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A- OCAK AYI FAALİYETLERİ:  

1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan 

başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek  işitme 

engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını     

gönderecek lise bulunmadığından ve mağdur olduklarından    

dolayı İlimizde işitme engelliler için okul veya sınıf tahsis    

edilmesi konusunun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine 

karar verilmiş ve söz konusu başvuru gönderilmiştir. 

 2-İlimiz halkından bir vatandaş tarafından İl İnsan Hakları 

Kuruluna yazılan başvuruda; tarım desteğinden dolayı mukim 

olduğu İlçe Tapu Müdürlüğü ile Gıda ve Tarım Müdürlüğünce 

kendisinin mağdur edildiği, adli makamlara dava açtığı ve      

aleyhinde karar verildiği, şikayetiyle ilgili kendisinin mahkeme 

tarafından dinlenilmesi konulu talebi  kurulun görev alanına   

girmediğinden bu doğrultuda başvuru sahibine bilgi verilmesine 

karar verilmiş ve söz konusu bilgi verilmiştir. 

 3-İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına yazılan başvuruda; 

ilimizdeki bir kamu kurumuna  kadrolu personel alınıp mevcut 

çalışan şirket işçilerinin işlerine son verileceği  konusun        

araştırılmasına karar verilmiş ve işlem başlatılmıştır. 

 4-İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir kuruluş başkanı 

tarafından yazılan başvuruda; ilimizdeki bir kamu kurumunda 

çalışan şirket işçilerinin mahkeme kararıyla kazanmış oldukları 

alacaklarının işçilerin kendileri yerine sendika hesabına          

aktarıldığı konusunun araştırılmasına karar verilmiş ve işlem 

başlatılmıştı. 

İlgili sendikadan gelen cevabi yazıda; iddia edilen konular 

hakkında  bir  hesap aktarımı olmadığı, sendika üyelerinin     

davaları sırasında yasal olarak yapabileceği yardımı yaptığı ve 

yargılama sonucu  ödenmesi gereken mahkeme harçları, posta 

giderleri ve bilirkişi ücretleri sendika tarafından karşılandığı bil-

dirildiğinden bu doğrultuda  başvuru sahibine bilgi verilmiştir. 
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5-İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme           

getirilen; İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında,                

vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla işitme engelli dilinden 

anlayan   personel  görevlendirilmesi  için hazırlanan  rapor      

değerlendirilmiş ve işitme engelli dilinden anlayan personel     

görevlendirilmesinin uygun olacağı konusunda İlimizdeki         

tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yazı yazılmasına karar       

verilmiş ve bahse konu yazı yazılmıştır. 

6-İlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde Hükümlü  bir vatandaş 

tarafından İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına yazılan başvuru-

da; İl İnsan Hakları Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşme talebi    

İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve adı 

geçenle yapılan görüşmede; talebinin ancak ilgili mahkemede 

bulunan dosyasının incelenmesiyle mümkün olacağı kararı     

verilmiş ve söz konusu dosyayı incelemek üzere kurul üyelerin-

den  komisyon oluşturulmuş ve bu konuda  yapılan inceleme 

sonucu hazırlanan rapor İl Kurulu toplantısında değerlendirilmiş 

olup, 

 İlgilinin adam öldürme suçundan tutuklu yargılandığı, 

tutuklanmada herhangi bir ihlalin görülmediği,  toplanmadığını 

iddia ettiği delillere ait mobese ve kamera kayıtlarına yönelik 

talebi bulunmadığı,  mahkeme heyetine hakaretten dolayı dava 

açıldığı ve cezalandırıldığı,  adil yargılama hakkının ihlali      

olmadığı anlaşılmış ve bu doğrultuda başvuru sahibine bilgi   

verilmiştir.  

7-İnsan Hakları Başvuru Kutusuna yapılan isimsiz        

başvuruda; maddi durumu iyi olduğu halde yardım alan ve     

isimleri belirtilen vatandaşların durumunun  araştırılmasına karar 

verilmiş ve işlem başlatılmıştır.  

 

 



 

 3 

 

B- ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ:  

 1-İlimiz halkından bir vatandaş  tarafından İl İnsan Hakları 

Kurulu Başkanlığına  yapılan başvuruda;  eşinin  Adalet Bakan-

lığı’nca 6 ay cezasının ertelenmesi kararı olduğu halde, müsaade 

edilmediği konusu İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında          

değerlendirilmiş olup söz konusu başvuru Sivas Cumhuriyet      

Başsavcılığı’na iletilmiş ve gelen cevabi yazıda; 

           Hükümlü özel af kapsamında daha önce başvuruda bulun-

duğu,  hastalığının nüksettiğine dair tıbbi bilgi bulunmadığı,   

olması halinde yeniden değerlendirilebileceği, T.C.Anayasasının  

104/2-b maddesinde belirtilen ”sürekli hastalık ve kocama hali” 

kapsamında değerlendirilmediğine oy birliği ile mütalaa       

olunduğu bildirilmiştir. 

 Ayrıca, adı geçenin hastanelerde bulunan dosyalarını   

incelemek ve bu konuda rapor hazırlamak üzere kurul üyelerin-

den  bir  komisyon oluşturulmuş ve hazırlanan raporun değerlen-

dirilmesine karar verilmiştir. 

