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ONSOZ

Osm an K A YM A K  / Tunceli Valisi

Firat Kalkmma Ajansi, alanmi olusturan Bingol, Elazig, Malatya ve Tunceli 

illerinin kalkminasma yonelik plan ve proje gelistirme calismalari yiiriitmekte, 

kurumlarm karsilikli koordinasyon icinde calismasina katki saglamak 
iizere bolgesel arastirma ve planlama calismalari yapmaktadir. 2012 ve 2013 

yillarmda hazirlanan 2014-2023 Bolge Planmda illerin sosyal yapisi ikincil 

veriler cercevesinde etraflica incelenmis, yapilan kisitli saha calismalarinda 

ve Valiligimizce yiiriitiilen pek cok faaliyette Tunceli ozelinde cesitli sosyal 
olgular tespit edilmistir. Halkrn devlet algisi ve halkin devletle butiinlesiriesi, 

devlet hizmet ve yatirnnlarmin toplumda karsilik bulamamasi, Alevilik 
kiiltiiriiniin baskrn etkileri, giivenlik algisi ve terorizmin sebepleri gibi bu tarz 

konulan derinlemesine saha calismalari ile bilim selbir temelde irdeleyebilinek, 

kalkmmanin temel malzemesi olan insam bireysel ve toplumsal olarak daha iyi 

anlamak ve algilayabilmek ainaciyla 2015 yili icerisinde Tunceli Sosyal Analiz 
Projesi yuriituliTuistur.

HEGEM, Siddetle Miicadele Vakfi koordinasyonunda, gen is ve yetkin 
bir uzman kadro tarafmdan yiiriitiilen bu calismada ilimizin sosyal yapisi, 

demografik, kiiltiirel, tarihsel ve sosyolojik acilardan incelenmis, egitim, 

isgiiciine katilnn, goc, saglik, sosyal orgiitlenme ve sivil toplum, siyasal yapi 
ve vatandaslik bilinci gibi hususlar irdelenmistir. Kimlik ve aidiyet, sosyal 

hizmetler ve sosyal icerme, giindelik hayat, girisimci ve yatirnnci profili gibi 
konular da ilin kalkminasi baglammda cok boyutlu olarak ele alinmis, Tunceli 
ozelinde, yukarida siralanan olgular hakkinda goriisler ortaya konuliriustur.

3



ilimizi ve insammizi daha yakmdan anlayarak ve tamyarak, yiiriitiilecek her 

tiirlii faaliyet, proje, yatirun ve tedbirin tasarun ve uygulama asamasina lsik 
tutmasmibekledigimiz elinizdekibu cahsinanin siyasetcilerimize, kamuda gorev 

yapan yoneticilere ve sivil toplum ku ruluslarina yol gosterecegini temenni eder, 

benzer cahsinanin diger illerimizde de yiirutiilinesi gerekliligine inandigimi 
belirtmek isterim. Cahsinanin hazirligmda emek sarf eden Valiligimiz ve Firat 

Kalkinma Ajansi calisanlarina, HEGEM Vakfi Yoneticilerine ve biinyesindeki 
degerliarastirmacilara;calismalara diisiince,goriisveonerileriilekatkisaglayan 
vatandaslariiniza tesekkiirlerimi sunarun.
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YONETid OZETi

Kapsam ve Yontem

Arastirma, Tunceli ilinin sosyal, siyasal, ekonomik ve kiiltiirel mevcut 

durumunu karsilastirmali ve sosyolojik bir yontemle analiz ederek, sosyal ve 

ekonomik kalkmmaya etki eden, Tunceli'ye ozgii sosyo-ekonomik ve kiiltiirel 
faktorleri ortaya koymayi amaglamaktadir. Tunceli'de yasayanlarin, egitim, 

saglik, giivenlik, sosyal yardim, erisilebilirlik, sosyal hizmetler gibi genel kamu 

hizmetleri ve sosyal hayat, ticari faaliyetler, kentlesme ve diger olanaklar ile 
ilgili durumlarmm degerlendirilmesi amaclanmaktadir. ilaveten Tunceli'de 

yasayan bireylerin devlet algilan, vatandaslik algilan, kimlik tannnlan, kiiltiirel 

ve tarihsel hafizalan ve genel olarak il ile ilgili degerlendirmeleri ile ilin sosyal 
ve ekonomik gelisimi arasmdaki iliski analizi amaclanmaktadir. Ortaya cikacak 

raporun, sosyal, ekonomik, kiiltiirel ve siyasalalanlarla ilgili gelistirilecek 
politikalar icin onemli yol haritasi olmasi amaclanmaktadir.

Tunceli Sosyal Yapi Analizi Arastirmasi, hem nicel hem de nitel yonii 
olan bir arastirma modeline dayalidir. Arastirmanin anketlere dayali verileri, 
arastirmanin nicel yoniinii; sehrin ileri gelenleri ve paydaslarmm katilnmmn 

saglandigi odak grup goriismelerinden ve derinlemesine goriismelerden elde 

edilen goriisler ve mevcut resmi veri tabanlarmdan elde edilen ikincil verilere 
dayali kismi ise nitel yoniinii olusturmaktadir.

Tunceli Sosyal Yapi Analizi Arastirmasi, sirali 3 temel asamadan 
olusmustur:

A- Tunceli iliyle ilgili resmi istatistiklerin ve raporlarm derlenmesi ve de 
Tunceli iliyle ilgili literatiir-arsiv taramasmm yapilmasi;

B- Tunceli ilinde her biri en az 15'ser kisiden olusan 16 odak grup goriismesi 

ve derinlemesine goriismeler;

C- 250 kisiyle yiiz yiize goriismeye dayali Sosyal Yapi Anketinin 

uygulanmasi.
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Soz konusu kapsam ve amaclar dogrultusunda yiiriitiilen arastirmada 
a sag id a ki veriler elde edilmistir;

Tunceli igin Genel Bulgular

Demografi

Tunceli niifusu ve niifus yogunlugu az olan illerimizdendir. Bunda cografi 

ve sosyo-ekonomik sartlarin etkisi vardir.

Tunceli, cinsiyete gore niifus ozelligi farklilik gosteren bir ildir. Erkek niifusu, 
kadin niifusundan daha fazladir.

Tunceli ili, 31,9 ortalama yas ile iilke genelinden ve icerisinde yer aldigi 
bolgeden daha yasli bir niifusa sahiptir.

Tiirkiye genelinde oldugu gibi 2008 yilindan sonra evlenme oranlarinda drisris 

gozlenmektedir. Bagli olarak 2013 verilerine gore Tiirkiye'de bir yilda meydana 
gelen dogum orarn %1,6 iken, bu oran Tunceli'de %1,1'dir. Tunceli 2014 TUiK 
verilerinde cocuk ve bebek oliim hizlan bakirmndan Tiirkiye ortalamasmin 

altinda yer almaktadir. Tunceli'de kadmlarin hayatta kalma siiresi erkeklere 

gore %6,7 daha fazladir.

Tunceli ilinde, Tiirkiye genelinde oldugu gibi aile giderek kricrilmektedir.

Tunceli'de niifusun %62^5'i kentlerde ve %37^5'i kirsal kesimde yasamaktadir. 

Tunceli kirsal kesimlerden, cevre il ve ilcelerden goc alan bir kent degildir.

i§gucu ve istihdam

Tunceli'deki is giicii gostergelerine bakildiginda isgiiciine katilma orarn %54, 
issizlik oram %8,1, istihdam orarn %49,7'dir.

2012-2013 doneminde Tunceli'nin en cok goc verdigi illere bakildigmda 
sirasiyla istanbul, Elazig, Ankara, izmir ve Diyarbakir oldugu goriilmektedir.

2012-2013 doneminde Tunceli'nin en cok goc aldigi illere bakildigmda 
sirasiyla istanbul, Elazig, Ankara, Diyarbakir ve izmir oldugu goriilmektedir.

Tiirkiye genelinde hane basina drisen sosyal giivenlik sahibi kisi sayisi 3,9 
iken Tunceli'de bu oran 2,7'dir.
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Egitim

2013 yili verilerine gore, Tunceli'de 80.090 olan 6+ yas niifusun %7,39'unu 
olusturan 5.922'si okuma yazma bilmemektedir. Okuma-yazma bilmeyenlerin 

biiyiik cogunlugunun (%75'i) 50 yas iistii kadinlardan olusmaktadir. Diger 
yandan 6+ yas grubunda niifusun %13,69'nu olusturan 10.969 kisinin de okuma 

yazma bildigi ancak herhangi bir okul bitirmedigi goriilmektedir.

