatandaşlarõ insan haklarõ
konusundaki sorunlarõnõ dinlemiştir. Vatandaşlar ortamdan çok memnun olduklarõnõ
hiçbir kõsõtlamayla karşõlaşmadõklarõnõ ancak ekonomik sõkõntõlarõ olduğunu ve bu
bağlamda köye dönüş için devletten yardõm beklediklerini belirttiler. Köye dönüşüş
sağlanmasõnõn akabinde köylülerin ekonomik sõkõntõlarõnõ gidermek amacõyla bilhassa
hayvancõlõk ve arõcõlõğõn desteklenmesi gerekmektedir.
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Vatandaşlar önceki dönemlerin aksine kamu görevlilerinden memnun
olduklarõnõ samimi bir şekilde söylemişlerdir. Tunceli’ye göre bu ilçede kamu
görevlilerinin fedakarca çalõşmalarõ sonucu büyük ölçüde devlet ve halk bütünleşmesi
sağlanmõştõr. Hatta vatandaşõn biri emniyet müdürü için ‘seni göndermem’ diyerek
duygularõnõ ifade etmiştir. Ve bu söz, kamu görevlilerinin özverili çalõşmalarõ sonucu
halkla devletin bütünleşmesi açõsõndan çoğu şeyin elde edilebileceğinin göstergesidir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
OHAL sonrasõ meydana gelen değişiklikleri konusunda incelemeler yapan
Heyetimiz rastlanan olumsuzluklara rağmen farklõlõk olduğunu gözlemlemiştir.
Sağlanan bu huzur ortamõnõn devamõ için çalõşmalar sürdürülerek baltalamaya
çalõşanlara izin verilmemelidir.
Tunceli halkõnõn kişilik ve insan haklarõnõ koruma ile yasal süreci kullanma
konusunda gayet bilinçli ve hassas olduğu gözlemlenmiştir. Bu yapõ ilde insan haklarõ
ihlallerinin yok denecek seviyede olmasõnda önemli bir etken olarak görülmektedir.
Ayrõca kamu personeli ve özellikle emniyet görevlilerinin de insan haklarõ konusunda
hassas olmasõ bir başka önemli etkendir.
Heyetimiz aşağõda belirtilen konularõn dikkate alõnarak üzerinde çalõşõlmasõ
gerektiği kanõsõndadõr.
1) Köye Dönüş Projesine hõz verilerek köye dönmek isteyenlerin talepleri
yerine getirilmelidir ve bu dönen kişilerin geçim sõkõntõlarõnõ hafifletmek ve ekonomiye
katkõ sağlamalarõ için teşvikler verilmelidir.
2) Mayõnlar temizlenerek yaşanan olumsuz olaylarõn önüne geçilmelidir.
Ayrõca mayõnlardan dolayõ tarõm yapõlamayan araziler de mayõnlardan temizlenerek
tarõm yapõlõr hale getirilmelidir.
3) Halkla devletin bütünleşmesini sağlamak amacõyla uyumsuz kamu
görevlileri deneyimli olanlarla değiştirilmelidir.
4) Cezaevinde şikayet edilen iaşe bedelinin yetmediği konusu için başka
illerde ihale açõlmasõna imkan tanõnmalõdõr ve iaşe bedeli yükseltilmelidir.
5) Kamuoyunda ‘Nineler Çetesi ‘ olarak bilinen mahkumlar için varsa hukuki
yanlõşlõk düzeltilmeli ve bu mümkün değilse bunlarõn affõ için gerekli çalõşmalar
yapõlarak Cumhurbaşkanlõğõ’na sunulmalõdõr.
6) Eski olan cezaevi binasõnõn fiziki şartlarõ düzeltilmeli ya da yenisi inşa
edilmelidir.
7) Halk devlet bütünleşmesini sağlayacak sosyal faaliyetler yörenin kültür ve
inançlarõ dikkate alõnarak sõkça yapõlmalõdõr.
8) Yörede yapõlmasõ planlanan barajlarõn ekonomik getirisi halka anlatõlarak,
halkõ ikna yoluyla meselenin çözümüne ulaşõlmalõdõr.
9) Sağlõk konusundaki sorunlarõn çözümü için ilde belirli ve uzun süre
bakacak uzman doktorlarõn temini sağlanmalõdõr.
10) Büyük ölçüde doğal koşullar sonucu unutulmuş gibi görünen il yetkililer
tarafõndan sõkça ziyaret edilerek, Devletin ve Meclisin ilgisiz ve halkõn yalnõz olmadõğõ
hissettirilmelidir.
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