 

2- İnsan Hakları Başvuru Kutusundan çıkan isimsiz    

başvuruda; çalıştığı kurumda görev yapan bazı memurların fazla 

çalıştırıldıkları,  ayrıca ek görev verildiği, zaman zaman 6 gün 

çalıştırıldıklarından dolayı aile düzenlerinin sarsıldığı konulu 

başvurunun araştırılmasına karar verilmiş ve yapılan araştırma 

sonucu hazırlanan rapora göre; 

Görevlendirmelerde resmi prosedüre uyulmadığı, yazılı 

görevlendirmelerin dışında şifai görevlendirmeler yapıldığı, ücret 

ve izin konusunda hassasiyet gösterilmediği, bu durumun       

personel yetersizliğinden kaynaklanmış olsa bile çalışanların 

haklarını ihlal niteliğinde olduğundan dolayı söz konusu raporun 

birer örneğinin ilgili kuruma ve bağlı bulunduğu Bakanlığa    

gönderilmesine karar verilmiş ve gönderilmiştir. 
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3- İnsan Hakları Başvuru Kutusuna yapılan isimsiz      

başvuruda; maddi durumu iyi olduğu halde yardım aldığı iddia 

edilen  vatandaşların durumları Sosyal Yardımlaşma ve   Daya-

nışma Vakfı Müdürlüğüne iletilmiş olup gelen cevabi yazı da;  

adı  geçenlerle ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığı bildirildiğin-

den yapılacak başka bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

4- İl İnsan Hakları Kurulu  toplantısında gündeme        

getirilen; İlimizde bulunan bir tarihi köprünün üzeri ve çevresine    

reklam yazıları yazıldığı, panolar asıldığı v.b. şekilde görüntü 

kirliliği yapıldığından dolayı konunun araştırılmasına karar    

verilmiştir. 

5- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme         

getirilen; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yeni 

yapılanarak oluşturulan huzurevlerinde (evlerde)  kalan yaşlıların  

ve bu durumun yerinde görülmesi amacıyla ziyaret edilmesine 

karar verilmiştir. 

6- “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işbirliğiyle gerekli faaliyetlerin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

C- MART AYI FAALİYETLERİ:  

 1-İlimiz halkından bir vatandaş  tarafından İl İnsan Hakları 

Kuruluna yapılan başvuruda; eşinin  Adalet Bakanlığı’nca 6 ay 

cezasının ertelenmesi kararı olduğu halde müsaade edilmediği 

konusu İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve 

söz konusu başvuru Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş 

ve gelen cevabi yazıda; 

 Hükümlü özel af kapsamında daha önce başvuruda       

bulunduğu,  hastalığının nüksettiğine dair tıbbi bilgi bulunmadı-

ğı, olması halinde yeniden değerlendirilebileceği, T.C. Anayasa-

sının 104/2-b maddesinde belirtilen ”sürekli   hastalık ve kocama 

hali” kapsamında değerlendirilmediğine oy birliği ile mütalaa 

olunduğu bildirilmiştir. 
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 Ayrıca, adı geçenin hastanelerde bulunan dosyalarını   

incelemek ve bu konuda rapor hazırlamak üzere kurul üyelerin-

den  bir  komisyon oluşturulmuş ve hazırlanan raporun değerlen-

dirilmesine karar verilmiş  olup yapılan değerlendirme sonucu; 

 Adı geçenin “anti sosyal kişilik bozukluğu, akciğer      

hastalığı ve ileri evre hastalığı” bulunduğu anlaşılmış olup,          

İl Kurulumuzca yapılacak başka bir işlem olmadığına, başvuru 

sahibine talebiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na       

başvuru yapabileceği konusunda bilgi verilmesine karar verilmiş 

ve söz konusu bilgi verilmiştir. 

 2- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme         

getirilen; İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına başvuran 

işitme engelli vatandaşların kendilerini ifade edemediği ve     

mağdur oldukları konuları İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında 

değerlendirilmiş olup, İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşların-

da görev yapan personellere "İşaret Dili" kursu verilmesi uygun 

görülmüş ve  söz konusu kursa katılacak personellerin isimleri 

istenilmiş ve söz konusu kursa katılmak üzere görevlendirilen 

personellere; İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, Belediye      

Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği 

ile işitme engellilerin sorunları ve yapılacak çalışmaların tespit 

edilmesine, ayrıca, bir sonraki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü 

ile Buruciye İşitme Engelliler Okulu Müdürü’nün davet        

edilmesine karar verilmiştir. 

3- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına yazılan başvuru-

da; ilimizdeki bir kamu kurumuna  kadrolu personel alınması 

amacıyla mevcut çalışan şirket işçilerinin işlerine son verileceği 

konusun araştırılmasına karar verilmiş ve işlem başlatılmıştı. 
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Yapılan araştırma sonucu;  personel çalıştırılmasına     

dayalı  hizmet  alımı işinin süresi dolduğu, 2013 yılı  hizmet   

gerekleri dikkate alınarak  yeniden personel çalıştırılmasına    

dayalı hizmet alımı işinin ihalesi yapıldığı, sözleşmenin          

imzalanma aşamasına gelindiği, yeni yapılan ihale kapsamında 

çalıştırılacak  personellerin yıl içerisinde belli sürelerde istihdam 

edileceği bildirildiğinden, başvuru sahibine bu doğrultuda bilgi 

verilmesine karar verilmiş ve söz konusu bilgi verilmiştir. 