Okul oncesi egitimde okullasina oranlarma bakildigmda Tunceli'deki 
durumun civar iller ve Tiirkiye ortalamasinm iizerinde oldugu anlasilinaktadir. 

3-5 yas grubunda net okullasina oram acisindan Tiirkiye ortalamasi %32,68; 
Tunceli'deki okullasina oram ise %53,16 oldugu goriilmektedir. ilkogretim 

diizeyinde okullasina oram Tiirkiye Geneli icin; %97,10 ve Tunceli icin; 
%95,53'tiir. Ortaogretimde Tunceli'nin net okullasina oram %81,25'dir. Bu 

baglamda Tunceli'deki ortaokul diizeyinde okullasina oram (%81,25), Tiirkiye 
ortalamasinm (79,36) da %1,89 kadar iizerinde goriilmektedir.

2014-2015 ogretim yili verilerine gore iilke genelinde bir ogretmene 

ilkokullarda 18, ortaokulda 17, ortaogretimde ise 14 ogrenci diismektedir. 
Derslik basina diisen ogrenci sayisi ise ilkokul + ortaokulda 27, ortaogretimde 

ise 28'dir. Belirtilen ogretim yilinda Tunceli ilimizde bir ogretmen ve derslige 

diisen ogrenci sayisina bakildigmda, bu ilimizdeki durumun iilke genelinden 
daha olumlu oldugu anlasilinaktadir. 2014-2015 ogretim yili itibariyle Tunceli'de 

bir derslige diisen ogrenci sayisi okuloncesi egitimde 18, ilkogretimde 16, orta 

ogretimde ise 13'tiir. Aym sekilde Tunceli'de bir ogretmene okuloncesi egitimde 
15, ilkokulda 12, orta ogretimde ise 10 ogrenci diismektedir.

Tunceli'de egitime dair bazi sorunlu alanlar dikkat cekmektedir. Soy le ki; 

il merkezi, Nazimiye ve Pertek ilceleri haric, diger biitiin ilcelerde kiz ogrenci 

sayisinm erkek ogrenci sayismdan demografik nedenlerle aciklanamayacak 
kadar diisiik goriinmektedir. Piiliimiir ilcesinde kizlarm sayisi erkelerin yansi 

kadar goriinmektedir. Bu durum ,bazi ilcelerde ozellikle ortaogretim diizeyinde 

kizlarm okutulmasi oniinde cesitli engellerinbulundugunu gostermektedir.

2014-2015 ogretim yili itibariyle Tunceli'deki toplam 111 okuldan sadece dort 

tanesi ozel okul statiisiindedir.
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Temel egitimden orta ogretime gee is siirecinde uygulanan SBS ve TEOG 
sinavlarmm sonuclari acisindan bakildigmda Tunceli'de basari diizeyinin son 
beg yolda onemli bir art is gosterdigi anlasilinaktadir. Merkezi olarak planlanan 

ve uygulanan2011 yilindaki Seviye Belirleme Smavmda (SBS) %70,87olan basari 
diizeyi, 2014 yilinda uygulanan Temel Egitimden Orta Ogretime Gee is (TEOG) 
smavmda ise basari oram %98,61'e cikmistir.

Yiiksekogretime Gee is Smavi (YGS) ve Lisans Yerlestirme Smavi (LYS) ile ilgili 
verilere bakildigmda son beg yilda dalgali seyreden bir basari grafigi izlendigi, 
bu siire zarfmda en yiiksek basarinin %54,38'le 2012 yilinda gerceklestigi, en 
diisiik basarinin ise %48,27'yle 2014 yilma ait oldugu goriilmektedir.

Egitim ile ilgili girdi unsurlarma bakildigmda (fiziki ve teknik alt yapi, 
ogretmen sayisi, ogretmen-ogrenci oram, egitim yatirimlan, burslar vb.) Tunceli 

ilinin iilke ortalamasma yakin ve hatta bazi kategorilerde ortalamanm iizerinde 
olumu bir tablo sergiledigi goriilmektedir.

Saglik

Tunceli ili, ozel saglik kuruluslarindan yeteri kadar yararlanamamaktadir. 
Bu alana ilgi duyan yatirimcilar Tunceli ilini cazip gormemektedir. Bu alanda 
kamusal saglik ku ruluslari hizmet vermektedir. Ancak bir kisim vatandaslar ozel 
saglik kuruluslari konusunda komsu illerden yararlanmaktadir. Tunceli'deki 5 

hastane ve 200 civarmdaki yatak kapasitesi zaman zaman ihtiyaci karsilamakta 
yetersiz kalmaktadir. Tunceli'deki hastane ve saglik kuruluslari personel 
acisindan cok sikintiyagamamaktadir. Ancakuzm anhekim konusunda kapasite 
eksikligi yasamaktadir. Hekim disindaki saglikpersoneli yeterli diizeydedir.

Tunceli ilinde saglik personeli basina diisen kisi sayisi Tiirkiye ortalamasmm 
iizerindedir. Tiirkiye'de saglik harcamalarmda ozel hastanelere ayrilan paya 
bakildigmda Tunceli'nin bundan yararlanamadigi goriilmektedir. Tunceli'de 
ozel hastane ve iiniversite hastanelerinin olmamasi saglik hizmetlerinde 
altematiflerin olmadigmi gostermektedir.

Tunceli ili merkezinde 2015 yili Agustos ayi itibariyle 3331 kisi Genel Saglik 
Sigortasi Gelir Tespitinden yararlandinlmigtir. Tunceli ilinde yaptigimiz 
arastirmada vatandaslarin yanya yakmi (%45) emekli sandigi dortte biri isci 

sigorta sistemi ve %10'luk bir kesimi de Genel saglik sigortasi kapsammda 
sosyal giivence altmda yasamaktadirlar.
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Tunceli'de hastaliklara baktigimizda bulasici ve yaygin hastaliklarda 
bir yigilma olmadigi gorulmustLir. Arastirma kapsaminda degerlendirilen 
vatandaslar icinde en yogun hastalik tansiyon rahatsizliklan olurken, onu kalp 

ve damar rahatsizliklan takip etmektedir. Diger rahatsizliklar ise kulak burun 

bogaz, solunum yollari hastaliklan, psikolojik rahatsizliklar ve kadin hastaliklan 
olarak siralanmistir.

Tunceli'de bebek oliim oranlari ve beg yas alti cocuklarda oliim hizi Tiirkiye 
ortalamasinm altmdadir. Hamilelik siireci ve dogum asamasinda kadmlarm 

bilincli hareket etmektedir. Bolgenin egitim seviyesinin diger illerden yiikse 
olmasi bu gosterge icin bir gerekce olabilir. Oliim oranlan diisiik olsa da 2013 

TUiK verilerine gore dolasim sistemi hastaliklannm oliim nedenlerinde daha 

fazla etkili oldugu goriilmektedir. Bunu iyi ve kotii huylu tiimorler ve solunum 
sistemi hastaliklan takip etektedir.

Sosyal Yardimlar ve Sosyal Hizmetler

Tunceli'de 4 adet sosyal hizmet kurulusu bulunmaktadir.

Tunceli ilinde de kamusal sosyal yardimlar Sosyal Yardimlasma ve 
Dayanlsina Vakfi tarafindan yapilmaktadir. 2012 yili verilerine gore 4013 aile 

ve 12736 kisiye sosyal yardim yapilmigtir. 2015 yili Agustos ayi verilerine gore 
2470 kisiye diizenli merkezi yardim, 8.417 kisiye yakacak yardimi, 181 esi vefat 

etin is kadma sosyal yardim, 844 cocuk icin annelere Sartli Egitim Yardimi ve 

Sartli Saglik Yardimi, 6 kisiye Sartli Gebelik Yardimi, 31 muhtac asker ailesine 
ekonomik destek yardimi yapilmigtir.

2022 sayili Kanun kapsaminda (Yaslilik, Engelli, Engelli Yakini, Silikosiz 

Yardimlan) 1686 kisiye sosyal yardim, 19 Miilteci/Siginmaci/Refakatsiz kisiye 
sosyal yardim,12.418 kisiye aile yardimi, 8331 kisiye egitim yardimi, 197 kisiye 

Ozel Amacli Yardim (asevi, afet vb.) yapilmigtir. 8 Projeye (gelir getirici, kirsal 

alanda sosyal destek projesi, istihdam egitimi, sosyal hizmet projeleri, gecici 
istihdam projeleri) ekonomik destek saglanmistir.

T unceli ilinde engellilerin istihdamma yonelik aktif bir calisma bulunmamakla 

birlikte engellilerin ise yerlegtirilmesi, kamu ve ozel sektorde calistirilma 
zorunlulugundan kaynaklanan istihdam uygulamalan yiiriirliiktedir. 

