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Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bi-

lincini geliĢtirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddiaları-

nı incelemek ve araĢtırmak, insan hak ve özgürlüklerinin 

kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol 

açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, 

araĢtırmak ve bunların çözümüne iliĢkin önerilerde bulun-

mak üzere kurulan Ġnsan Hakları Kurulları arasındaki iĢ 

birliği ve koordinasyonu geliĢtirmek. 
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A. OCAK AYI FAALĠYETLERĠ 

 

1. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlü tarafın-

dan Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığı’na yazılan 14.10.2011 

tarihli dilekçe de; 

Hem can güvenliği hem de ailesinin ziyaretine gelememesi 

nedeniyle, memleketine yakın yerlerdeki cezaevlerine naklinin 

yapılmasını istediği halde duyarsız kalındığı konulu talebi Adalet 

Bakanlığı’na iletilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlü-

ğü’nün uygun görüĢleriyle ilgilinin memleketine yakın bir ceza-

evine naklinin yapıldığı bildirilmiĢtir. 

2. Ġlimiz halkından bir vatandaĢ tarafından Ġnsan Hakları 

Kurulu BaĢkanlığı’na yazılan baĢvuruda; 

YaĢlı ve dul olduğu, elektrik abonesinin merhum eĢinin 

adına olduğu ve aynı adreste ikamet ettiği, 86,00 TL ödeyip ken-

di adına abone almadığı takdirde elektriğinin kesileceğinin söy-

lendiği, söz konusu parayı ödeme imkânı olmadığından, dul ve 

eĢinin mirasçısı olduğundan dolayı ücret ödemesi yapılmadan 

adına abone değiĢikliği yapılması konulu talebi ÇEDAġ Müesse-

se Müdürlüğüne iletilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 
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Talep edilen ücretin abone güvence bedeli olduğu, adı ge-

çenin veraset ilamı ile baĢvurduğunda kendisine verilebileceği, 

ancak güvence bedeli alınmadan abone için isim değiĢikliği yapı-

lamadığı konusu baĢvuru sahibine iletilmiĢtir.  

3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanı ve Vali Yardımcısı 

Veysel ÇĠFTÇĠ baĢkanlığında Kurul üyeleri; Ġlimiz E Tipi Kapalı 

Cezaevini ziyaret etmiĢ ve bu ziyarete iliĢkin bir rapor hazırlamıĢ 

ve söz konusu raporun birer örneği Adalet Bakanlığı ve Sivas 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na gönderilmiĢtir. 

4. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bir vatandaĢ 

tarafından; Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyeleri ile görüĢme talebine 

iliĢkin Cumhuriyet BaĢsavcılığı aracılığı ile gelen baĢvurusu Ġl 

Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve adı geçenin ne amaçla 

görüĢmek istediği dilekçesinden anlaĢılmadığından, yaĢadığı 

sorunlarla ilgili bilgi istenilmiĢtir. 

5. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü yine bir va-

tandaĢ tarafından; Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyeleri ile görüĢme 

talebine iliĢkin Cumhuriyet BaĢsavcılığı aracılığı ile gelen baĢvu-

rusu Ġl Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve adı geçenin ne 

amaçla görüĢmek istediği dilekçesinden anlaĢılmadığından, ya-

Ģadığı sorunlarla ilgili bilgi istenilmiĢtir. 
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6. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bir vatandaĢ 

tarafından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyeleri ile görüĢme talebi Ġl 

Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve gerekli araĢtırma yap-

mak ve Ġl Kuruluna rapor sunmak üzere söz konusu baĢvuru Ġn-

san Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonu BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 

7. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna yapılan isimsiz baĢvu-

ruda; Ġlimizdeki bir kuruluĢta çalıĢan görevlinin vatandaĢı azar-

ladığı, kaba davrandığı ve yardımcı olmadığı konuları araĢtırıl-

mıĢ ve ilgili emekliliğini isteyerek çalıĢtığı kuruluĢtan ayrılmıĢ-

tır. 

8. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna bir vatandaĢ tarafından 

yazılan 3 adet baĢvurudan ikisinde Ģikâyetini dile getirmiĢ,      

birinde ise Ģizofren olduğu,  hastalığının etkisiyle yazdığından 

dolayı hiç kimseden Ģikâyetçi olmadığı ve söz konusu baĢvurula-

rının iĢleme alınmamasını talep etmiĢtir. 

9. Ġlimizde yayın yapan yerel radyolardan talep gelen Hilal 

Radyo’da, kurul üyeleri Av. Hasan Hüseyin YILDIZ ve Zeki 

EKĠCĠ tarafından “Ġnsan Hakları ve Ġl Ġnsan Hakları Kurulu’nun 

faaliyetleri hakkında vatandaĢları bilgilendirici program yapıl-

mıĢtır. 
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B. ġUBAT AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna yapılan isimsiz baĢvu-

ruda; Ġlimizdeki bir iĢyerinde sigortasız iĢçi çalıĢtırıldığı iddiası 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü’ne iletilmiĢ ve gelen 

cevabi yazıda;  söz konusu iĢ yerinde bir vatandaĢın çalıĢtığı, 

25.10.2011–17.11.2011 tarihleri arasında bildiriminin yapıldığı 

ve bu iĢ yerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarıldığı bildi-

rilmiĢtir. 

2. Bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkan-

lığı’na yazılan 14.02.2012 tarihli baĢvuruda; 

Köyündeki arazisini; 2007 yılında yapılan sözleĢmeyle 

buğday karĢılığında bir yıllığına aynı köydeki bir vatandaĢa kira-

ya verdiği,  bilgisi dıĢında sözleĢme evrakında, 2017 yılına kadar 

bedelsizdir Ģeklinde düzenleme yapıldığı, bu güne kadar herhan-

gi bir karĢılık alamadığı, ayrıca adli makamlara baĢvura bulun-

duğu ve buna rağmen karĢı tarafın haklı görüldüğü konusunda 

araĢtırma yapmak üzere dosya Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtır-

ma, Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna havale edilmiĢtir. 

3. Ġlimiz halkından bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakla-

rı Kuruluna yazılan dilekçede; 
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Vatan savunmasına ait “Üstün Hizmet Belgesi” aldığı ve 

bu belgeye göre iĢe giriĢte öncelik tanındığı, ancak ĠĢ Kur Ġl Mü-

dürlüğünce belgesinin sonradan imzalatıldığı gerekçesiyle iĢleme 

konulmadığından mağdur edildiği konusu incelenmiĢ ve ĠĢ Kur Ġl 

Müdürlüğü iç mevzuatında belirtildiği gibi belgenin sonradan 

alınmadığı, ilgilinin askerlik görevini ifa ettiği süre içerisinde 

yaptığı hizmet karĢılığında verildiği, ancak o tarihte ilgili komu-

tanlardan birisinin görevi baĢında olmadığından, imza eksikliği 

nedeniyle sonradan imzalatıldığından dolayı, söz konusu belge-

nin sonradan verildiği anlamına gelmeyeceği, hak edilmiĢ bir 

belge olduğundan buna göre iĢlem yapılmamasının kazanılmıĢ 

hakkın ihlali anlamına geldiği, 

Ayrıca; Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal ġartı Bölüm/2 

ÇalıĢma Hakkı Madde 1 fıkra 2, ÇalıĢanların Özgürce Edindikle-

ri Bir ĠĢle YaĢamlarını Sağlama Haklarını Etkili Bir Biçimde 

Korumayı Madde 1 Fıkra 3, Tüm ÇalıĢanlar Ġçin Ücretsiz ĠĢ 

Bulma Hizmetlerini Kurmayı ya da Sürdürmeyi Maddesini Ġhlal 

Ettiği Gerekçesiyle Madde 1, konuları da dikkate alınarak ilgili-

nin baĢvuru hakkının ihlal edildiği ve kaydının yapılması doğrul-

tusunda ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğü’ne yazı yazılmıĢtır. 
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4. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusundan çıkan baĢvuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir pide fırınından çıkan dumandan ve 

kurumdan balkonlara çıkamaz, camlarını açamaz ve çamaĢırları-

nı kurutamaz olduklarından dolayı filtre takılması ve yine aynı 

mahalledeki oto lastikçinin de ısınmak amacıyla lastik yakarak 

çevreyi kirlettiği konusu Belediye BaĢkanlığı’na iletilmiĢtir. 