4- İlimizdeki cadde ve sokaklarda uygunsuz park eden 

araçların bulundukları yerlerden kaldırılması konusunda polis 

memurları tarafından yapılan anonslardan;  yaşlı, çocuk, hasta, 

işten gelen ve gidenlerin rahatsız olduğu konusu İl İnsan Hakları 

Kurulu toplantısında gündeme getirilmiş ve konunun İl Emniyet 

Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiş ve iletilmiştir. 

5- “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle;  Belediye 

Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ve  Aile ve    

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan faaliyetlere, 

bayan kurul üyelerimiz katılarak burada, “Kadın Hakları ile       

“İl İnsan Hakları Kurulunun Faaliyetleri”  konularında katılımcı-

lar bilgilendirilmiştir.  

D- NİSAN AYI FAALİYETLERİ:  

 1-İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş     

tarafından yazılan başvuruda;  

 İlimizde bir köyün alt yapı işlerini; köy tüzel kişiliği ile 

köylülerden para toplanıp ödemesi yapılmak üzere anlaşıp söz 

konusu işleri yaptığı halde  parasını alamadığı, sözleşmeyi yapan 

muhtarın daha sonra seçimleri kaybettiği, seçilen muhtarın bu 

borcun sorumluluğunu almadığı ve kabul etmediğinden parasını 

alamadığı konusunun araştırılmasına karar verilmiş ve yapılan 

araştırma sonucu; 
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 Adı geçenin adli makamlara dava açtığı, alacağının     

ödenmesine karar verildiği ve idarece yapılacak bir işlem        

bulunmadığı anlaşıldığından, bu doğrultuda başvuru sahibine 

bilgi verilmesine karar verilmiş ve söz konusu bilgi verilmiştir. 

 

E- MAYIS AYI FAALİYETLERİ:  

1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yazılan 

başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek seviyede 

işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını 

gönderecek lise bulunmadığından ve mağdur olduklarından    

dolayı İlimizde işitme engelliler için okul veya sınıf tahsis    

edilmesi konusunun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine 

karar verilmiş ve söz konusu başvuru gönderilmiş olup gelen 

cevabi yazıda;  Eğitim Denetmenler Başkanlığı tarafından     

yapılan incelemede; işitme engelli ortaöğretim öğrencileri için 

Özel Eğitim Meslek Lisesine ihtiyaç olmayacağından Özel     

Eğitim Meslek Lisesi  türünde okul/kurum  açılmasının uygun 

olmayacağı,  ayrıca İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun     

toplantısında lise bünyesinde İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı 

açılması uygun bulunmadığı buna ait rapor düzenlendiği        

bildirilmiştir. 

Söz konusu cevabi yazı ve ekindeki rapor İl İnsan Hakları 

Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve yeterli görülmediğinden 

dolayı İlimizde İşitme Engelliler Lisesi açılması amacıyla       

görevlendirilecek müfettiş tarafından ilgili mevzuat doğrultusun-

da araştırma yaparak rapor hazırlanması için İl Milli Eğitim    

Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verilmiştir. 
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2- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme getirilen; 

İlimizde düğün, nişan, asker uğurlama v.b. şekilde oluşan araç 

konvoylarıyla gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan konular-

da bu güne kadar yapılan işlemlerin Belediye Başkanlığı ile İl 

Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine, ayrıca Belediye Başkan-

lığı Ulaştırma Müdürü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube 

Müdürü’nün Haziran ayı toplantısına katılmaları için adı geçen 

kurumlara yazı yazılmasına karar verilmiştir.  

F- HAZİRAN AYI FAALİYETLERİ:  

 1- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme getirilen; 

İlimiz Cumhuriyet Üniversitesi yolu üzerinde bulunan Tarihi 

Eğri Köprü üzerine ve çevresine reklam yazıları yazılmak ve 

panolar asılmak suretiyle görüntü kirliliği yapıldığından bu tür 

zarar verici uygulamalardan köprünün korunabilmesi için söz 

konusu köprüye uyarıcı levhalar konulmasının uygun olacağı 

konusu kurulumuzda değerlendirilmiş ve gereğinin yapılması 

amacıyla Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır. 

2- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme getirilen; 

İlimizde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde       

oluşan gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan konular,         

kurulumuzda değerlendirilmiştir. Hastane gibi toplu yaşam     

alanlarını ve meskûn mahalleri tehdit eden gürültü kirliliğinin 

müsebbiplerine yaptırım uygulanmasının ve söz konusu etkinlik-

lerde gürültü kirliliğinin oluşmaması için polisin ikazda bulun-

masının uygun olacağı konusu kurulumuzda değerlendirilmiş ve 

gereğinin yapılması  İl Emniyet Müdürlüğüne  bildirilmiştir. 

3- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına yazılan; İlimiz E 

Tipi Kapalı Ceza Evinde hükümlü iken başka yerde bulunan   

cezaevine sevk olan ve bu sevk sırasında şahsi eşyalarının bir 

kısmı kalan hükümlüden kargo bedeli istenildiği konulu başvuru 

değerlendirilmiş ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilme-

sine karar verilmiş  olup resmi yazımızla bildirilmiştir. 
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4- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş         

tarafından yazılan dilekçe de; "son zamanlarda meydana gelen 

olaylar nedeniyle görevli memurların sağlık kontrollerinin      

yapılıp yapılmadığı, fazla çalışmalarından dolayı kendilerine 

fazla mesai ücreti verilip verilmediği, iş güvenliği risk analizinin 

uygulanıp uygulanmadığı konusu kurulumuzda değerlendirilmiş 

ve araştırılmasına karar verilmiştir. 

5- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş        

tarafından yazılan dilekçede;   

Vatan savunmasında; “Üstün Hizmet Belgesi” aldığı ve işe 

girişte öncelik tanındığı halde, İş Kur İl Müdürlüğünce belgesi-

nin sonradan imzalatıldığı gerekçesiyle işleme konulmadığı ve 

mağdur edildiği konusu kurul toplantısında değerlendirilmiş olup 

İş Kur’un iç mevzuatında belirtildiği gibi belgenin sonradan 

alınmadığı ve askerlik görevini ifa ettiği süre içerisinde yaptığı 

hizmet karşılığında verildiğinden, ilgili komutanlardan birisinin 

görevi başında olmadığından, imza eksikliği nedeniyle sonradan 

imzalatıldığından dolayı söz konusu belgenin sonradan verildiği 

anlamına gelmeyeceği, hak edilmiş bir belge olduğundan buna 

göre işlem yapılmamasının kazanılmış hakkın ihlali anlamına 

geldiği konulu kararımız Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına 

iletilmiş ve buradan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

gönderildiği bildirilmişti.  Başvuru sahibince İl İnsan Hakları 

Kurulu Başkanlığına yazılan dilekçede, İş Kur İl Müdürlüğü   

tarafından kendisinin çağrıldığı ve kaydının yapıldığı belirtildi-

ğinden kurulumuzca yapılacak başka bir işlem olmadığına karar 

verilmiştir. 

 6- İnsan Hakları Başvuru Kutusuna bir vatandaş tarafın-

dan yapılan başvuruda;  "çocuklarına maaş bağlanmasına" 

ilişkin başvurusu Kurulumuzda değerlendirilmiş ve söz konusu 

başvurunun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü  ile  Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne gönderilmesine 

karar verilmiş ve gönderilmiştir. 
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 7- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş     

tarafından yazılan bila tarihli dilekçede; "tüp bebek tedavisi için 

yardım yapılmasına" ilişkin talebi kurulumuzda değerlendiril-

miş ve söz konusu başvurunun Sosyal Yardımlaşma ve           

Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne iletilmesine kara veril ve        

iletilmiştir.   

 

 8- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme         

getirilen; İlimiz Kongre Müzesi çevresindeki görüntü kirliliğine 

neden olan yazıların silinmesi konusunda alınan karar  İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğüne iletilmiştir.  

 

 9- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme         

getirilen; gezi olayları ile ilgili ilimizde yapılan eylemlerde     

kamuoyunun beklentisi yönünde polisin göstermiş olduğu çaba 

ve sağduyusundan dolayı polis memurlarına teşekkür edilmesine 

karar verilmiş ve  söz konusu karar İl Emniyet Müdürlüğüne  

iletilmiştir. 

 G- TEMMUZ  AYI  FAALİYETLERİ:   

1- Başka bir  İldeki Ceza İnfaz  Kurumu’nda  hükümlü 

bulunan bir vatandaş tarafından Valiliğimiz İl İnsan Hakları    

Kurulu Başkanlığına yazılan dilekçe de; 

İlimiz E Tipi Kapalı Ceza Evinde hükümlü iken, bulun-

duğu Cezaevine sevk olduğu ve buradan ayrılırken şahsi eşyala-

rına el konulduğu, gönderilmediği ve kendisinden 100,00 TL. 

istenildiği konusu değerlendirilmiş olup adı geçenin eşyalarının 

iade edilmesi veya iade edilmiyor ise sebebinin bildirilmesi    

amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 

ayrıca  ayrımcılık yapıldığı iddialarının araştırılması için de     

halen bulunduğu İlin Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılması-

na karar verilmişti. 



 

 11 

 

Halen  bulunduğu İlin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan     

gelen cevabi yazıda; … nolu soruşturma dosyası ile soruşturma 

yürütüldüğü ve delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verildiği, ayrıca Bağımsız İzleme Kurulu      

tarafından hazırlanan raporda da herhangi bir olumsuzluk       

bulunmadığının tespit edildiği, Sivas Cumhuriyet Başsavcılı-

ğı’ndan gelecek cevabın ise beklenilmesine karar verilmiştir. 