Tunceli'nin engelli niifus oram Tiirkiye ortalamasinm iizerindedir.
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Tunceli ilimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligina bagli biri engellilere 
digeri yaslilara yonelik iki tane kurumsal bakim merkezi vardir. Zihinsel engelli 
bakim ve rehabilitasyon merkezi ve yaslilara yonelik Huzurevi Yasli Bakim ve 
Rehabilitasyon Merkezi.

Tunceli'de 2010 yilinda acilan 10 tanesi normal bakim ve 10 tanesi ozel bakim 
olmak iizere toplam 20 kapasiteli "Tunceli TOKi Huzurevi Yasli Bakim ve 
Rehabilitasyon M erkezi" bulunmakta ve tam kapasite caligmaktadir.

Giindelik Ya§am ve Aidiyet

Anket sorularina verilen cevaplar gostermektedir ki, Tunceli ilinde 
vatandaslarin yandan fazlasi bog zamanlarmi televizyon seyrederek 
gecirmektedir. Yine Tunceli'de yagayan Vatandaslarin bog zamanlarinda ciddi 
kitap okuma aligkanliklari vardir. Ankete katilanlardan internet/bilgisayar 
kullanimiyla bog zamamm degerlendirdigini ifade edenlerin oram yaklagik iicte 
birdir. Bog zamanlarmi kahvede/cafede gecirdigini soyleyenler %15 seviyesinde 

olup Tiirkiye ortalamasinm cok altmda bir sonuc cikmigtir. Aligverig yapmak, 
Munzur ve Harcik kiyisinda piknik yapmak ve arkadag grubu ile vakit gecirmek 
de vatandaglarin tercihleri arasmdadir.

Tunceli ilinde 4 ihtisas, 7 miiessese, 15 okul ve 11 spor kuliibii olmak iizere 
toplam 37 spor kuliibii faaliyet gostermektedir. En yaygin olarak yapilan spor 

dallan; atletizm, basketbol, voleybol, badminton, hentbol, karate, kayak, boks, 
kick-boks, taekwando ve masa tenisidir.

Tunceli gegitli illere onemli oranda goc vermig olup, bu baglamda Tunceli'nin 
hire ok ille baglantisi vardir. Vatandaglarin yakinlarini ziyaretleri ve yakinlarinin 

Tunceli'yi ziyareti gibi bir hareketlilik soz konusudur.

Tunceli halkinm gehrine sahip ciktigi ve kentlerini sevdikleri bilinmektedir. 

Bu aragtirma kapsammda vatandaglarin iicte ikisine yakmi Tunceli'de 
yagamaktan memnun ya da cok memnun olduklan ifade etmektedirler. %26'si 
burada yagamaktan memnun degildir. Tunceli'de yagamaktan memnuniyet 
duyanlar bu ilde yagamanm kendilerini huzurlu kildigmi soylemektedirler. 

Bunun yanmda; dini ve felsefi inane yoniinden farkliliklara aeik olmasi; ozgiir 
yagamlan bir ortamm olmasi; devlete borcunun olmamasi; taciz ve sapkinlik 
olaylarmm olmamasi; muhalif olmasi ve haksizligin kargismda olmasi; hoggorii 
ve sevmeyi ilke edinen bir gehir olmasi gibi sebepler de dile getirilmigtir.
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Memnun olmayanlar ise; sosyal imkanlarin eksikligi, is imkamnin yetersiz 

olmasi veya hie olmamasindan dolayi Tunceli'de yagamaktan memnun 
degildir.

Sivil Katilim ve Siyasal Yapi

Sivil toplum orgiitleri, Tunceli'de daha 50k demekler iizerinden faaliyetlerini 
yiiriitmektedir. 2013 yilinda Tunceli'deki faal dernek sayisi 109; bu derneklerin 

toplam iiye sayisi ise 3819'dur.Timceli'de goriisulen kisilerin %73,9'unun bir 

dem ek uyeligibulunmamaktadir. Tunceli'de goriisulen kisilerin yarisina yakini 
(%41,7) bir sendikaya iiyedir. En 50k iiye olunan sendikalar sirasiyla, bariz bir 

farkla Egitim-Sen; sonrasi ise sirasiyla, BES; Tiim-Bel-Sen; Egitim-Bir-Sen; SES; 

Diyanet-Sen;Turk-is; Genel-is; Haber-Sen ve Koop-is-Sen'dir.

Timceli'de oy verme davramslarmin etnikyapi,kim lik, tarihialgilar ve inane 
ozellikleriyle baglantilidir. Bu ozelliklerin yansimasidir ki, Tunceli'de hem yerel 

hem de genel seeimlerde Tiirkiye'de karsilastigimiz tablodan farklibir goriiniim 

ile karsi karsiya kaliriz. Oy verme davramslarinda Kiirtliik/Zazalik, Alevilik, 
Laiklik gibi belirleyicilerin yam sira dislanma, baski, yok sayilma veya yok 

edilme korkulan gibi sosyo-psikolojik faktorlerde belirleyici olmaktadir.

Genel bir degerlendirme yapilacak olursa iilke genelinden farkli olarak 
Tunceli halkinin oy verme davramslarm muhalif bir tutum sergiledigi, sol- 

sosyal demokrat bir cizginin hakimiyetini siirdiirdiigii; demokratik ve eogulcu 
degerlerin kaniksanmis yasam bieimi haline geldigi soylenebilir.

2015 Kasim genel seeimleri 494 sandikta gereeklesmis ve toplam 63985 

seemenin 51844'u oy kullamlmistir. Katilim oram %81,03'tiir. Bu oran Tiirkiye'de 

%85.18.

Medya

Timceli'de yerel anlamda lie tane giinliik gazete eikmaktadir. Kadin 
girisimciler tarafindan eikartilan Tunceli Emek gazetesinin yam sira Tunceli'nin 
Sesi (Ozgiir Dersim) ve Tunceli Halkinin Sesi (Dersim Haber) gazeteleri hem 
giinliik olarak basilan hem de internet ortammda yayinini siirdiiren gazetelerdir. 

Aynca Aylik olarak Ankara merkezli "Dersimde fklim" gazetesi eikmaktadir. 
internet ortammda yayinlanan Cila, Neweda Dersim, Dersim News siteleri 

de yaym hayatina devam etmektedir. Bu gazeteler ilin politik ve kiiltiirel
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ihtiyacla rina cevap verirken demeklerin cikarttigi yaymlar ile Munzur Dergisi 

etnografik call sin alar ile bolgenin kiiltiirel dokusunu kesfetmeye caligir.

Tunceli'de iki tane yerel radyo, yayin hayatma devam etmektedir. Bu 
radyolar; Radyo Bang ve Munzur Radyo'dur. Radyo Bang aym zamanda 

Televizyon kanali Bang TV olarak ta hizmet vermektedir. Katilimcilarimiz her 

iki radyoda yer alan programlan ilgi ile takip etmekte ve kiiltiirel ihtiyaclarina 
cevap bulmaktadir.

Adalet ve Sug

Tunceli ilinde, sug algisi kentin giivenli oldugu yoniindedir. Odak grup 
caligmalari kapsammda goriigiilen bireyler kentte ozellikle hirsizlik, gasp gibi 

suclarin nerdeyse yok denecek diizeyde oldugunu belirtmiglerdir.

Sug verileri genel olarak degerlendirildiginde, Timceli ilinde gerceklegen sug 

oranlarinin son derece diigiik oldugu tespit edilmigtir. Aylik ekonomi dergisi 

CNBC-e Business gegmig yillarda (2009), 37 farkli parametre (aralarmda hava 
kirliliginden ogrenci bagma diigen ogretmen sayisina, igsizlik oranmdan odenen 

vergi miktarina kadar gok sayida degigken igeren) iizerinden yaptigi galigma da, 
Timceli ilinin sugluluk agismdan giivenli bir il oldugimu ortaya koymaktadir. 

Bu galigmaya gore Tiirkiye'nin yagamlabilir illeri siralamasinda 49. sirada olan 

Tunceli ili sug oram agismdan en diigiik 11. sirada yer aldigi saptanmigtir.

Genel olarak Tunceli ilinde sug oranlarinin diigiik olmasina ragmen, bir artma 

egilimi de soz konusudur. Bu artigin Tiirkiye'deki artig oramn altinda oldugu 
soylenebilir. 2008-2011 yillari arasmda Emniyet verileri esas alindiginda Mala 

yonelik suglarda %80, giddet suglarmda da %58 oranmdabir artig gergeklegmigtir. 