5. Ġlimiz halkından bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakla-

rı Kurulu BaĢkanlığına yazılan 27.02.2012 tarihli dilekçede; 

EĢi adına 2008 yılı ġubat ayında satın aldığı ticari aracın 

11.06.2009 tarihine kadar olan tüm Bağ-Kur primlerini toplu, 

daha sonra düzenli olarak banka Ģubesine yatırdığı, eĢi ağır hasta 

olduğundan dolayı söz konusu aracı 2010 yılı ġubat ayında Noter 

SözleĢmesi ile kiraya verdiği, kira sözleĢmesini verdiğinde aracın 

vergilerinin düĢmüĢ olduğu ve bu durumdan haberi olmadığı ve 

Bağ-Kur primlerini sürekli ödediği, 07.02.2012 tarihinde aracı-

nın satıĢını yaptığında ne zaman emekli olacağını sorduğumda 

400 günü kaldığı ve 5.000 TL fazla ödemesi bulunduğu, mak-

buzları ibraz etmesi halinde bu paranın iade edileceğinin söylen-

diği, 

Söz konusu makbuzların tamamını temin edemediği, tüm 

ödemeleri yaptığına iliĢkin ekstra ile makbuzların bir kısmını 

ibraz ettiği halde Bağ-Kur Ġl Müdürlüğünce, makbuzlarının ta-
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mamını ibraz edemediği için parasının iade edilmediğinden do-

layı mağdur edildiği, 

Ġlgili banka Ģubesine gittiğinde ise eksik makbuzlarının 

verilmediği ve her iki Kurum tarafından mağdur edildiğinden 

dolayı fazla ödemiĢ olduğu parasının iade edilmesi konulu baĢ-

vurunun araĢtırılmasına karar verilmiĢtir. 

6. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yerel gazete-

lerde köĢe yazısı yazılmasına, Belediye BaĢkanlığı ile Aile ve 

Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program-

lara kadın üyelerimizin katılmasına ve Kurulun çalıĢmaları hak-

kında katımcıların bilgilendirilmesine karar verildi. 

7. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı’na yazılan ve Ġl 

Ġnsan Hakları Kuruluna gönderilen 27.02.2012 tarihli dilekçede; 

 YurtdıĢında yaĢadığı ve yazın tatile geldiğinde,  ayrıldığı 

eĢinin yakınları tarafından darp edildiği, aramadığı halde evine 

polis memurları gelip çevresindekilere karĢı rencide edildiği, 

ayrıca Polis merkezinde haksızlığa uğratıldığı konusu Ġl Emniyet 

Müdürlüğü’ne iletilmiĢtir. 
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C. MART AYI FAALĠYETLERĠ 

1. 12 Mart 2012 tarihinde Ġstanbul Esenyurt’ta bir alıĢve-

riĢ merkezi inĢaatının Ģantiyesinde iĢçilerin yatakhane olarak 

kullandığı çadırlarda çıkan yangında Sivas’lı Çetin COġGUN ve 

Bayram Ege PEHLĠVAN ile birlikte hayatını kaybeden 11 va-

tandaĢımızın üzüntüsü paylaĢılmıĢtır. 

2. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusundan çıkan baĢvuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir pide fırınından çıkan dumandan ve 

kurumdan balkonlara çıkamaz, camlarını açamaz ve çamaĢırları-

nı kurutamaz olduklarından dolayı filtre takılması ve yine aynı 

mahalledeki oto lastikçinin de sınmak amacıyla lastik yakarak 

çevreyi kirlettiği konusu Belediye BaĢkanlığı’na iletilmiĢ olup 

gelen cevabi yazıda;  

Söz konusu yerlerde yapılan denetimlerde herhangi bir 

olumsuz durumunun olmadığının tespit edildiği bildirilmiĢ olup, 

çevre kirliliğine neden olan ve olacak yerlerin sık sık              

denetimlerinin yapılmasına karar verilmiĢtir. 

3. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yerel gazete-

lerde köĢe yazısı yazıldı. Belediye BaĢkanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlara ka-

dın üyelerimiz katıldı ve Ġl Kurulunun çalıĢmaları hakkında ka-

tımcılar bilgilendirildi. 
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4. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yazılan baĢvuruda;  

Ġlimizdeki bir köyde alt yapı iĢlerini, köy tüzel kiĢiliği ile 

köylülerden para toplanıp ödemesi yapılmak üzere yapılan söz-

leĢme sonucu taĢeron firma olarak anlaĢtığı ve anlaĢılan süre 

içerisinde ilgili kurumlarında olumlu raporuyla sorunsuz teslim 

ettiği halde, 2007 yılından buyana 10.000 TL parasını alamadığı, 

sözleĢmeyi yapan muhtarın daha sonra seçimleri kaybettiği,     

seçilen muhtarın bu borcun sorumluluğunu almadığı ve kabul 

etmediği, mevcut mal varlığını satarak çalıĢtırdığı iĢçilerin para-

sını ödediği, adli makamlara da baĢvuruda bulunduğu ve davayı 

kazandığından dolayı icra iĢlemi baĢlatıldığı,  ancak resmi olarak 

köy tüzel kiĢiliği bulunduğu halde mal varlığı olmadığı gerekçe-

siyle icra yoluyla parasının alınamadığından dolayı mağdur ol-

duğu konulu baĢvuru Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü’ne gönde-

rilmiĢtir. 

5. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; 1992 yılında yapılan 18. madde uygu-

laması kapsamında;  arsasının 2 adedi küçük parsel olmak üzere 

3 ayrı adaya verildiği, 

Belediye BaĢkanlığına baĢvurduğunda, dosyasının ince-

lendiği ve hangi gerekçeyle böyle bir düzenleme yapıldığının 
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anlaĢılamadığının ifade edildiği, resmi yazıyla ise herhangi bir 

plan tadilatı olmadan ikinci bir düzenleme yapmanın mümkün 

olmadığı, izale-i Ģuyu davası ile müstakilleĢme yoluna gidilmesi-

nin istenildiği, yapılan yanlıĢ imar uygulaması nedeniyle mülki-

yet hakkı ihlaliyle ilgili süresi içerisinde Ġdare Mahkemesine 

baĢvuruda bulunması amacıyla adı geçene bilgi verilmiĢtir. 

6. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; eĢinin doğumu sebebiyle hastaneye 

götüremediği, kardan dolayı kapalı olan köy yolunun açılmadığı, 

buna rağmen komĢu köy yolunun açıldığı, köyünün cezalandırıl-

dığı iddiaları Ġl Özel Ġdaresine gönderilmesine karar verilmiĢ ve 

gönderilmiĢtir. 

7. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlünün Ġl 

Ġnsan Hakları Kurulu üyeleriyle görüĢme talebine iliĢkin Cumhu-

riyet BaĢsavcılığı aracılığı ile gelen baĢvurusu değerlendirilmiĢ 

olup, gerekli inceleme yapmak üzere söz konusu baĢvurunun 

Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonuna gönderilmiĢ ve yapılan araĢtırma sonucu hazırla-

nan rapora göre; 

Adı geçenin dosyasında yargılama kararı ile ilgili hiçbir 

evrakın olmadığından dolayı, yargılamanın yapıldığı ve mahke-

me dosyasının bulunduğu Ġlin Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlı-
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ğına baĢvurunun gönderilmesine karar verilmiĢ ve gönderilmiĢ-

tir. 

8. Ġlimizdeki Kadın Dernekleri tarafından Ġl Ġnsan Hakları 

Kurulu BaĢkanlığına yazılan baĢvuruda; 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu üyelerinden bayan üye sayısının 

az olması nedeniyle kendi aralarında seçim yapmak suretiyle tüm 

kadın derneklerini temsilen görev almak istedikleri konusu de-

ğerlendirilmiĢ olup, Ġl Dernekler Müdürlüğünde kayıtlı faal tüm 

kadın derneklerine ayrı ayrı yazı yazılması ve seçimle belirleye-

cekleri bir temsilci üyenin isminin bildirilmesi istenilmiĢtir. 

9. Bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢ-

kanlığı’na yazılan 14.02.2012 tarihli baĢvuruda; 

Köyündeki arazisini; 2007 yılında yapılan sözleĢmeyle 

buğday karĢılığında bir yıllığına aynı köydeki bir vatandaĢa kira-

ya verdiği,  bilgisi dıĢında sözleĢme evrakında, 2017 yılına kadar 

bedelsizdir Ģeklinde düzenleme yapıldığı, bu güne kadar herhan-

gi bir karĢılık alamadığı, ayrıca adli makamlara baĢvurduğu ve 

buna rağmen karĢı tarafın haklı görüldüğü konusunda araĢtırma 

yapmak üzere dosya Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġncele-

me ve Değerlendirme Komisyonuna havale edilmiĢ olup yapılan 

araĢtırma sonucu; 
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Adı geçenin dosyasının temyiz edildiği ve Yargıtay’da 

olması nedeniyle bir inceleme yapılamadığından dolayı bu doğ-

rultuda baĢvuru sahibine bilgi verilmesine karar verilmiĢ ve söz 

konusu bilgi verilmiĢtir. 

10. Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliğine yeni atanan Salih 

AYHAN’ın ziyaret edilmesine karar verilmiĢtir. 

D. NĠSAN AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde bir hükümlü tarafından 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan dilekçesinde; 

17 yıldan bu yana cezaevinde olduğu ve müebbet hapis 

cezası verildiği, % 99 özürlü çocuğu ile kendisinin hasta raporla-

rını ibraz ettiği ve ailesinin de ikamet ettiği yer talep ettiği halde, 

Adalet Bakanlığınca uzak illere gönderildiği,  9 ay önce de Si-

vas’a getirildiği, Sivas Sağlık Kurulunca hakkında doğru rapor 

verilmediği iddiaların araĢtırılması için, söz konusu baĢvuru Ġn-

san Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonuna gönderilmiĢtir. 

2. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına bir vatandaĢ 

tarafından yazılan ve gereği için Ġl Ġnsan Hakları Kuruluna gön-

derilen 27.02.2012 tarihli dilekçede; 
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YurtdıĢında yaĢadığı ve yazın tatile geldiğinde, ayrıldığı 

eĢinin yakınları tarafından evinde darp edildiği, kendisi aramadı-

ğı halde evine polis memurları gelip çevresindekilere karĢı renci-

de edildiği, ayrıca polis merkezinde haksızlığa uğradığı konulu 

iddialar Ġl Emniyet Müdürlüğüne iletilmiĢ ve gelen cevabi yazı-

da; 

Adı geçenin eski eĢi ve diğer yakınlarının alınan ifadele-

rinde; Polis Merkezi Amirliğinde herhangi bir hakaret ve onur 

kırıcı davranıĢ olmadığı, ayrıca ilgilinin görevli personellere, 

ikamet ettiği Hollanda’dan teĢekkür konulu bir mektup gönder-

mesinin ardından Ģikâyetçi olmasının tutarsız bir davranıĢ olarak 

değerlendirildiği bildirildiğinden, Ġnsan Hakları BaĢkanlığına bu 

doğrultuda bilgi verilmiĢtir. 

3. Ġlimiz halkından bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakla-

rı Kurulu BaĢkanlığına yazılan 16.02.2012 tarihli dilekçede; 

Vatan savunmasında; “Üstün Hizmet Belgesi” aldığı ve 

iĢe giriĢte öncelik tanındığı halde, ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğünce söz 

konusu belgenin sonradan imzalatıldığı gerekçesiyle iĢleme ko-

nulmadığı ve mağdur edildiği konulu dilekçe ile ekindeki yazıĢ-

malar Ġl Ġnsan Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢtir. 
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Adı geçenin askerlik görevini ifa ettiği süre içerisinde 

yaptığı hizmet karĢılığında bu belgenin verildiği ve sonradan 

verilmediği, ancak bu tarihte komutanlardan birinin imza eksik-

liğinin olması ve daha sonra imzalanmasının bir eksiklik olarak 

değerlendirilemeyeceğinden ve hak edilmiĢ bir belge olduğundan 

dolayı ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğünce buna göre iĢlem yapılması ama-

cıyla kararın bir örneği gönderilmiĢti. 

Sivas ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğü tarafından ise söz konusu kara-

rın bir örneğinin ĠĢ Kur Genel Müdürlüğüne gönderildiği ve ge-

len cevabi yazıda; bahse konu belgenin sonradan imzalandığın-

dan ve Yönetmeliğe aykırı olduğundan dolayı baĢvuru sahibinin 

kaydının yapılmasının mümkün olmadığının ifade edildiği Kuru-

lumuza bildirilmiĢtir. 

Kurulumuzun kararı gereğince, alınan kararların birer ör-

neğinin BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına gönderilmesine 

karar verilmiĢ ve gönderilmiĢtir. 

4. Ġlimizdeki bir sivil toplumu örgütü baĢkanlığı             

tarafından, yine Ġlimizdeki bir kurumda çalıĢanların yaĢadıkları 

sorunlarla ilgili yapılan baĢvuru araĢtırılmıĢ olup Ġlgili kurumun, 

düĢük ücretle iĢçi çalıĢtırması gibi bir amaç taĢımadığı, iĢçilere 

ödenecek ücretlerin ihale bedeli ihale mevzuatına uygun Ģekilde 
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belirlendiği, yapılan ihale ve sözleĢmesinin mevzuata uygun ol-

duğu, 

Ayrıca, mahkeme tarafından haksız olarak çalıĢanlar le-

hine yasal olarak ödenmesi mümkün olmayan toplu iĢ sözleĢmesi 

ve kanundan doğan hak ve alacaklara hükmedildiği, bu tip dava-

lardan dolayı kurumun zarara uğratıldığı, 

Yapılan ödemelerden dolayı davacı iĢçilerin çalıĢtığı fir-

malara rücuen tazminat istemli dava açıldığı ve bu dava da ku-

rumun lehine sonuçlandığı, iddiaların tamamen gerçek dıĢı oldu-

ğu, mahkeme kararıyla kazanılan ücretlerin istenmesi söz konusu 

olmadığı, mahkeme tarafından hükmedilen tazminatlar Ģahsa 

değil icra müdürlüğü veznesine ödendiği anlaĢılmıĢtır. 

5. Ġlimizdeki bir sivil toplumu örgütü baĢkanının talebi 

değerlendirilmiĢ ve baĢkanlığının görev alanlarıyla ilgili kurula 

herhangi bir baĢvuru olması halinde toplantılarımıza davet edil-

mesine karar verilmiĢ ve adı geçene bu Ģekilde bilgi verilmiĢtir. 

6. “5 Nisan Avukatlar Günü” nedeniyle Baro; 

“1–7 Nisan Kanser Haftası” nedeniyle Cumhuriyet Üni-

versitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisinin, 
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“7–13 Nisan Dünya Sağlık Haftası” nedeniyle Devlet 

Hastanesinde yatan hastaların ve polikliniklerin ziyaret edilmesi-

ne ve bu ziyarete için rapor hazırlanmasına karar verilmiĢtir. 

7. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusundan çıkan isimsiz baĢ-

vuruda; 

a. Ġlimizdeki 2 caminin kıblelerinin eğri olduğu konusu 

değerlendirilmiĢ ve daha önce aynı konuda baĢvuru yapıldığı, 

ilgili ve yetkili kurumların bilgisi olduğundan yapılacak bir iĢlem 

olmadığına karar verilmiĢtir. 

b. Ġlimizdeki bir kurumda görev yapan bayan memurların 

11 saat çalıĢtıkları, ayrıca ek görev verildiği, zaman zaman 6 gün 

çalıĢtıkları konularının Kurulumuzca araĢtırılmasına karar veril-

miĢtir. 