 

2- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş tara-

fından yapılan başvuruda; İlimizde İşitme Engelliler Lisesi açıl-

ması konulu başvurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmiş ve  

gelen cevabi yazı yeterli görülmediğinden, görevlendirilecek bir 

müfettiş tarafından bu konuda araştırma yapılarak hazırlanan 

raporun kurulumuza gönderilmesi istenilmiş ve gelen raporun 

incelenmesi sonucu;  

İlimizde lise seviyesinde işitme engelli öğrencilerin sayı-

sının her yıl azaldığı ve istenilen eğitim kurumunun verimliliğini 

düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunamayacağı bildirildiğin-

den dolayı  İl Kurulumuzca yapılacak  bir işlem olmadığına karar 

verilmiştir. 

 

3- İnsan Hakları Başvuru Kutusuna bir vatandaş tarafın-

dan yapılan başvuruda;  çocuklarına maaş bağlanması ve yardım 

yapılması konulu talebi;  Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlü-

ğü  ile  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne 

iletilmişti.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlü-

ğü’nden gelen cevabi yazıda; Vakıf  Mütevelli Heyetinin toplan-

tısında yardım yapılmasına karar verildiği, 
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 Aile ve Sosyal Politikalar İl Mdürlüğü’nden gelen cevabi 

yazıda ise,  adı geçenin evine yapılan ziyarette  oğlunun evde 

bulunduğu ve annesinin psikolojik sorunu olduğu,  müteahhit 

babasının 2.000 TL para  gönderdiği ve  annesinin babasını ev-

den kovduğu babasının da boşanmak istemediği,  ailenin ihtiyaç 

sahibi olmadığı bildirildiğinden İl Kurulumuzca yapılacak başka 

bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

 

 4- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme getiri-

len İlimizdeki; düğün, nişan, asker uğurlama v.b. şekilde oluşan 

gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan konularda bu güne ka-

dar  İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan işlemlerin bir rapor ha-

linde bildirilmesi, ayrıca bu konuda bilgilendirmek üzere İl İnsan 

Hakları Kurulu toplantısına, Belediye Başkanlığı Ulaştırma Mü-

dürü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürünün davet 

edilmesine karar verildi. 

 Yapılan değerlendirmede; hastane ve insanların yoğun 

olarak yaşadığı yerlerde gürültü kirliliği yapanlara Kabahatler 

Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanması, ayrıca düğün, 

asker uğurlama v.b. konvoylar sebebiyle oluşan gürültü kirliliği-

nin hastane çevresinde en aza indirilmesi, polis anonslarının da 

asgariye çekilmesi konularında İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı 

yazılmasına karar verildi  ve gelen cevabi yazıda; 

 Konu hakkında görevli personellerin bilgilendirildiği ve 

hizmetiçi eğitimler verildiği, düğün, nişan, asker uğurlama  gibi 

etkinliklerde ilgili vatandaşların uyarıldığı, aykırı davrananlar 

hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildiğinden İl Kurulu-

muzca konunun takip edilmesine karar verilmiştir. 
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 5- Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın, Türkiye 

İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı olarak yeniden yapılanması 

nedeniyle; İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının daha etkin ve 

verimli çalışması için karşılaşılan sorunların tespiti ile yapılması 

gerekenlerin belirlenmesi amacıyla İl ve İlçe İnsan Hakları Ku-

rullarının görüş,  öneri ve karşılaştıkları sorunların bilinmesine 

ihtiyaç duyulduğu 25.06.2013 tarih ve 521 sayılı yazılarıyla bil-

dirilmişti. 

            Bu nedenle; İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri tara-

fından hazırlanan görüş ve öneriler değerlendirilmiş olup söz 

konusu görüş ve önerilerin birer örneği Türkiye İnsan Hakları 

Kurumu Başkanlığı’na 07.08.2013 tarih ve 6162 sayılı yazımız 

ekinde gönderilmiştir. 

 

 6- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme alınan; 

Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlü-

ğü’ne ait araçlardaki hoparlörlerden vatandaşlara karşı uyarı, 

bilgilendirme v.b. şekilde yapılan anonsların söyleyiş şekillerinin 

çok kaba ve vatandaşları rahatsız edici olduğundan dolayı       

yapılan anonsların ses düzeyinin uygun seviyede olması konusu 

Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesine 

karar verilmiştir.  

 

H- AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ: 

 1- İl  İnsan  Hakları  Kurulu  toplantısında bir kurul üyesi 

tarafından gündeme getirilen; gezi olayları nedeniyle görev   

yapan polis memurlarının durumlarıyla  ilgili konular değerlendi-

rilmiş ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden bu konuda bilgi istenilmiş 

ve gelen cevabi yazıda; 
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 Rehberlik ve Psikolojik Büro Amirliği kadrosunda görev 

yapan 2 psikolog tarafından sürekli yardımcı olunduğu, gerek 

görülmesi halinde il içi ve il dışında bulunan hastanelerde      

tedavilerin yapıldığı, 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dair Başkanlığının 

talimatları doğrultusunda, 25-28 Haziran 2013 tarihleri arasında 

Psikologlar tarafından hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri 

konulu yazılı raporun Emniyet Genel Müdürlüğüne sunulduğu, 

İlimizde yapılan gösterilerde herhangi bir gaz, tazyikli su v.b. 

kullanımı olmadığı, 20.06.2012 tarihli resmi gazete de yayımla-

nan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun 2. Maddesinde       

belirtildiği üzere Emniyet Teşkilatının bu kanun kapsamı dışında 

tutulduğu, 4638 sayılı kanun gereğince fazla mesai ücreti ödeme-

si yapıldığı, ayrıca gezi parkı  olayları nedeniyle görev alan    

personellere 2 maaş taltifi ile ödüllendirildikleri bildirildiğinden, 

Kurulumuzca yapılacak başka bir işlem olmadığına karar       

verilmiştir. 