Timceli ili polis bolgesinde cinayet sugu gok az iglenmektedir. 4 yil igerisinde 
sadece 2 cinayet 3 oldiirmeye tegebbiis suglan iglenmigtir.

Sug kategorileri igerisinde en gok artma gosteren suglarm bagmda; 

dolandiricilik, gocuk kagirma, tehdit ve hakaret, kasten ve ihmal sonucu 
yaralama suglan gelmektedir.

Azalma gosteren suglar igerisinde de; darp ve hakaret, tiifek ve tabanca 
bulundurma, mesken masuniyetini ihlal, resmi kurum ve igyerinden hirsizlik 
suglan ilk siralarda yer almaktadir.
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Son donemlerde ozellikle PKK teror orgiitii, ozellikle cografi yapisi 
nedeniyle ilde taban bulmada bazi avantajlara sahip olmustur. Bu baglamda 
Tunceli bolgesinde meydana gelen teror olaylan, Tunceli'nin giivenli bir il 

olusunu ciddibir gekilde tehdit ettigi gibi ilin sosyo-ekonomik geligmigligini de 
engellemektedir.

Tunceli ilinde yillar bazinda ceza infaz kurumuna giren hiikumlii sayisi 
Tiirkiye geneli ve TRB1 bolgesine kiyasla daha azdir. 2008- 2012 yillar arasmda 

cezaevine girme sayismda ciddi bir yiikselig soz konusu degildir. 2008 yilinda 54 
suclu cezaevine girerken,bu rakam 2012 yilina geldiginde 69'a gkmistir. Ancak, 

2013 yilinda ise, ceza infaz kurumuna giren kisi sayismda ciddi bir artig (3 
kattan fazla) gerceklesmistir. Yiiksek orandaki artig aym gekilde TRB1 bolgesi ve 

Tiirkiye geneli icin de soz konusudur. Gerek Tunceli ili, gerekse TRB1 bolgesi ve 

gerekse de Tiirkiye geneli icin, bireyler ceza infaz kurumuna en gok "yaralama 
sugu" ve ikinci sirada da, "hirsizlik ve yagmalama" sucundan girmiglerdir.

Tunceli ilinde cocuklar sug tiirii olarak da en gok; "yaralam a", "hirsizlik" ve " 
mala zarar verm e" suglarindan haklarmda iglem yapilmigtir. Aym gekilde TRB1 

Bolgesi ve Tiirkiye geneli icin de gocuklarm en gok igledikleri sug turlerinin 

bagmda; "yaralam a", "hirsizlik" ve " mala zarar verme" suglari gelmektedir. Bu 
bulgular, Tunceli ilinin gocuklarm igledigi sug tiirii agismdan Tiirkiye geneliyle 

bir farklilagma olmadigmi gostermektedir.

Aynca Tunceli ilinde gocuklarm igledigi suglar igerisinde, cinsel suglar ve gasp 
suglan neredeyse yok gibidir. 5 yil boyunca bu suglardan her biri igin sadece l'e r  

gocuk giivenlik birimine getirilmigtir. Aym gekilde gocuklarm igledigi sug tiirleri 

igerisinde de, cinayet sugu bulunmamaktadir. Belirlenen tarihler igerisinde 
Tunceli ilinde cinayet sugunu igleyen higbir gocugun bulunmamasi agismdan da 
Tunceli ili, Tiirkiye geneli ve TRB1 bolgesinden farklilagmaktadir.

Tunceli ilinde bazi yillar itibariyle iglenen intihar sayilari yiiksektir. 2014 

yilmda kaba intihar hizinin en yiiksek oldugu il, yiiz binde 11,63 ile Tunceli ili 
olmugtur. intihar etme nedeni olarak ilk sirada "bilinm eyen" segenegi en gok 
belirtilmigtir.
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Alan Taramasi Bulgulari

Sosyo-demografik

Tunceli'de ankete katilanlarin iicte ikisi evlidir. Yiizde 10,6'sinin geliri yok; 

yiizde 16,7'sinin geliri ise asgari gelirin altmdadir. Katilimcilarin gelir diizeyine 

gorece yiiksek bir gelir dilimi olan 5000 TL iistii bir gelire sahip kisilerin oram 
ise oldukca dusiiktiir. Ucte ikisine yakmi iiniversite ogrencisi ya da iiniversite 

mezunudur; Goriisiilen kisi lerin yiizde 80'i en az lise mezunudur. Katilimcilar 

kendilerini ve/ya ailelerini genel olarak orta halli (orta srnif) olarak gormektedir. 
Kendini ya da ailesini yoksul gorenlerin oram da azimsanmayacak orandadir. 

Kendini zengin goren pek yoktur.

Katilimcilarin iicte birinden fazlasi bir iste calismakta ve bir ugrasisi vardir. 

i§i olanlarm cogun lugu memurdur. Herhangi bir iste calismayanlar, sirasiyla 
sosyal yardimlardan; aile desteginden faydalanmaktadir. Goriisiilen kisilerin 

en 50k sahip oldugu a radar sirasiyla; televizyon, akilli cep telefonu, LCD 
televizyon, intemettir. Goriisiilen kisilerin en cogu Tunceli merkezinde ikamet 

etmektedirler. Digerleri sirasiyla, Pertek, Mazgirt, Nazmiye, Piiliimiir ve 
Ovacik'ta ikamet edenlerden olusmaktadir.

Gog Durumu

Dogma biiyiime Tunceli il merkezinden olanlarm oram, yiizde 43,9; Tunceli 
koyiinden olanlarm oram yiizde 11,7 ve baska bir ilceden olanlarm oram ise 

yiizde 8,9'dur. Goriisiilen kisilerin yarisma yakmi goc siirecini yasaiTiairiistir. 
ikamet siireleri agismdan degerlendirildiginde, goriisiilen kisilerin cogun lugu 

en az 10 yildan daha fazladir Tunceli il merkezinde ikamet etmektedirler. Yiizde 

47,8'i ise 10 yildan az kentte ikamet etmektedir. Ankete katilanlarin yiizde 36,1'i 
gog siirecine maruz kalmamistir. Gog siireci yasayanlarin en gok karsi karsiya 

kaldiklari sorunlar ise sirasiyla, sosyal uyum sorunlan; ekonomik sorunlar; 

issizlik; saglik ve moral sorunlardir. Katibmcilarm yiizde 20'si ailesiyle ve 
akrabalanyla birlikte gog etinis; yiizde 11,7'si ise tek basina gog etmislerdir. Tek 
basina gog edenlerin de onemli bir oram iiniversite igin sell re gelen iiniversite 

ogrencilerinden olusinaktadir. Gog edenlerin gog etme nedenleri ise sirasiyla, 
gegim sikmtisi, issizlik, yerlesim alanlarmm bosaltilmasi, egitim olanaklarmm 

zayifligi, saglik sorunlan ve giivenlik nedenleridir.
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Gog edenlerin Tunceli'yi tercih etme nedenleri sirasiyla, akrabalarin 
Tunceli'de olmasi, kendini Tunceli'de giivende hissetmeleri, gocle geldigi yere 
yakin olmasi ve is olanaklandir. Tunceli'de ikamet edenlerin gogunlugu, gocle 
ayrildiklan yere geri donme istegi duymamaktadirlar. Gog ettigi yere geri 
donmek istememe nedenleri ise sirasiyla, geeiin sikintisi gekmeme ve issizlik 
endisesini tekrar yagamama icin; egitim olanaklan nedeniyle; saglik sorunlan 
endisesi nedeniyle ve can giivenligi sorunu yasama endisesinden dolayidir. Gog 
sonrasinda geri doniislerde yasanan enbiiyiik sorunlar sirasiyla, ev ve arazilerin 
harap olmasi, ulasim sorunlan ve can guvenliginin saglanamamasidir. Gog 
edenler arkalarinda aileleri ve akrabalarini, yasanabilir evlerini ve hayvanlarmi 
birakmislardir. Katilimcilarin biiyiik gogunlugu geri doniis igin devletten bir 
beklentiye sahip degildir.

Saglik ve Sosyal Yardim

Goriisulen kisilerin yanya yakini emekli sandigma bagli galisan ya da 
emeklidir.Ensikrastlanilanhastaliklar sirasiyla,tansiyonproblemi,kalpvedamar 
hastaliklari, psikolojik (ruhsal) sorunlar, kulak, burun ve bogaz rahatsizliklan, 
solunum yollari rahatsizliklan ve kadin hastaliklandir. Arastirinada goriisiine 
basvurulanlarin yaklasik iigte birine gore uyusturucu madde kullarumi gok 

yaygmdir. Madde bagimliligina iliskin bu oran, gergek madde bagimliligi 
oranlanndan oldukga yiiksektir. Uyustu rucu madde bagimliligi yayginliginin 
en temel nedeni, issizliktir.