8. “10–16 Mayıs Sakatlar Haftası” nedeniyle daha önce 

hazırlanan afiĢlerin vatandaĢların görebileceği Ģehrin uygun yer-

lerine asılmasına karar verilmiĢtir. 
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E. MAYIS AYI FAALĠYETLERĠ 

1. “1 – 7 Nisan Kanser Haftası” nedeniyle, Cumhuriyet 

Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisi, 

“7 – 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası” nedeniyle, Devlet 

Hastanesinde yatan hastalar ziyaret edilmiĢtir. 

Her iki ziyarette de hastane idarecileri, hastalar ve hasta 

yakınlarıyla görüĢülmüĢ ve hazırlanan rapor Ġl Ġnsan Hakları Ku-

rulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve söz konusu raporun birer 

örneği ilgili Kurumlara gönderilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Bahse konu ziyaret nedeniyle hazırlanan raporda belirti-

len konuların değerlendirildiği ve imkânlar ölçüsünde en kısa 

süre içerisinde eksikliklerin giderileceği bildirilmiĢtir. 

2. Ġlimizdeki bir kurumda görev yapan bayan memurların 

11 saat çalıĢtırıldıkları, ayrıca ek görev verildiği ve zaman zaman 

6 gün çalıĢtıklarından dolayı aile düzenleri sarsıldığı konulu baĢ-

vuru ilgili kurumuna iletilmiĢtir. 

Söz konusu baĢvuru ile ilgili muhakkik görevlendirildiği 

ve yapılan araĢtırmaya göre; son üç ayda bayan personellerin 

hafta içi 08.00 – 17.00 saatlerinde çalıĢtıkları, ancak personel 

yetersizliği olduğu zamanlarda kısa süreli görevlendirmeler ya-

pıldığı bildirilmiĢtir. 
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3. Ġlimizdeki bir sivil toplum örgütü baĢkanının Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulunda görev yapma talebi değerlendirilmiĢ ve görev 

alanlarıyla ilgili baĢvuru olması halinde adı geçenin toplantılara 

davet edilmesine karar verilmiĢtir. 

4. Ġlimizdeki bir sivil toplum örgütü baĢkanının Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulunda görev yapma talebi değerlendirilmiĢ ve görev 

alanlarıyla ilgili baĢvuru olması halinde adı geçenin toplantılara 

davet edilmesine karar verilmiĢtir. 

5. Ġlimizdeki kadın derneklerinin kurul üyeliğine iliĢkin 

yazılı talepleri değerlendirilmiĢ ve Ġl Dernekler Müdürlüğüne 

kayıtlı kadın derneklerinin tamamıyla iĢ birliği yapılarak seçimle 

belirlenecek temsilci bir isminin seçim tutanağıyla birlikte iste-

nilmesine karar verilmiĢ ve konuyla ilgili Ġl Dernek Müdürlüğü-

ne yazı yazılmıĢtır. 

6. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlünün,      

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına hitaben yazmıĢ olduğu ve 

Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonuna havale edilen ve yapılan araĢtırma sonucu dosyası 

baĢka yerde olduğu anlaĢılan ve ilgili Valiliğe gönderilen Ģahsın 

yeniden yapılan 24.04.2012 tarihli baĢvurunun da aynı Valiliğe 

gönderilmesine karar verilmiĢ ve ilgiliye yine bu doğrultuda bilgi 

verilmiĢtir. 
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7. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; eĢinin doğumu sebebiyle hastaneye 

götüremediği, kardan dolayı kapalı olan köy yolunun açılmadığı, 

buna rağmen komĢu köyün yolunun açıldığı köyünün cezalandı-

rıldığı konuları Ġl Özel Ġdaresine gönderilmiĢ olup gelen cevabi 

yazıda; hem özel idaresinin yol açma çalıĢmaları hem de bahsi 

geçen köy muhtarı ile ilgili iddiaların asılsız olduğu, bu konunun 

tutanakla belgelendiği bildirilmiĢtir. 

8. Ġlimiz halkından bir vatandaĢ tarafından Ġl Ġnsan Hakla-

rı Kurulu BaĢkanlığına yazılan 27.02.2012 tarihli dilekçede; 

EĢi adına 2008 yılı ġubat ayında satın aldığı ticari aracın 

11.06.2009 tarihine kadar olan tüm Bağ-Kur primlerini toplu, 

daha sonra düzenli olarak banka Ģubesine yatırdığı, eĢi ağır hasta 

olduğundan dolayı söz konusu aracı 2010 yılı ġubat ayında Noter 

SözleĢmesi ile kiraya verdiği, kira sözleĢmesini verdiğinde aracın 

vergilerinin düĢmüĢ olduğu ve bu durumdan haberi olmadığı ve 

Bağ-Kur primlerini sürekli ödediği, 07.02.2012 tarihinde aracı-

nın satıĢını yaptığında ne zaman emekli olacağını sorduğumda 

400 günü kaldığı ve 5.000 TL fazla ödemesi bulunduğu, mak-

buzları ibraz etmesi halinde bu paranın iade edileceğinin söylen-

diği, 



 

 20 

Söz konusu makbuzların tamamını temin edemediği, tüm 

ödemeleri yaptığına iliĢkin ekstra ile makbuzların bir kısmını 

ibraz ettiği halde Bağ-Kur Ġl Müdürlüğünce, makbuzlarının ta-

mamını ibraz edemediği için parasının iade edilmediğinden do-

layı mağdur edildiği, 

Ġlgili banka Ģubesine gittiğinde ise eksik makbuzlarının 

verilmediği ve her iki Kurum arasından mağdur edildiğinden 

dolayı fazla ödemiĢ olduğu parasının iade edilmesi konulu baĢ-

vurunun araĢtırılmasına karar verilmiĢti. 

Ġlgili banka ġube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü ile gerekli görüĢmelerin 

yapıldığı ve vatandaĢın yönlendirildiği, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğünden gelen cevabi 

yazıda ise; yersiz tedavi masrafları tespit edildikten sonra fazla 

ödemesinden tahsil edilecek artan tutar olması halinde iade edi-

leceği bildirilmiĢtir. 

9. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu bünyesinde oluĢturulan “Ġl ve 

Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu Karakol ve Nezarethane Ziyaret Ko-

misyonu”nda görevli üyelerden bazılarının kuruldaki görevlerin-

den ayrılmaları nedeniyle, söz konusu komisyon yeniden oluĢtu-

rulmuĢtur. 
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10. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutularından çıkan isimsiz 

baĢvurularda; 

a. ÇEDAġ’a para yatırılması için vızsa kartlarla seçici 

olunmaması ve tüm kartların geçerli olması konusu ÇEDAġ Mü-

essese Müdürlüğüne iletilmiĢtir. 

b. Ġlimizdeki bir görevli hakkındaki iddia edilen konular 

değerlendirilmiĢ adli makamlarca konunun takip edildiği anlaĢıl-

dığından dolayı yapılacak baĢka bir iĢlem olmadığına karar ve-

rilmiĢtir. 

11. Ġl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk ġube Müdürlü-

ğü, Jandarma Karakolu ile Nezarethanelerin ziyaret edilmesine 

karar verilmiĢtir. 

12. “2012 Yılı Eylem Planı” çerçevesinde, Kamu Kurum 

ve KuruluĢlarının habersiz ziyaret edilmesine karar verilmiĢtir. 

F. HAZĠRAN AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Yönetmeliğin c maddesi gereğince Ġl Ġnsan Hakları Ku-

rulunda görev yapan üyelerin ayrılmaları nedeniyle yerlerine 

yeni üyelerin görevlendirmeleri yapılmıĢtır. 