 

  2- Başka İldeki Kapalı Ceza İnfaz  Kurumu’nda  hükümlü 

bulunan bir vatandaş tarafından İl İnsan Hakları Kurulumuz   

Başkanlığına yazılan dilekçede; 

İlimiz E Tipi Kapalı Ceza Evinde hükümlü iken, bulun-

duğu Cezaevine sevk olduğu ve buradan ayrılırken şahsi eşyala-

rına el konulduğu, gönderilmediği ve kendisinden 100,00 TL. 

istenildiği konusu değerlendirilmiş olup adı geçenin eşyalarının 

iade edilmesi veya iade edilmiyor ise sebebinin bildirilmesi ama-

cıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,  ayrıca 

ayrımcılık yapıldığı iddialarının araştırılması için bulunduğu İlin  

Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verilmişti ge-

len cevabi yazıda;      
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 Yapılan toplu sevkte ring aracının bagajının yetersiz   

kalması nedeniyle  diğer hükümlüler de dahil bazılarının eşyaları 

jandarma tarafından alınmadığından dolayı Emanet Eşya Depo-

suna konulduğu, 08.04.2013 tarihli dilekçesinde söz konusu 

(SEG marka TV., Kumanda, Kuş Kafesi, Çuval dolusu giyecek, 

Komidin, Çamaşır Leğeni) eşyalarının gönderilmesi için 100 TL 

kargo bedeli istenildiği, 17.04.2013 tarihli dilekçesinde ise ücret 

ödemek istemediği ve ücretsiz bir şekilde eşyalarının gönderil-

mesin istediği, Kurumlarının kargo ücretini karşılama gibi bir 

durumlarının  olmadığı ancak çevre illere sevk sırasında uygun 

araç olması halinde ücretsiz gönderilebileceği 19.04.2013 tarihli 

yazıyla kendisine iletildiği bildirildiğinden, İl Kurulumuzca   

yapılacak başka bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

 

 3- İl  İnsan  Hakları  Kurulu  toplantısında bir kurul 

üyesi tarafından yapılan başvuruda;  

 İlimiz E Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşlarda bazı   

hükümlülerin istismarda bulunduğuna ilişkin iddialar  konusu 

değerlendirilmiş olup söz konusu iddialar Sivas Cumhuriyet    

Başsavcılığına iletilmesine karar verilmiş ve iletilmiştir.  

 

I- EYLÜL AYI FAALİYETLERİ:  

 1- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında gündeme         

getirilen; İlimiz Cumhuriyet Üniversitesi yolu üzerinde bulunan 

Tarihi Eğri Köprü’nün üzeri ve çevresine reklam yazıları                                                        

yazıldığı, panolar asıldığı v.b. şekilde görüntü kirliliği yapıldığı 

konuları değerlendirilmiş ve bahse konu Karayolları   16. Bölge 

Müdürlüğüne iletilmişti. 
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 Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü’nden gelen cevabi    

yazıda; 2013 yılı program ve ödenekler doğrultusunda ihale   

hazırlıkları yapılarak tarihi Eğri Köprü üzerindeki yazı, boya ve 

kirlenmelerle ilgili restorasyon ile konservasyon işleri yaptırıla-

cağı, ayrıca “Köprüye; Yazı Yazmak, Çöp Dökmek Yasaktır” 

yazılı uyarı levhalarının konulduğu bildirildiğinden İl Kurulu-

muzca yapılacak başka bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 
 

2- Oto Gar’da seyyar satış yapan bir vatandaşın, yeni 

terminalde satış yeri verilmediği konulu başvurusu İl İnsan    

Hakları Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve Belediye    

Başkanlığı’ndan bu konuda açıklayıcı bilgi istenilmesine karar 

verilmiş ve söz konusu bilgi istenilmiştir. 
 

 3- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında bir kurul üyesi 

tarafından gündeme getirilen; İlimizdeki önemli tarihi eserlerden 

olan Gökmedresenin tamir ve bakımının yapımı sırasında, kilit 

taşının sökülmeye çalışıldığından kırıldığı, kapı kemerinin      

üzerindeki taşların yıkılmaması için tahta kemer ve iskele ile 

desteklendiği konusunun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilip 

açıklayıcı bilgi istenilmesine karar verilmiş olup söz konusu bilgi 

istenilmiştir. 
 