Katilimcilarin yiizde 2,8'inin yasainlarinda uyustu rucu madde kullanmayi 
diigundukleri donem olmustur. Katilimcilarm yiizde 22,8'i alkol kullanmaktadir. 

Ankete katilanlann iigte ikisine yakini, yasainlarinda anlamsizlik ve kararsizlik 
duygularina sahiptir. Goriisiilen kisilerin yiizde 10'u (10 kisiden l 'i)  ofkenobetine 
tutulup, etrafina fiziksel zarar vermistir. Etrafina fiziksel zarar verenlerin en 
temel gerekgeleri ise sirasiyla ailevi nedenler, sosyo-ekonomik sorunlar ve az da 
olsa madde kullanimidir.

Katilimcilarm yiizde 9,4'ii herhangi bir yardim kurulusundan yardim 

almaktadir. Yardim alanyiizde 9,4'ii sirasiyla Sosyal Yardimlagma ve Dayamsma 
Vakiflan, akrabalar, hayirseverler, komsular, belediyeler, STK ve cemaatlerden 
yardim almaktadir. En gok gida ve yakacak yardimlarindan faydalanilmaktadir. 
Nakit para desteginden yararlananlarm oram ise yiizde 9,4'tiir. Diger yardim 
kalemleri ise sirasiyla, giyim ve ev esyasi yardimidir.
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Sivil Katilim

Tunceli'de goriisiilen kisilerin yiizde 73,9'unun bir dem ek iiyeligi 
bulunmamaktadir. Herhangi bir vakfa iiye olmayanlarin oram yiizde 76,7'dir. 
Katiluncilarin yansma yakini (yiizde 41,7) bir sendikaya iiyedir. En cok iiye 
olunan sendikalar sirasiyla, bariz bir farkla Egitim-Sen; sonrasi ise, BES; Tiim- 
Bel-Sen; Egitim-Bir-Sen; SES; KESK; Diyanet-Sen; Turk-is; DiSK; Genel-is; 
Haber-Sen ve Koop-is-Sen'dir.

Medya Kullamm

Giinliik haberler en cok ulusal Televizyon kanallari ve internet iizerinden 
takip edilmektedir. Ulusal gazetelerden takip edenler katiluncilarin iicte birini 
olusturmaktadir. Sonra sirasiyla, yerel TV kanallari ve yerel gazeteler, giinliik 
haber almanin karsilandigi kitle iletisim araclarindandir. Haber icin en az radyo 
ve dergi kullanilmaktadir. En cok izlenen ve tercih edilen televizyon kanallari 
sirasiyla, Kanal D; CNN-Tiirk; Habertiirk ve NTV'dir. Teror orgiitlerine yakinligi 
bilinen TV kanallari izlenme oranlan bakamindan daha geri siralarda yer 
almaktadir. TV kanallarinda en cok haber programlan izlenmektedir. Digerleri 
ise sirasiyla, acik oturum ve tartisma programlan; belgeseller; film ve/ya diziler 
izlenmektedir. Tunceli'de en cok Radyo Bang dinlenmektedir; bir diger en cok 

takip edilen radyo ise Radyo Munzur'dur.

Kimlik ve Aidiyet

Tunceli'de katilimcilar en cok kendilerini Alevi-Kiirt olarak 

tanimlamaktadirlar. Sonra Kiirt, sonra sirasiyla Tiirk, Alevi-Zaza, Alevi- 
Tiirk, Zaza, Kiirt-Zaza, Tiirk-Zaza ve az da olsa Kiirt-Zaza, Tiirk-Kiirt olarak 
tanimlamaktadirlar. Tuncelililerin yansmdan biraz fazlasi, etnik kimligini her 
yerde rahatlikla aciklayabildigini ifade etmektedirler. Ucte biri ise kimligini 
ra ha tea agklayamadigim belirtmektedir. Kimligini ra ha tea aciklayainadigini 
diisiinenler ise diger insanlar tarafindandislamna korkusunedeniylekimliklerini 
ra ha tea ifade edemediklerini soyleinislerdir. Konusulabilen diller, Tiirkge (yiizde 
74,4); Zaza'ca (yiizde 37,8) ve Kiirtce'dir (yiizde 30,6). Tunceli'de en cok (42,2) 
kendini Alevi olarak tarumlayanlar bulunmaktadir.

Sonra sirasiyla Alevi-Miisliiman (16,7); Miisliiman (10); Siinni-Miisliiman 

(6,7); Kizilbas (3,9); Ateist (3,9) seklinde siralanan dini-kiiltiirel kimlikler 
bulunmaktadir. Katilimcilarin yarisindan biraz fazlasi ibadetlerini diizenli ya da
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diizensiz yerine getiren inanclilardan olusmakta; dortte bire yakuu ibadetlerini 

yerine getirmeyen inanclilardan olusinakta; yiizde 8 civan ise inancsizlardan 
olusmaktadir. Katilimcilarin; iicte birinin "dede, pir, rehberi" vardir. Yansinin 

musahibi vardir. Ucte biri, ikrar verip gorgiiden gecmistir.

Katibmcilarm yiizde 65'i siyasi kimlik yelpazesinin solunda (30,6'si sosyal 

demokrat; yiizde 26,1'i solcu; yiizde 8,3'ii devrimci); yiizde 8,9'u siyasi kimlik 

yelpazesinin saginda (yiizde 5,6'si muhafazakar; yiizde 2,2'si milliyetci) yer 
almaktadir. Katibmcilarm yiizde 38,9'u toplumda dislandigim dusiinmektedir. 

Sosyal dislanma nedenleri ise sirasiyla, etnik kimlik, inane, siyasi goriis, dini 
goriis, kadm olmak, yoksulluktur. Ankete katilanlarm yiizde 41,2'si Tiirkiye 

Cumhuriyeti vatandasi olmaktangurur duymakta;Tunceli'de goriisiilen kisilere 
gore, Tiirkiye'nin en onemli sorunlan sirasiyla, enflasyon, yoksulluk, eksik 

demokrasi, siyasi baskilar, teror, dini hosgoriisiizluk ve fanatik milliyetciliktir. 
Katibmcilarm biiyiik cogun lugu (82,8) herhangi bir siyasi partiye iiye degildir. 

Sadece yiizde 6,7'si siyasi partiye iiyesidir.

Giindelik Ya§am

Tuncelililerin yansmdan biraz fazlasi hobi sahibidir. Hobi olarak da 

kitap okumak, sinemaya gitmek, spor yapmak, siir okumak seklindedir. Bog 
zamanlarmi ise televizyon izleyerek, kitap okuyarak, arkadaslariyla gezerek, 

akraba ve komsularina giderek, internet kullanarak, spor yaparak, piknige 
giderek, alis-veris yaparak degerlendirmektedirler. Katilimcilarin yarisma 
yakmi hemen hemen hie tatile gitmemistir.

Ankete katilanlarm iicte biri kendi evlerinde ikamet etmektedirler. 

Yarisma yakmi 3+1 evlerde oturmakta; iicte biri ise 2+1 evlerde oturmaktadir. 

Katibmcilarm yiizde 61,1'i faturalarmi diizenli olarak yatirabilmektedir. Ancak 
yiizde 27,8'i ise faturalarmi diizenli olarak yatiramamaktadirlar. Katilimcilarm 
yiizde 34,4'ii gida ahsverisini pesin yapmakta; yiizde 25,5'i kredi kartiyla gida 

ahsverisi yapmaktadir. Yiizde 8,3'ii taksitle ahsveris yapmakta ve yiizde 18,9'u 
ise gida ahsverisini veresiye seklinde yapmaktadir.

Katibmcilarm yansi aile toplam kazanclarinin ihtiyaclarini karsilamaya 
yetmedigini soylemektedir. Hanelerin gecimini tek kisinin sagladigi aile sayisi 

yiizde 49'dur. Bu da ailelerin yansinm  gecim yiikii tek kisinin sorumlulugunda 

oldugunu gostermektedir. Yiiz hanede sadece yaklasik iic mevsimlik isci
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vardir. Mevsimlik iscilige gidenler daha 50k, yetiskin erkekler ve cocuklardir. 

Tiim hanenin birlikte mevsimlik isci kapsammdaki gocii daha nadirdir. En 50k 
mevsimlik iggi gocii, Elazig, Adana, Mersin ve Karadeniz'edir. Mahalledeki 

kadmlarm yiizde 35'i giindelik temizlik; yiizde 28,3'ii cocuk bakiciligi; yiizde
11,7'si el sanatlari iiretimi ve yiizde ev eksenli iiretim yapmaktadir. Tunceli'de 
omekleme dahil 100 hanede yaklasik 9 cocuk ca 1 ismakta/ca 1 istiri 1 maktad 1 r.