2. Ġlimizdeki kadın derneklerini temsilen Ġl Dernekler 

Müdürlüğü baĢkanlığında seçimle belirlenen üyenin görevlen-

dirmesi yapılmıĢtır. 
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3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir kamu görevli-

si tarafından yapılan baĢvuruda; görev yaptığı kurumda; en kı-

demli ve yüksek puanlı olmasına rağmen bazı ilçelere sık sık 

kendisinin geçici olarak görevlendirildiği, aynı görev de bulunan 

daha kıdemsiz ve puanı düĢük olanların görevlendirilmediği ko-

nuları araĢtırılmıĢ olup adı geçenin, diğer tecrübeli ve tecrübesiz 

personellerle birlikte haftada 2 gün dönüĢümlü olarak geçici gö-

revlendirildiği bildirilmiĢtir. 

4. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna yapılan isimsiz baĢ-

vuruda; 

Yakınının bir kurumda görev yaptığı, kız kardeĢiyle eniĢ-

tesinin anlaĢamadığından kız kardeĢine kötü muamelede bulun-

duğu hakkındaki iddiaların araĢtırılması için söz konusu baĢvuru 

Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğüne iletilmiĢ olup gelen 

cevabi yazıda; 

BaĢvuru sahibinin kız kardeĢi ile görüĢüldüğü, Sivas Aile 

Mahkemesince 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karĢı 

ġiddetin Önlenmesine Dair Kanunun kapsamında Ģiddet uygula-

mama tedbiri alındığı, ayrıca kurumun hizmetleri hakkında açık-

lamalarda bulunulduğu ve gerekli yönlendirmeler yapıldığı bildi-

rilmiĢtir. 
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5. Ġl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk ġube Müdürlüğü 

ile Jandarma Alay Komutanlığı ziyaret edilmiĢ ve bu ziyarete 

iliĢkin hazırlanan raporlar Ġl Kurulu toplantısında değerlendiril-

miĢ ve söz konusu raporların birer örneği ilgili kurumlarına gön-

derilmiĢ olup, Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ziyaretlerin devam 

etmesine karar verilmiĢtir. 

G. TEMMUZ AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlü tara-

fından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan dilekçede; 

17 yıldan bu yana Cezaevinde olduğu ve müebbet hapis 

cezası verildiği, % 99 özürlü çocuğu ile kendisinin de hasta ra-

porlarını ibraz ettiği ve ailesinin bulunduğu veya yakın yerlere 

gönderilmediği konularının araĢtırılması için söz konusu baĢvu-

ru, Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtırma, Ġnceleme ve Değerlen-

dirme Komisyonuna gönderilmiĢ ve yapılan araĢtırmaya göre; 

müĢtekinin uygun bir cezaevine naklinin yapıldığı bildirilmiĢtir. 

2. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusundan çıkan baĢvuruda; 

bir kamu kurumunda görev yapan bayan memurların 11 saat ça-

lıĢtırıldıkları, ayrıca ek görev verildiği, zaman zaman 6 gün çalıĢ-

tıklarından dolayı aile düzenlerinin sarsıldığı konulu baĢvuru 

hakkında ilgili kurumdan cevap istenilmiĢ olup, gelen cevabi 
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yazı yeterli görülmeyerek, yerinde inceleme yapmak üzere ko-

misyon oluĢturulmuĢtur. 

3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir iĢ yerinin bacasından her akĢam 

ve geceleri çıkan dumandan dolayı çevre kirliliği ve sağlık so-

runları yaĢandığı, söz konusu kirliliğin, elektrik tasarrufu ama-

cıyla keyfi olarak yapıldığı konusu Belediye BaĢkanlığı ile Çevre 

ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne iletilmiĢtir. 

4. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına yazılan ve ge-

reği için Valiliğimize gönderilen baĢvuruda; 

Ġlimize bağlı bir köyde meskenlerin yanlarına hayvan 

atıklarının dökülmesi ve tezek yapılması nedeniyle koku ve bö-

cek olduğu konusu araĢtırılmak üzere Çevre ve ġehircilik Ġl Mü-

dürlüğüne iletilmiĢtir. 

5. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutularından çıkan baĢvuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir iĢyerinde çalıĢanlara sigorta ya-

pılmadığı konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğüne ile-

tilmiĢtir. 
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H. AĞUSTOS AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme getiri-

len; Ġlimizdeki iĢitme engelli Ģahıslardan bazılarının bankalara 

kefil gösterilip para çekildiği ve dolandırıldıklarından dolayı bu 

konuda 81 Ġl Valiliklerine ve banka Ģubelerine yazı yazılmıĢtır. 

2. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan baĢvuru-

da; Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü eĢinin ağır hasta 

olduğu ve tedavi gördüğü halde ev hapsi verilmediği konusunda 

komisyon oluĢturulmuĢ ve tedavi gördüğü dosyaların incelenme-

sine ve bu konuda rapor sunulmasına karar verilmiĢtir. 

3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yazılan baĢvuruda; babası ve abisinin üzerlerine atılan 

suçtan dolayı yaklaĢık 2 yıldan buyana cezaevinde bulundukları, 

suçsuzlukları kanıtlanarak serbest bırakılmaları konusu Cumhu-

riyet BaĢsavcılığına iletilmiĢtir. 

4. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna yapılan isimsiz baĢ-

vuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir iĢ yerindeki usulsüzlüklerle il-

gili iddialar değerlendirilmiĢ ve Cumhuriyet BaĢsavcılığına ile-

tilmiĢtir. 
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5. Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına gönderilen baĢvuru-

lara hala cevap verilmediğinden dolayı ilgili kurumlara yazı yazı-

lıp cevapların yeniden istenilmesine karar verilmiĢtir. 

6. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna isimsiz bir vatandaĢ 

tarafından yapılan baĢvuruda; 

EĢinden boĢanmadığı için yardım verilmediği konusu 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Müdürlüğüne iletil-

miĢtir. 

I. EYLÜL AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; Ġlimizde hizmet veren bir iĢ yerinin 

bacasından her akĢam ve geceleri çıkan dumandan dolayı çevre 

kirliliği ve sağlık sorunları yaĢandığı, söz konusu kirliliğin, elekt-

rik tasarrufu amacıyla keyfi olarak yapıldığı konusu Belediye 

BaĢkanlığı ile Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne iletilmiĢti. 

Belediye BaĢkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; söz konu-

su denetimin Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü görev alanı içeri-

sinde bulunduğu bildirildiğinden, adı geçen müdürlükten bahse 

konu cevabın gelmesinin takip edilmesine karar verilmiĢtir. 
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2. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusu BaĢkanlığına bir vatan-

daĢ tarafından yapılan baĢvuruda; eĢinden boĢanmadığı için yar-

dım verilmediği konusu Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakfı Müdürlüğüne iletilmiĢ olup gelen cevabi yazıda; 

BaĢvuru sahibinin isminde 17 adet kayıt bulunduğu ve 

bilgiler eksik olduğundan herhangi bir iĢlem yapılamadığı bildi-

rilmiĢtir. 

3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına Ġlimizdeki bir si-

vil toplum örgütü baĢkanı tarafından yapılan baĢvuruda; 

Ġlimizdeki bir kurumda çalıĢan iĢçilerinin mahkeme kara-

rıyla kazanmıĢ oldukları alacaklarının iĢçilerin kendileri yerine 

sendika hesabına aktarıldığından konu araĢtırılmıĢ ve ilgili ku-

rumdan gelen cevabi yazıda; 

Yargı kararı gereğince ödenen tutarlar iĢçilerin bağlı ol-

duğu sendikaya değil, ilgili icra dosya hesabına brüt tutarlardan 

gerekli gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmadan öden-

diği, yapılan mali incelemeler sonucunda iĢçilerinden sadece 

vergi aslının tahsil edilmesi uygun bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 
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Ġ. EKĠM AYI FAALĠYETLERĠ 

1. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına yazılan ve ge-

reği için Valiliğimize gönderilen baĢvuruda; 

Ġlimize bağlı bir köyde meskenlerin yanlarına hayvan 

atıklarının dökülmesi ve tezek yapılması nedeniyle koku ve bö-

cek olduğu konusu araĢtırılmak üzere Çevre ve ġehircilik Ġl Mü-

dürlüğüne iletilmiĢ olup gelen cevabi yazıda; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda; 