 4- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında kurul üyesi     

İsmail DURSUN tarafından gündeme getirilen; 

 İlimizde hizmet veren ambulansların özellikle; Cumhuri-

yet Üniversitesi Hastanesine hasta nakli sırasında, Hikmet Işık 

Caddesi, Dikilitaş Mevkii, Celal Bayar Caddesi v.b. yerlerdeki 

aşırı araç parkından dolayı hasta naklinde aksamalar meydana 

geldiğinden, buralarda bulunan ücretli park yerlerinin iptal      

edilerek, hasta nakil araçlarının geçişlerini sağlamak amacıyla 

yol olarak tahsis edilmesinin uygun olacağına ve bu doğrultuda 

Belediye Başkanlığı’ndan bilgi istenilmesine karar verilmiş olup 

söz konusu bilgi 02.10.2013 tarihli yazımızla istenilmiştir. 
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İ- EKİM AYI FAALİYETLERİ:  

 1- İl  İnsan  Hakları  Kurulu  toplantısında bir kurul üyesi 

tarafından yapılan başvuruda;  

İlimiz E Tipi Kapalı Cezaevinde bazı hükümlülerin  bazı  

istismarda bulunduğu konusu değerlendirilmiş ve Sivas Cumhu-

riyet Başsavcılığı’na iletilmişti gelen cevabi yazıda; Başsavcılık-

ça Adli ve İdari soruşturma başlatıldığı bildirildiğinden, yapıla-

cak başka bir işlem  olmadığına karar verilmiştir. 

 

2- Bir vatandaş tarafından İl İnsan Hakları Kurulu Baş-

kanlığına yazılan başvuruda; “Tüp Bebek” için yardım yapılması 

konulu talebi değerlendirilmiş ve söz konusu başvuru  Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne iletilmiş olup 

gelen cevabi yazıda; “Tüp Bebek Projesi”  başlatılması halinde 

değerlendirileceği bildirildiğinden yapılacak başka bir işlem  

olmadığına karar verilmiştir. 

 

 3-  Bir vatandaş tarafından İnsan Hakları Başvuru Kutu-

suna yapılan başvuruda; ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği 

sınavda tuvalet ihtiyacı olduğunu söylediği halde yardımcı  

olunmadığı için ilgililerden şikayetçi olduğu konusu   İl İnsan 

Hakları Kurulunca oluşturulan  komisyon tarafından araştırılmış 

ve hazırlanan “Araştırma Raporu” İl İnsan Hakları Kurulu top-

lantısında değerlendirilmiş ve bir örneği Yüksek  Öğretim       

Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup gelen cevabi yazıda; 

 Adayların rahatsızlıkları varsa bu durum sınavdan önceki 

Çarşamba günü mesai bitimine kadar dilekçe ve rahatsızlığını 

belirten sağlık raporu ile birlikte ÖSYM’ye göndermeleri gerek-

tiği konusu değerlendirilmiş olup sınav stresiyle ve Çarşamba 

gününden de sonra  rahatsızlık oluşabileceğinden dolayı rapor 

istenilmeden tuvalet ihtiyacı olanlara da gözetmen nezaretinde 

yardımcı olunması için buna göre yasal düzenleme yapılması 
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amacıyla  kararımızın yeniden Ölçme Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiş ve kararı-

mız adı geçen Başkanlığa gönderilmiş olup gelen cevabı yazıda;  

uygulama yönergesinde gözetmenlerce tuvalet ihtiyacı olan    

öğrencilere yardımcı olunacağı konusunda düzenleme yapıldığı 

öğrenildiğinden İl Kurulumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 

karar verilmiştir. 

 

 4- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında bir kurul üyesi 

tarafından gündeme getirilen;  

 İlimizdeki önemli tarihi eserlerden olan Gökmedresenin 

tamir ve bakımının yapımı sırasında, kilit taşının sökülmeye    

çalışıldığından kırıldığı, kapı kemerinin üzerindeki taşların    

yıkılmaması için tahta kemer  ve iskele ile desteklendiği konusu 

görüşülmüş ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilmiş olup gelen 

cevabi yazıda; 

 Kırıldığı belirtilen kilit taşının, restorasyon çalışmaların-

dan çok daha önceki tarihlerde kırık olduğu ve ahşap askı iskele-

si koruyucu amaçlı konulduğu bildirildiğinden, İl Kurulumuzca 

yapılacak başka bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

  

 5-İllerde Özel Bakım Merkezlerinin hizmet kalitesinin 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla, Aile Sosyal        

Politikalar İl Müdürlüğü tarafından  oluşturulacak “Özel Bakım 

Merkezleri  İl Komisyonu” nda görev yapmak üzere 1 asil ve 1  

yedek üye  görevlendirilmiştir. 

 

J- KASIM- ARALIK AYI FAALİYETLERİ:  

1- İnsan  Hakları  Başkanlığına bir vatandaş  tarafından   

yapılan başvuruda; eski terminalde seyyar satış yaptığı,  yeni 

terminalde satış yeri verilmediği konulu başvuru değerlendirilmiş 

ve Belediye Başkanlığı’ndan bu konuda açıklayıcı bilgi istenil-

miş olup  gelen cevabi yazıda;  
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“Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak   

seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane    

önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal 

edenleri men eder”  hükümleri doğrultusunda seyyar satıcılığın 

yasaklandığı. Ayrıca, bahse konu dilekçesinde belirtilen herhangi 

bir mahkeme kararının Belediye Başkanlığında bulunmadığı,  

Terminalde seyyar araçla satış yapmanın  çirkin görünüm      

oluşturduğu, işgale neden olduğu ve diğer seyyar satıcılara emsal 

teşkil ettiğinden dolayı belirtilen talebin uygun görülmediği    

bildirildiğinden, İl Kurulumuzca yapılacak başka bir işlem     

olmadığına,  bu doğrultuda Türkiye İnsan Hakları Kurumu    

Başkanlığı ile  başvuru sahibine bilgi verilmesine karar verilmiş 

olup söz konusu bilgi verilmiştir. 