Kentsel Memnuniyet

Katilimcilarm yiizde 60,5'i Tunceli'de yasama ktan memnun; yiizde 10'u 
memnun degildir. Katilimcilar, Tunceli'de kendilerini huzurlu hissettikleri icin 

ve Tunceli'de dogup, biiyiidiikleri icin Tunceli'den memnundurlar. Az da olsa 

memnun olmayanlar ise sosyal imkanlarinin yetersizliginden ve is imkanlarinin 
olmamasmdan ya da yetersizliginden dolayi Tunceli'de yasama ktan memnun 

degildirler. Gog sonrasi yasammm daha iyi oldugunu soyleyenler cogunluktadir. 

Gog sonrasi yasaminin degisinedigini soyleyenler ise yanya yakindir.

Aile ili§kileri ve Degerleri

Aile igi otoriteye iliskin elde edilen veriler, ailelerde temelde esitlikci bir 

otorite soz konusu oldugunu gostermektedir. ideal cocuk sayisi ise ailelerin 
cogunluguna (yiizde 37,8) gore 2 cocuktur. Genelde kisiler, cocuklarinin 

cinsiyetinin onemli olmadigi goriisiindedirler. Katilimcilarm gogunlugu (yiizde 

71,1), evlilikte kadinin kendi soyadini kullanmasmi normal bulmaktadirlar. 
Katilimcilarm iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,9), farkli bir dinden/ulustan 

biriyle evlenmek normal karsilamnasi gerektigini diisiinmektedir. Katilimcilarin 

iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,2), Alevi-Siinni evliligi normal karsilamnasi 
gerektigini diisiinmektedir. Katilimcilarin iigte ikisine yakini (yiizde 62,2), 

evlilikte benzesimin (etnik, inang, yas egitim) onemli oldugunu diisiinmektedir. 

Katilimcilarm yarisindan fazlasi (yiizde 58,3) ev 1 i 1 i k yas 1 n 1 n y ii kse 1 mesi n i olumlu 
bulmaktadir. Katilimcilarm gogunlugu (yiizde 73,9), giftler anlasamiyorsa 

bosanmalari normaldir demektedir. Katilimcilarin gogunlugu (yiizde 71,7), 

siddetin her tiirliisiiniin bosanma nedeni oldugunu diisiinmektedirler. 

Katilimcilarm gogunlugu (yiizde 70,6), aldatmayi kesinlikle bosanma nedeni 
olarak gormektedirler.
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ARA§TIRMANIN GENEL £ER£EVESi

1 .

1.1. Ara§tirmanm Konusu ve Amaci

Arastirmanin konusu, Tunceli ilinin iktisadi, siyasi, sosyal ve kiiltiirel 
yapismm, kaynak tarama yoluyla, mevcut ikincil veri kaynaklanyla, alan 
taramasiyla ve de sehrin ileri gelenlerinin katilnmyla olusturulan odak grup 
goriismeleriyle analiz edilmesi ve yorumlanmasidir.

Arastirma, Tunceli ilinin sosyal, siyasal, ekonomik ve kiiltiirel mevcut 
durumunu karsilastirmali ve sosyolojik bir yontemle analiz ederek, sosyal ve 
ekonomik kalkmmaya etki eden, Tunceli'ye ozgii sosyo-ekonomik ve kiiltiirel 
faktorleri ortaya koymayi amaglamaktadir. Tunceli'de yasayanlarin, egitim, 
saglik, giivenlik, sosyal yardim, erisilebilirlik, sosyal hizmetler gibi genel kamu 
hizmetleri ve sosyal hayat, ticari faaliyetler, kentlesme ve diger olanaklar ile 
ilgili durumlarmm degerlendirilmesi amaglanmaktadir.

ilaveten Tunceli'de yasayan bireylerin devlet algilan, vatandaslik algilan, 
kimlik tammlan, kiiltiirel ve tarihsel hafizalan ve genel olarak il ile ilgili 
degerlendinneleri ile ilin sosyal ve ekonomik gelisimi arasmdaki iliski analizi 
amaglanmaktadir. Ortaya gikacaksonuglar,sosyal veekonomikgeligmeyeyonelik 
gelistirilecek politikalar icin onemli veriler sunulmasi amaclanmaktadir.

1.2. Ara§tirmanin Onemi

Ekonomik, sosyal ve cevresel yonleri ile bir biitiin teskil eden kalkmma 
siirecinde, bolge ici ve bolgeler arasi gelismislik farklarmm azaltilmasi icin, 
bolgesel kaynak ve imkanlarin tespit edilmesi ve bu tespitlere yonelik olarak list 
olcekli plan ve programlar ile uyumlu politikalarm olustu rulmasi gerekmektedir. 
Bu baglamda bolge illerimizin sosyal yapismm politika yapicilar ve uygulayicilar 
tarafmdan dogru ve objektif bir gekilde tespiti ve analiz edilmesi, gerek sosyal 
alanda, gerekse ekonomik ve cevresel konularda gel isti ri lecek strateji ve eylem 
planlarmm hazirlanmasi asamasinda kritik oneme saliiptir. Bu kapsamda, Firat 
Kalkmma Ajansmm liizmet alamna giren Timceli ilinde sosyal analiz calismalari 

yiiriitiilecek olmasi bu kritik onemin farkina isarettir.
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1.3. Ara§tirmanin Yontemi

Kentsel Sosyal Yapi Arastirmalari; bir sehrin resmi devlet istatistikleri ve 

veri tabamyla ikincil veri analizi yapmak; bir kentte ya sayan niifusun tamammi 
temsilen secilen orneklemle yiiz yiize goriigmek (nicel) ve de sehrin ileri 

gelenleri ve paydaslariyla (nitel) goriigmeler yapmak suretiyle sosyal yapinin 

belirlenmesi ve sehrin gelecegine yon verilmesi vb. amaclariyla yapilabilen 
arastirma ca 1 isiTia la rid it. Sosyal yapi aragtirmalarinda bir sehrin sosyal, kiiltiirel, 

iktisadi ve siyasi yapisinm analizi amaclamr.

Tunceli Sosyal Yapi Analizi Aragtirmasi, hem nicel hem de nitel yonii olan 
bir arastirma modeline dayalidir.

Aragtirmanm anketlere dayali verileri, aragtirmanm nicelyoniinii; sehrin ileri 

gelenleri ve paydaglarmin katiliminm saglandigi odak grup goriigmelerinde 
ve derinlemesine goriigmelerle elde edilen goriigler ve mevcut resmi veri 

tabanlarindan elde edilen ikincil verilere dayali kismi ise caligmamn nitel 
yoniinii olusturmaktadir.

Tunceli Sosyal Yapi Analizi Arastirinasi, birbirini izleyen 3 temel agamadan 

olusmustur:

a- Tunceli iliyle ilgili resmi istatistiklerin ve raporlarm derlenmesi ve de 
argiv/liter atiir taramasi;

b- Tunceli ilinde her biri 15'ser kisiden olusan 16 odak grup la derinlemesine 

goriismeler yapilmasi;

b- 250 kisiyle yiiz yiize goriigmeye dayali Sosyal Yapi Anketinin 
uygulanmasi.

Calisinada izlenecek yonteme iliskin genel hususlar asagidadir;

ikincil Veri Analizi/Mevcut Durum Analizi

Tunceli ilinin sosyal ve ekonomik durumunun tespiti icin TUiK ve diger 
kurumlar tarafindan iiretilmig en giincel ikincil veriler kullamlarak ve de Tunceli 

iliyle ilgili temel kaynaklarin taranmasi (arsiv/literatiir taramasi) ile sosyolojik 
bir analiz yapiliTi istir. Sosyal ve ekonomik gostergeler ile ilin genel durumu 
ortaya cikarilarak, literatiir taramasi yontemi ile ilde yapilmig onceki call sin alar 

lsiginda, ilin sosyal, kiiltiirel, siyasi ve ekonomik resmi belirlenmistir.
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Odak Grup Gdru§mesi ve Derinlemesine Gdru§me (Nitel Ara§tirma)

Arastirmada sosyal bilimlerde kullamlan bazi yontem ve tekniklerden 

yararlanma yoluna gidilmistir. Ozellikle, odak grup goriigmesi ile nitel 
veri toplama araclarindan ya ra rlan 11 iti isti r. Omeklem, ildeki kamu kurum 
ve kuruluglarindan, sivil toplum orgiitlerinin temsilcilerinden, yerel basin 
mensuplarindan, isci ve isveren temsilcilerinden olusturulmustur. Odak 
grup goriigmeleri her biri 15 kisiden olusan 16 grupla yapilan goriigmelerden 
olugmaktadir. Bu safha aragtirmanm nitel agamasmi olugturmaktadir. Odak 
grup goriisineleri gerceklegtirilerek, paydaglarin bilgi ve goriiglerinin, azami 
diizeyde calismaya yansimasi saglanmistir. Aym sekilde odak goriigmelerle 
birlikte ya-pilandinlmami§ derinlemesine goriigmeler yapilmigtir.