13.10.2012 tarihinde ve yapılan Ġl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 

2010/04 sayılı Kararının 1. 2. ve 3. maddeleri gereğince tedbirle-

ri almayan ve denetimler sırasında alınan kararlara aykırı uygu-

lamanın tespit edilmesi durumunda, vatandaĢlar hakkında 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı DavranıĢ BaĢlıklı 

32.maddesi doğrultusunda, Kanuna uygun olarak düzenlenecek 

tutanakla gerekli yasal iĢlemler uygulandığından ve söz konusu 

baĢvurusunun Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi bildirildiğin-

den dolayı bahse konu baĢvuru Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderil-

miĢtir. 
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2. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna bir vatandaĢ              

tarafından yazılan baĢvuruda; ÖSYM tarafından yapılan bir sına-

va girdiği ve sınavda tuvalet ihtiyacı olduğunu söylediği halde 

yardımcı olunmadığı konusunun araĢtırılması için komisyon 

oluĢturulmuĢ ve hazırlanan “AraĢtırma Raporu” Ġl Ġnsan Hakları 

Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ olup, bir örneği Yüksek 

Öğretim Kurulu BaĢkanlığı’na gönderilmiĢ ve gelen cevabi yazı-

da; 

Adayların rahatsızlıkları varsa bu durum sınavdan önceki 

ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar dilekçe ve rahatsızlığını 

belirten sağlık raporu ile birlikte ÖSYM’ye göndermeleri gerek-

tiği konusu değerlendirilmiĢ olup, sınav stresiyle ve ÇarĢamba 

gününden de sonra rahatsızlık oluĢabileceğinden dolayı rapor 

istenilmeden tuvalet ihtiyacı olanlara da gözetmen nezaretinde 

yardımcı olunması için buna göre yasal düzenleme yapılması 

amacıyla kararımızın yeniden Ölçme Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi BaĢkanlığı’na gönderilmiĢtir. 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; yaklaĢık 3 yıl önce “Psiko Teknik 

Belgesi” vermek amacıyla öğrendiği duyuru üzerine baĢvuru 

yaptığı, kısa bir süre sonra Sivas Emniyet Müdürlüğünce dolan-

dırıcılıktan arandığı ve Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
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hakkında soruĢturma açıldığının ve daha sonra baĢka yerden ge-

len bir kuruluĢun sahiplerinin Sivas’ta 450 kiĢinin baĢvurusunu 

aldığı, kendisinin de bunlardan biri olduğu, ilgililerin 450 kiĢinin 

baĢvuru evraklarıyla birlikte yakalandığını öğrendiği, söz konusu 

süreç devam etmekte iken, Silahlı Özel Güvenlik Belgesinin Ye-

nilenmesi için baĢvurduğunda, söz konusu davanın engel olduğu 

gerekçesiyle belgesinin yenilenmediği ve elinden alındığı, dava 

sonuçlanmadığı halde görevine son verildiği konuları Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ olup, bu konuda 

rapor hazırlanmak üzere dosya Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtır-

ma, Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu BaĢkanlığına iletil-

miĢ ve hazırlanan rapor tekrar Ġl Ġnsan Hakları Kurulu toplantı-

sında değerlendirilmiĢ ve söz konusu raporun bir örneği Ġnsan 

Hakları Kurulu BaĢkanlığına iletilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Özel güvenlik kartları ile ilgili iĢlemler Valilikler tarafın-

dan yerine getirildiği, ilgili Ģahıs adına silahlı özel güvenlik kim-

lik kartının düzenlenmemesi iĢlemi değerlendirildiğinde, 5188 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı ancak, 

“Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından Thlimmenos - 

Yunanistan davasında; mahkeme baĢvurucunun geçmiĢte asker-

lik hizmetini yerine getirmeyi reddetmesinden kaynaklanan itaat-
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sizlik suçundan mahkûmiyeti dolayısıyla yeminli müĢavir olarak 

atanmadığını saptamıĢtır.” 

“Kullanılan araç ile gerçekleĢtirilmesi hedeflenen amaç 

arasında bir orantılılık olup olmadığını inceleme zorundadır.” 

“BaĢvurucunun askerlik hizmetini yerine getirmeyi red-

dettiği için hapis cezasını çekmiĢ olduğuna iĢaret eder. Bu du-

rumda Mahkeme’ye göre baĢvurucuya yeni bir yaptırım uygu-

lanmıĢ olması orantısızdır” 

Konuları değerlendirilmiĢ olup, yukarıdaki örneklerde de 

olduğu gibi ilgili hakkında kesin bir hüküm olmadığından ve 

orantısız bir ceza uygulandığından dolayı bir hak ihlali olduğuna 

ve bu karar ĠçiĢleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) 

gönderilmesine karar verilmiĢ ve gönderilmiĢtir. 

4. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlü tara-

fından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan baĢvuruda; 

 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu üyeleriyle görüĢme talebi Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve söz konusu 

talebin ne amaçlı olduğu hakkında Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılı-

ğı’ndan resmi yazımızla bilgi istenilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 
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Adı geçenin baĢvurusuyla ilgili cezaevinde bulunduğu 

için herhangi bir delil sunamayacağı, ancak sözlü olarak anlata-

bileceğine iliĢkin dilekçe üzerine ilgiliyle Cezaevinde görüĢme 

yapmak amacıyla komisyon oluĢturulmuĢtur. 

5. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki baĢka bir hükümlü 

tarafından Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan baĢvuru-

da; 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu üyeleriyle görüĢme talebi Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve söz konusu 

talebin ne amaçlı olduğu hakkında Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılı-

ğı’ndan resmi yazımızla bilgi istenilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Adı geçenin baĢvurusuyla ilgili cezaevinde bulunduğu 

için herhangi bir delil sunamayacağı, ancak sözlü olarak anlata-

bileceğine iliĢkin dilekçe üzerine ilgiliyle Cezaevinde görüĢme 

yapmak amacıyla komisyon oluĢturulmuĢtur. 

6. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yazılan baĢvuruda; eĢi Ağır Ceza mahkemesinin kararı ile 

hapis cezasına mahkûm edildiği,  ev hapsi için müsaade edilme-

diği konusu Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na iletilmiĢ ve gelen 

cevabi yazıda; 
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Hükümlü özel af kapsamında daha önce baĢvuruda bu-

lunduğu, hastalığı ile tanısının mevcut olduğu, ancak hastalığın 

nüksettiğine dair tıbbi bilgi bulunmadığı, olması halinde değer-

lendirileceği, T.C. Anayasasının 104/2-b maddesinde belirtilen 

”sürekli hastalık ve kocama hali” kapsamında değerlendirilmedi-

ğine oy birliği ile mütalaa olunur denildiği bildirildiğinden, 

Adı geçenin; hastalığı ile ilgili dosyasının uzman doktor-

ları ile kurul üyelerinden bir Komisyon oluĢturulmuĢtur. 

7. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yazılan baĢvuruda; babası ve abisinin üzerlerine atılan 

suçtan dolayı yaklaĢık 2 yıldan buyana cezaevinde bulundukları, 

suçsuzlukları kanıtlanarak serbest bırakılmaları konusu Cumhu-

riyet BaĢsavcılığına iletilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Tutuklular hakkında dava açıldığı ve ilgili mahkemeden 

talep konunun edilmesinin daha uygun olacağı bildirildiğinden 

dolayı, baĢvuru sahibine bu doğrultuda bilgi verilmiĢtir. 

8. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna yapılan isimsiz baĢ-

vuruda; Ġlimizde hizmet veren bir iĢ yerindeki usulsüz uygulama-

larla ilgili iddialar değerlendirilmiĢ ve Cumhuriyet BaĢsavcılı-

ğı’na iletilmiĢ olup cevabı yazıda; 
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ġikâyet dilekçesinde iddia edilen konular hakkında soruĢ-

turma baĢlatıldığı ve halen devam ettiği bildirilmiĢtir. 

9. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusundan isimsiz çıkan baĢ-

vuruda;  Ġlimizdeki bir mahallede 3 günden buyana elektrik ol-

madığı ve mağdur oldukları konusu ÇEDAġ Müessese Müdürlü-

ğüne iletilmiĢtir. 