 

 2- İl İnsan Hakları Kurulu toplantısında bir kurul üyesi 

tarafından gündeme getirilen; 

 İlimizde hizmet veren ambulansların özellikle; Cumhuri-

yet Üniversitesi Hastanesine hasta nakli sırasında, Hikmet Işık 

Caddesi, Dikilitaş Mevkii, Celal Bayar Caddesi v.b. yerlerdeki 

aşırı araç parkından dolayı hasta naklinde aksamalar meydana 

geldiğinden, buralarda bulunan ücretli park yerlerinin iptal edile-

rek, hasta nakil araçlarının geçişlerini sağlamak amacıyla yol 

olarak tahsis edilmesinin uygun olacağı konusu Belediye       

Başkanlığına iletilmiş ve gelen cevabi yazıda; 

 Söz konusu parkların iptal edilerek hasta nakil araçlarına 

yol olarak tahsis edilmesinin uygun  bulunmadığı bildirilmiş olup  

kurul üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı tarafından konu    

hakkında yapılan açıklamada;   

 Vatandaşın araçlarını park edeceği başka uygun yer     

bulunmadığından, söz konusu oto park yerlerinin iptal edilmesi 

halinde daha büyük sorun yaşanacağı ifade edildiğinden  şuan bu 

konuda yapılacak başka bir işlem olmadığına,    
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 Ancak,  İlimizin bir çok cadde ve sokağında trafik      

yoğunluğu olduğundan, trafik yoğunluğu olan cadde ve sokak-

larda trafik polislerinin görevlendirilmesi,  uygunsuz park eden 

araçlara müsaade edilmemesi,  hasta nakli sırasında ambulans 

araçlarının geçişine engel olan ve park edilmiş durumda bulunan 

araçlara o bölgede görevli trafik polisleri tarafından müdahale 

edilmesi konularının İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmesine karar 

verilmiş ve  iletilmiştir.  

 3- Bir Turizm, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafın-

dan yapımı devam eden  yerlerinin projesinin tanıtım ve         

sunumunu yapmak istediği konusu İl İnsan Hakları Kurulunun 

görev alanına girmediğine karar verilmiştir. 
 

 4- İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına bir vatandaş   

tarafından yapılan başvuruda;bir kamu kurumunda  çalıştığı,  

hakkındaki iddialar nedeniyle ceza verildiği, bazı izinlerinin   

zamanında kullandırılmadığı ve ayrımcılık yapıldığı iddiaları 

değerlendirilmiş olup söz konusu başvurunun ilgi kurumlara   

iletilerek yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belgelerin istenilmesine 

karar verilmiş ve istenilmiştir.  

 Söz konusu belgelerin incelenmesi sonucu herhangi bir 

hak ihlalinin olmadığına karar verilmiştir. 
 

10  ARALIK AYI FAALİYETLERİ 

        “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle ilgi    

yönetmeliğin 19. maddesi doğrultusunda; 

          -İl İnsan Hakları Kurulu üyesi İsmail DURSUN tarafından, 

günün anlam ve önemiyle ilgili köşe yazısı yazılmış ve yerel 

gazetede yayımlanmıştır. Yerel TV’lerden SRT’de düzenlenen 

programda ise kurul üyesi Av.Muzaffer GÜMÜŞ tarafından   

İnsan Hakları Nedir,  İl İnsan Hakları Kurulunun çalışmaları ve 

kurula gelen başvurulara yapılan işlemler hakkında açıklamalar-

da bulunmuştur. 
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       İlimiz ve İlçelerimizdeki okullarda; 

        -Okul duvar gazeteleri düzenlenmiştir. 

        -Demokrasi ve İnsan Hakları konularında dünya çapında 

geçmişte ve günümüz yaşanan gelişmeler ve çalışmalarla ilgili 

bilgilendirmeler yapılmıştır.  

        -Rehberlik saatlerinde sınıf  rehber öğretmenleri tarafından 

Demokrasi ve İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Temel Haklar ve 

Özgürlükler konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. 

        -Günün anlam ve önemini belirten döviz ve yazılar          

hazırlanmıştır.  

        -Şiir, resim ve fotoğraf yarışmaları düzenlenmiştir. 

        -Dünyadaki iç savaşlar, mülteci ve açlık sorunları            

anlatılmıştır.  

        -Ayrıca,  Radyo Televizyon Alanı ve Gazetecilik Alanı    

Öğrencileri tarafından Demokrasi ve İnsan Hakları konusunda 

halk röportajları yapılmış, kamuoyunun bilinçlendirilmesi       

konusunda farkındalık yaratılmıştır.  

        -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruma ve    

bakıma muhtaç çocuklar ile personellere yönelik günün anlam ve 

önemiyle ilgili bilgilendirme yapılmıştır.  

 

Tel     : 0.346 223 10 11  

Faks:   0 346 225 67 74 

e-mail :sivas@icisleri.gov.tr 

  

 