Alan Taramasi (Nicel Ara§tirma)

Proje kapsaminda nicel verilerin toplanmasi amaciyla 250 kigi ile anket 
yapilmigtir. Anket yapilacak kigilerin belirlenmesinde cinsiyet, yag, meslek 
gruplan, kir-kent yerlegimi gibi unsurlar dikkate alinmigtir.

Ankette oncelikle katilimcilarm cinsiyet, yag, medeni durum, egitim, gelir gibi 

sosyo-ekonomik ve demografik ozelliklerini ortaya cikarmaya yonelik sorular 
yer almaktadir. Anketin ikinci kisminda, goc ve goc sorunlanyla ilgili sorular; 
iiciincii kismmda, hastalik durumlan, sosyal giivence durumu, madde kullanimi 
ve bagimliligi gibi konulari iceren saglikla ilgili sorulardan olugmaktadir.

Dordiincii kismindaysa, sosyal yardimlardan yararlanma durumu; beginci 
boliimde, sivil topluma katilim ve iiyelik sorularinin yer aldigi sorulardan 

olugmaktadir. Altinci kisimda, medya takip aligkanliklarmi ve yedinci kisimda, 
dini, kiiltiirel ve siyasal kimlik algisini olcen sorulardan olugmaktadir. Sekizinci 

kisim, sosyal diglanma algisi; dokuzuncu kisim, iilkeye baglilik duygusu, iilke 
sorunlari algisi ve oy verme davramgmi iceren iilke meseleleri sorularmdan 
olugmaktadir. Onuncu kisim, bog zamanlan degerlendirmeyi iceren sorulardan 

olugmaktadir. On birinci kisimda, konut, miilkiyet durumu, aligverig 
aligkanliklan ve ekonomik faaliyet sorularmi icermektedir. Soru formunun on 

ikinci ve son kismmdaysa, evlilik ve boganma deger ve tutumlarmi da iceren 
aile konulari sorugturulmaktadir.

Alan taramasiyla (anket) elde edilen veriler, SPSS programi vasitasiyla 
betimleyici tarzda analiz edilerek yorumlamp, raporlagtirilmigtir.
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TUNCELi'NiN MEVCUT DURUM ANALizi

2 .

2.1. Niifus Yapisi ve Niifus Dinamikleri

Niifus, en basit tammiyla bir toplumda/devlette insanlar iizerinde yapilan 

saynnlar neticesinde elde edilen toplam insan sayisidir. Zaman ve mekan 

smirlan igerisinde insanlik tarihi boyunca niifus konusu siirekli olarak onemini 
korumustur. Sosyal yapi igerisinde onemli bir konu olarak goriilen niifus, sosyal 

yapiyi olustu ran canli ve dinam ikbir kiitle olma ozelligi tagnnaktadir. Niifusun 

incelenmesi, toplumun sosyal yapi gartlarmm ortaya gikanlmasi anlamma 
gelmektedir. Bu baglamda niifus, demografik, kiiltiirel, sosyal, ekonomik 
yonleri ile ele almabilen bir ozellik tasiinaktadir. Niifus, sosyal yapmm insan 

topluluguna ait som utbir goriiniisii oldugundan, genel olarak bireylerin dogum, 

oliim, egitim, cinsiyet ve gog hareketleri gergevesinde an lam kazanmaktadir 

(Erkal, 2011).

2.1.1. Niifus ve Ya§

Niifusun yas dagilimi, niifus konusunda yapilan arastirma ve incelemelerin 

en onemli alanlarm danbirini olugturmaktadir. Niifusun yas dagiliminda farkli 

yillar arasmda goriilen degisiklikler, demografinin en onemli konularmdan 
biridir. Yas dagilimmdan amag, niifusun belirli yaslar ve yas gruplan itibari ile 

gosterdigi bilegim seklidir (Bacak, 2010: 34).

Bir yore niifusunun yas gruplan itibari ile dagilimi bilinmeden o yorenin 

sosyal ve ekonomik ihtiyaglarmi, egilimlerini ve sosyal fonksiyonlarmi 

belirlemek miimkiin degildir. insan giicii ve egitim planlamasmm saglikli bir 
gekilde yapilabilmesi, yatinmlarm dengeli bir bigimde yonlendirilebilmesi 
agismdan niifusun yag gruplarmm bilinmesi onemli olmaktadir. Yine galigan 

veya galigabilecek niifusun potansiyelini belirlemek niifusun yaglara gore 
dagilimmi bilmekle kolaylagir. Niifusun yag grup ozellikleri, ekonomik biiyiime, 

iggiicii piyasasi, verimlilik, sosyal harcamalar ve bunlarm finansmam iizerinde 

gegitli etkilere sahiptir.
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Niifus, yas gruplari bakunmdan 50k farkli bicimlerde siniflandirilmasina 
karsin, genellikle benimsenen smiflama, call sin a caginda ve call sin a cagi disinda 
bulunanlar seklinde ikili bir ayirimdir. Calisma cagindaki grubu 15-64 yas 

grubundakiler olustururken, calisma cagi disinda ki grup ise 0-14 yas grubundaki 

cocuklar ile 65 yasin iistiindeki yaslilardan meydana gelmektedir.

Hastaliklar ve savaslar gibi olaganiistii durumlar bir tarafa konulursa, 
niifusun yas dagilimma; sosyal, kiiltiirel ve ekonomik nedenlere dayanan 
dogumlar, oliimler ve goc hareketleri gibi iic onemli faktor etki etmektedir.

Niifusun yas gruplari itibari ile dagiliminin, niifus gelismesi acisindan sosyal 

ve ekonomik etkileri kisaca soy led ir:

S  Cocuklarin orani yiiksekse niifus artar, yaslilarin orani yiiksekse niifus 

geriler

S  Niifus gene ve yasli olmasi ihtiyaclara etki eder

S  Yas yapisi isgiicii miktar ve oranina etki eder.

S  Tasarruf acisindan etkileri vardir. Eger yasli niifus fazla ise tasarruf 

artar.

S  Niifusun yaslanmasi girisimciligin azalmasina neden olur

S  Cocuk ve yaslilarin fazlaligibagim lilik oranlarmi artirir.
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Tablo 1: Ya§ Grubuna Gore Niifus, 31.12.2013

Tunceli TRB1 Tiirkiye

Ya§
grubu

Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin

0-4 4.422 2.278 2.144 133.549 68.503 65.046 6.206.415 3.187.259 3.019.156

5-9 3.974 2.060 1.914 137.774 70.602 67.172 6.271.234 3.218.411 3.052.823

10-14 4.369 2.258 2.111 144.589 74.091 70.498 6.372.165 3.269.578 3.102.587

15-19 5.151 2.542 2.609 152.308 77.995 74.313 6.477.722 3.327.238 3.150.484

20-24 14.119 10.677 3.442 157.651 86.283 71.368 6.214.024 3.166.104 3.047.920

25-29 8.034 4.811 3.223 137.967 70.278 67.689 6.286.332 3.189.167 3.097.165

30-34 7.129 3.891 3.238 136.811 68.016 68.795 6.543.669 3.305.734 3.237.935

35-39 5.991 3.413 2.578 120.485 59.889 60.596 5.826.149 2.946.289 2.879.860

40-44 5.549 3.034 2.515 110.533 54.565 55.968 5.308.260 2.673.800 2.634.460

45-49 4.640 2.390 2.250 96.108 48.452 47.656 4.721.763 2.389.852 2.331.911

50-54 4.361 2.165 2.196 84.694 42.359 42.335 4.232.792 2.123.029 2.109.763

55-59 4.090 1.959 2.131 72.974 36.394 36.580 3.555.185 1.769.399 1.785.786

60-64 3.339 1.579 1.760 57.354 27.471 29.883 2.760.460 1.346.426 1.414.034

65-69 2.712 1.192 1.520 44.652 20.287 24.365 2.045.398 950.337 1.095.061

70-74 2.067 916 1.151 35.408 16.056 19.352 1.507.728 674.943 832.785

75-79 2.237 1.174 1.063 26.569 12.165 14.404 1.077.295 461.225 616.070

80-84 1.970 900 1.070 20.188 9.146 11.042 820.606 335.943 484.663

85-89 894 317 577 8.833 2.867 5.966 341.662 112.700 228.962

904- 380 83 297 3.272 712 2.560 99.005 25.926 73.079

Top lam 85.428 47.639 37.789 1.681.719 846.131 835.588 76.667.864 38.473.360 38.194.504