J. KASIM AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki hükümlüler tarafın-

dan Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına yazılan baĢvuruda; Ġl 

Ġnsan Hakları Kurulu üyeleriyle görüĢme talepleri Ġl Ġnsan Hakla-

rı Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ ve söz konusu talepler 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına iletilmiĢ ve gelen cevabi yazı değer-

lendirilmiĢ olup, cezaevinde görüĢmek üzere komisyon oluĢtu-

rulmuĢtur. 

2. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; 

Ġlimizde hizmet veren bir iĢ yerinin bacasından her akĢam 

ve geceleri çıkan dumandan dolayı çevre kirliliği ve sağlık so-

runları yaĢandığı, söz konusu kirliliğin, elektrik tasarrufu ama-

cıyla keyfi olarak yapıldığı konusu Belediye BaĢkanlığı ile Çevre 

ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne iletilmiĢtir. 
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Belediye BaĢkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; söz konu-

su denetimin Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün görev alanı 

içerisinde bulunduğu, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nden 

gelen cevabi yazıda; mahallinde yapılan inceleme ve denetim 

sonucu, söz konusu yerin bacasında filtre bulunduğu ve 24 saat 

ölçüm yapıldığı, yapılan ölçülerde Yönetmelikte belirtilen ölçü-

leri geçmediği ve denetim esnasında bacalardan toz salımı tespit 

edilemediği bildirildiğinden baĢvuru sahibine bu doğrultuda bilgi 

verilmiĢtir. 

3. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığına yazılan ve ge-

reği için Valiliğimize gönderilen baĢvuruda; Ġlimize bağlı bir 

köyde meskenlerin yanlarına hayvan atıklarının dökülmesi ve 

tezek yapılması nedeniyle koku ve böcek olduğu konusu araĢtı-

rılmıĢtır. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda;    

Ġl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2010/04 sayılı Kararının 1. 2. ve 3. 

maddeleri gereğince tedbirleri almayan ve denetimler sırasında 

alınan kararlara aykırı uygulamanın tespit edilmesi durumunda, 

vatandaĢlar hakkında 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun Emre 

Aykırı DavranıĢ BaĢlıklı 32.maddesi doğrultusunda, Kanuna 

uygun olarak düzenlenecek tutanakla gerekli yasal iĢlemler uy-

gulandığı, 
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Ayrıca, mahallinde yapılan incelemede; köyde mukim 

olanların çoğunun geçimini hayvancılıkla sağladığı, küçük mik-

tarda biriken hayvan atıklarını, yerleĢim yeri dıĢındaki tarlalarına 

hafta da bir taĢıdıkları,  biriken miktarın insan ve çevre sağlığını 

tehdit eder seviyeye ulaĢmadığının tespit edildiği, 13.10.2012 

tarih ve 2010/4 sayılı Ġl Hıfzısıhha Kurulu Kararı Muhtar Vekili-

ne köy halkına tebliğ edilmek üzere teslim edildiği ve bu konu 

tutanak altına alındığı bildirilmiĢtir. 

4. “10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü” nedeniyle; 

okullarda gerekli faaliyetlerin yapılmasına ve ayrıca yerel 

TV’lerde Ġnsan Hakları ve Kurulunun faaliyetlerinin vatandaĢla-

rın bilgilendirmeleri amacıyla program yapılmasına, yerel yazılı 

basında köĢe yazısı yazılmasına, basın bülteni yayınlanmasına, 

kamu kurum ve kuruluĢları ile cezaevlerindeki vatandaĢlara,   

öğrencilere ”Ġnsan Hakları” konulu eğitim verilmesine karar ve-

rilmiĢtir. 

K. ARALIK AYI FAALĠYETLERĠ 

1. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığına bir vatandaĢ tara-

fından yapılan baĢvuruda; yaklaĢık 3 yıl önce “Psiko Teknik 

Belgesi” vermek amacıyla öğrendiği duyuru üzerine baĢvuru 

yaptığı, kısa bir süre sonra Sivas Emniyet Müdürlüğünce dolan-

dırıcılıktan arandığı ve Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 
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hakkında soruĢturma açıldığının ve daha sonra baĢka yerden ge-

len bir kuruluĢun sahiplerinin Sivas’ta 450 kiĢinin baĢvurusunu 

aldığı, kendisinin de bunlardan biri olduğu, ilgililerin 450 kiĢinin 

baĢvuru evraklarıyla birlikte yakalandığını öğrendiği, söz konusu 

süreç devam etmekte iken, Silahlı Özel Güvenlik Belgesinin Ye-

nilenmesi için baĢvurduğunda, söz konusu davanın engel olduğu 

gerekçesiyle belgesinin yenilenmediği ve elinden alındığı, dava 

sonuçlanmadığı halde görevine son verildiği konuları Ġl Ġnsan 

Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiĢ olup, bu konuda 

rapor hazırlanmak üzere dosya Ġnsan Hakları Ġhlallerini AraĢtır-

ma, Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu BaĢkanlığına iletil-

miĢ ve hazırlanan rapor tekrar Ġl Ġnsan Hakları Kurulu toplantı-

sında değerlendirilmiĢ ve söz konusu raporun bir örneği Ġnsan 

Hakları Kurulu BaĢkanlığına iletilmiĢ ve gelen cevabi yazıda; 

Özel güvenlik kartları ile ilgili iĢlemler Valilikler tarafın-

dan yerine getirildiği, ilgili Ģahıs adına silahlı özel güvenlik kim-

lik kartının düzenlenmemesi iĢlemi değerlendirildiğinde, 5188 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı, 

Ancak, “Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

Thlimmenos - Yunanistan davasında; mahkeme baĢvurucunun 

geçmiĢte askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddetmesinden 
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kaynaklanan itaatsizlik suçundan mahkûmiyeti dolayısıyla ye-

minli müĢavir olarak atanmadığını saptamıĢtır.” 

“Kullanılan araç ile gerçekleĢtirilmesi hedeflenen amaç 

arasında bir orantılılık olup olmadığını inceleme zorundadır.” 

“BaĢvurucunun askerlik hizmetini yerine getirmeyi red-

dettiği için hapis cezasını çekmiĢ olduğuna iĢaret eder. Bu du-

rumda Mahkeme’ye göre baĢvurucuya yeni bir yaptırım uygu-

lanmıĢ olması orantısızdır” 

Konuları değerlendirilmiĢ olup, yukarıdaki örneklerde de 

olduğu gibi ilgili hakkında kesin bir hüküm olmadığından ve 

orantısız bir ceza uygulandığından dolayı bir hak ihlali olduğuna 

ve bu karar ĠçiĢleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) 

gönderilmesine karar verilmiĢ ve gönderilmiĢ olup gelen cevabi 

yazıda; 

Adı geçenin Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak gö-

revlendirilmesi mümkün görülmemekle birlikte silahsız olarak 

görevlendirilmesinde bir sakınca bulunmadığı, 

Ayrıca; ilgili mahkemesinde yürütülen davanın düĢtüğüne 

ait kararın ibraz edilmesi durumunda silahlı olarak çalıĢma tale-

binin yeniden değerlendirileceği bildirilmiĢtir. 
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2. Ġnsan Hakları BaĢvuru Kutusuna bir vatandaĢ tarafın-

dan yapılan baĢvuruda; Ġlimiz Gültepe mahallesindeki okullara; 

gidiĢ-dönüĢ yapılan özellikle okul içerisindeki yolların çamur ve 

kullanılamaz olduğu, bu konuda Kamu Kurum ve KuruluĢlarına 

baĢvurular yaptığı halde ilgilenilmediği ve muhatap kurum bulu-

namadığı, öğrenci, veli ve öğretmenlerin mağdur olduğu konusu 

Belediye BaĢkanlığı ile Ġl Özel Ġdaresine iletilmiĢtir. 

3. Ġlimizdeki Kamu Kurum ve KuruluĢlarına baĢvuran va-

tandaĢlara yardımcı olunması amacıyla iĢitme engelli dilinden 

anlayan personel görevlendirilmesi konusunda, araĢtırma yap-

mak üzere komisyon oluĢturulmuĢtur. 

4. Ġlimizde oynanan maçlarda; arama yapmak üzere gö-

revli polis memurları gelmeden önce içeri giren vatandaĢların 

dıĢarı çıkartılıp aranıp yeniden içeri alınmak istenildiği, bundan 

dolayı polis memurları ve vatandaĢlar arasında gerginlikler oldu-

ğundan, görevli polis memurlarının daha erken görev alması ko-

nusu Ġl Emniyet Müdürlüğü’ne iletilmiĢtir. 
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10 ARALIK DÜNYA ĠNSAN HAKLARI GÜNÜ 

NEDENĠYLE YAPILAN FAALĠYETLER 

 

1. Ġl Ġnsan Hakları Kurulunun “2012 Yılı Eylem Pla-

nı” çerçevesinde; vatandaĢlarımızı ve öğrencileri bilinçlendir-

mek amacıyla; 

2. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi Av. Hasan Hüseyin 

YILDIZ tarafından Açık Cezaevindeki hükümlülere “Ġnsan 

Hakları ve Demokrasi” konuları ile “Ġl Ġnsan Hakları Kuru-

lu’nun Faaliyetleri” konularında konferans verilmiĢtir. 

3. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi Av. Bekir POLAT tara-

fından Sivas’ta yayın yapan yerel TV’lerden Kanal 58’ de       

“Ġnsan Hakları, Demokrasi ve YurttaĢlık” konuları ile “Ġl 

Ġnsan Hakları Kurulu’nun Faaliyetleri” konularında program 

yapılmıĢtır. 

4. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi Av. Hasan Hüseyin 

YILDIZ tarafından Sivas’ta yayın yapan yerel TV’lerden SRT’ 

de “Ġnsan Hakları, Demokrasi ve YurttaĢlık” konuları ile “Ġl 

Ġnsan Hakları Kurulu’nun Faaliyetleri” konularında program 

yapılmıĢtır. 

5. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi Ġsmail DURSUN tara-

fından yerel gazetede “Ġnsan Hakları” ve “Ġl Ġnsan Hakları 
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Kurulu’nun ÇalıĢmaları” konularının yer aldığı köĢe yazısı 

yazılmıĢtır. 

6. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi ve Öğr. Görevlisi Engin 

DAġLI tarafından Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek 

Lisesi Konferans Salonunda Öğretmen ve Öğrencilere “Ġnsan 

Hakları Kurulunun Faaliyetleri” ile “Ġnsan Hakları ve De-

mokrasi” konularında konferans verilmiĢtir. 

7. Ġl Ġnsan Hakları Kurulu Üyesi ve Öğr. Görevlisi    

Mehmet Ragıp GÜRER tarafından Selçuk Ġlkokulu Toplantı Sa-

lonunda; “Ġnsan Hakları Kurulunun Faaliyetleri” ile “Ġnsan 

Hakları ve Demokrasi” konularında konferans verilmiĢtir. 

8. 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü nedeniyle hazır-

lanan; “Ġnsan Haklarıyla Vardır.” konulu afiĢleri ile “Ġnsan 

Hakları, Ötekinin de Var Olma Hakkını Kabul Etmekle 

Güçlenir”, “Ġnsan Haklarıyla Vardır.”, “Ġnsan Hakları, 

Onurlu, EĢit ve Özgür YaĢamaktır” konulu pankartlar vatan-

daĢların görebileceği Ģehrin muhtelif yerlerine asılmıĢtır. 

9. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġl merkezindeki 

Ġlköğretim ve Ortaöğretim okullarında okuyan tüm okullardaki 

Öğretmen ve Öğrencilere “Ġnsan Hakları” konusunda eğitin 

verilmiĢtir. Ayrıca ġehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret 
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Meslek Lisesi Salonunda Öğretmen ve Öğrencilere Konferans 

verilmiĢtir. 

10. Ġlimiz Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü iĢ bir-

liği ile Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız YetiĢtirme Yurdu Mü-

dürlükleri tarafından; Duvar Gazetesi, Makale, Resim ve ġiir 

yarıĢmaları düzenlenmiĢtir. 

11. Altınyayla Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğ-

rencileri arasında; Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları dü-

zenlenmiĢtir. Öğretmen ve Öğrencilere “Ġnsan Hakları Bilinci-

nin GeliĢtirilmesi”   konularında eğitim verilmiĢtir. 

12. Divriği Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri 

tarafından; Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları düzenlenmiĢ 

olup, Ġlçe Müftülüğünce “Ġnsan Hakları” konulu vaaz verilmiĢ-

tir. 

13. DoğanĢar Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci-

leri tarafından; Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları düzen-

lenmiĢtir. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında görevli personellere 
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“Ġnsan Hakları”  konulu seminer verilmiĢtir. Ġnsan Hakları Da-

nıĢma Masasının iĢlevi hakkında vatandaĢlar bilgilendirilmiĢtir. 

14. Gölova Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri 

tarafından Öğrencileri; “Ġnsan Hakları” konularında bilinçlen-

dirmek amacıyla eğitim verilmiĢtir. VatandaĢları bilinçlendirmek 

için Ġlçe Müftülüğünce vaaz verilmiĢtir. Ġlçedeki Kamu Kurum 

ve KuruluĢ amirlerine; “Ġnsan hakları ve bir hak ihlali olması 

halinde nasıl bir yol izleneceği” konularında seminer verilmiĢ-

tir. VatandaĢların göre bileceği yerlere “Ġnsan Hakları” konulu 

afiĢ ve pankartlar asılmıĢtır. Nezarethaneler habersiz ziyaret 

edilmiĢtir. 

15. ġarkıĢla Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci-

leri tarafından; Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları düzen-

lenmiĢtir. 

16. Ġmranlı Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri 

tarafından; Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları düzenlen-

miĢtir. Hazırlanan Duvar Gazetesi ile çeĢitli materyaller okul 

duvarlarına asılmıĢtır. Ayrıca “Ġnsan Hakları Evrensel Beyan-
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namesi” tüm öğretmen ve öğrencilere okunmuĢ ve okullarda 

çeĢitli etkinlikler programlar yapılmıĢtır. 

17. UlaĢ Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü iĢ birliği ile Ġlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri 

tarafından; Duvar Gazetesi çıkarılmıĢ, Resim, ġiir ve Kompozis-

yon yarıĢmaları yapılmıĢtır. 
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ASILAN PANKART,  AFĠġ VE BĠLLBOARDLAR 
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BASINDA ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU 

 

27 NĠSAN 2012 HAKĠKAT GAZETESĠ 

 

08 ARALIK 2012 ANADOLU GAZETESĠ 
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08 ARALIK 2012 ANADOLU GAZETESĠ 

 

08 ARALIK 2012 MEMLEKET SĠVAS GAZETESĠ 
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08 ARALIK 2012 SĠVAS ĠZCĠ GAZETESĠ 

 

 

08 ARALIK 2012 SĠVAS POSTASI GAZETESĠ 



 

 62 

 

08 ARALIK 2012 YENĠÜLKE GAZETESĠ 

 

 

08 MART 2012 BĠZĠM SĠVAS GAZETESĠ 
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09 MART 2012 SĠVAS ĠZCĠ GAZETESĠ 

 

 

10 ARALIK 2012 GAZETE SĠVAS GAZETESĠ 
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10 ARALIK 2012 HAKĠKAT GAZETESĠ 

 

 

10 ARALIK 2012 HÜRDOĞAN GAZETESĠ 
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11 ARALIK 2012 HAKĠKAT GAZETESĠ 
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T.C. 

SĠVAS VALĠLĠĞĠ 

Ġl Ġnsan Hakları Kurulu BaĢkanlığı 

 

 

 

Tel : 0.346 223 10 11  

Faks : 0 346 225 67 74 

e-mail : sivas@icisleri.gov.tr 

 

 

 