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

Tabloda goriildiigii gibi Tunceli ilinde 0-14 yas grubu % 15,15-64 yas grubu 

% 73,65 ve iistii yas grubu %12 iken; Tiirkiye genelinde bu oranlar 0-14 yas grubu 

% 2 4 ,15-64 yas grubu % 68,65 yas ve iistii ise %8'dir.
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Niifusun cinsiyet yapisinin, yani kadin erkek oramnin gerek demografik, 

gerek sosyal ve ekonomik bakimdan biiyiik onemi vardir. Demografik nitelikler 
ile, evlenmeler, dogum ve oliimler kastedilmektedir. Ozellikle evlenecek 

yaslardaki kadmlar ve erkekler arasmda bir dengesizlik olmasi durumunda 
evlenmeler konusunda bazi gucluklerin ortaya cikacagi, bunun da sosyal 

sorunlara yol acacagi farz edilmektedir. Niifusun cinsiyet yapisi ekonomik 
acidan da onemli olmaktadir. Niifusunun cogu erkeklerden olusan bir iilkede 
emek arzi, niifusunun cogu kadmlardan olusan bir iilkeye gore daha fazla 
olmaktadir. Bu iligki, iggiiciine katilma oranlari bakimindan da gecerlidir.

Cinsiyet oranina, iki cinsiyetteki oliimliiliik farklan, niifusun yag yapisi, goc 
hareketleri, savaslar onemli derecede etki etmektedir.

Agagidaki tabloda da goriildiigii gibi 2013 niifus sayimi verilerine gore 
toplam niifusun cogunlugunu hem iilke hem de Tunceli genelinde erkekler 
olugturmaktadir. Ancak Tunceli ilinde Tiirkiye genelinden ve TRB1 bolgesinden 

fakli olarak, erkek niifus oramnin daha fazla oldugu goriilmektedir.

2.1.2. Cinsiyet

Tablo 2: Cinsiyet Grubuna Gore Niifus, 31.12.2013

Tunceli TRB1 Tiirkiye

Cinsiyet Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin

Toplam 85.428 47.639 37.789 1.681.719 846.131 835.588 76.667.864 38.473.360 38.194.504

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

Tunceli de erkek niifus orani %55 iken Tiirkiye de bu oran %50'dir. Tunceli 
de kadin niifus orani %45 iken Tiirkiye de bu oran %50'dir.

2.1.3. Medyan Yag ve Cinsiyet Orani

Ulkelerin niifusunun gene mi yoksa yagli mi oldugu veya yaglanma 
siirecinde mi oldugu sorularina cevap verebilmek icin o iilkenin tiim niifusunu 
kapsayacak gekilde bir ortalama yag hesabina bagvurulur ki, buna medyan yag 
diyoruz. Medyan yag, bir iilkenin biitiin fertleri, yaglarma gore, yani yeni dogan 
cocuktan en yagli ihtiyara gore siralandiklan takdirde tam ortaya isabet eden 
kiginin yagidir. Bu nedenle toplam niifusun yansi medyan yagin altmdadir.
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Meciyan yas diistiikce niifusun genclestigi, yiikseldikce yaslandigi anlasilir. 

GelisiTiis iilkelerde medyan yas yiiksek, az gelismis iilkelerde diisiiktiir.

Tablo 3: Ortanca Ya§ ve Ya§ Bagimlilik Oram, 2012-013

Tunceli TRB1 Turkiye

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Ortanca ya§ 30,0 31,9 28,7 29,2 30,1 30,4

Toplam ya§ bagim lilik oram 34,99 36,9 49,62 49,24 48,03 47,65

Yagli bagm ililik oram (65+ ya§) 15,37 16,44 12,04 12,33 11,12 11,35

Geng bagm ililik oram (0-14 ya§) 19,62 20,46 37,58 36,91 36,91 36,3

Kaynak: Adrese Dayah Niifus KayitSistemi (ADNKS)

Ortanca Yaj, 2013

31,9

Tunceli TRB1 Turkiye

Tabloda da goriildiigii gibi Tunceli ilinin hem Turkiye hem de TRB1 bolgesi 

icerisinde ortanca yasi 31,9 ile daha yiiksektir. Bu da bize Tunceli'nin niifusunun 
iilke genelinden ve icerisinde yer aldigi bolgeden daha yasli bir niifusa sahip 

oldugunu gosterir. Bu sonuc aym zamanda gene niifusun il disina gociinii de 
gostennektedir.

2.1.4. Medeni Durum ili§kisi

Medeni durum, biriil ken iifusunu meydanagetiren kisilerin,yasalarkarsisinda 

bekar, evli, dul veya bosanmis olup olmadigmm ortaya koyulmasidir. Saynn 

donemlerinde hie evlenmemis olanlara bekar, yasal olarak evli bulunanlara da 
evli denilmektedir.
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Eslerden birinin olmesi sonucunda yalmz kalan kan ve kocadan biri, saynn 

doneminde yeniden evlenmemig ise buna dul denilmektedir. Evlilik kurumu 
mahkeme karan ile sona erdirildigi zaman aynlmig bulunan eslere de bosanmis 
denilmektedir.

GelisiTi is ve sanayilesmis batili iilkeler de evlenmemek gittikce yayginlasirken, 

hie evlenmemek'Turktoplumunungenelozelliklerindenbiridegildir. Ulkemizde 
sosyo-ekonomik sartiara bagli olarak belli bir sure geciktirebilmektedir.

Tablo 4: Evlenme Sayilari, 2003-2013

Yillar Tunceli TR B1 Tiirkiye Tunceli/TRBl

2003 651 14.746 565.468 4,41

2004 596 16.255 615.357 3,67

2005 671 16.407 641.241 4,09

2006 603 16.254 636.121 3,71

2007 599 15.801 638.311 3,79

2008 673 15.287 641.973 4,40

2009 638 13.991 591.742 4,56

2010 604 13.099 582.715 4,61

2011 574 13.288 592.775 4,32

2012 596 13.048 603.751 4,57

2013 528 13.330 600.138 3,96

Tunc el! Evlenme Savilan, 2003-2013
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Bu tabloda dikkati ceken en onemli nokta hem Tunceli ilinin igerisinde yer 
aldigi TRB1 bolgesi hem de Tiirkiye genelindeki evlenmelerin 2008 yilindan 
sonra bir diisiis icerisine girmis olmalandir.
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Tablo 5: Bo§anma Sayilari, 2003-2013

Yillar Tunceli TR B1 Turkiye Tunceli/TRBl

2003 96 1.514 92.637 6,34

2004 89 1.421 91.022 6,26

2005 84 1.430 95.895 5,87

2006 108 1.491 93.489 7,24

2007 114 1.460 94.219 7,81

2008 88 1.479 99.663 5,95

2009 95 1.732 114.162 5,48

2010 125 1.696 118.568 7,37

2011 94 1.485 120.117 6,33

2012 128 1.755 123.325 7,29

2013 120 1.781 125.305 6,74
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Bosanmalarin incelenmesinin, dogumlara etki eden evlilik durumunun 

son bulinasi dolayisiyla demografik acidan, aile kurumunun devainliligi 
ve saglainligi bakunmdan onemli oknaktadir. Evlilik hali iki duruinla son 
buknaktadir. Bunlardan birincisi eslerden birinin oliimii digeri de hukuki 

yollardan bosamnadir. Saglam bir toplum yapismm olusinasinda aileninbiiyiik
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bir oneminin oldugu ortadir. Aile biriminde bozulma olarak tarumlanabilecek 
bosamna olgusunun da takip edilmesi gerekir. Ciinkii evlilik kurumunun 

korunmasi yoniinde onlemler alinabilmesi, hangi nedenlerle ve miktarlarda 
bosamna la rin gerceklestiginin anlasilabilmesi icin bosamna istatistiklerine ve 

bunlarin degerlendirilmesine ihtiyac vardir.

Yukandaki tabloya gore Tunceli'deki 2003-2013 bosamna oranlarma 
bakildiginda Tunceli'nin hem Tiirkiye hem de icerisinde yer aldigi illerle paralel 
bir goriiniim arz etmektedir.

2.1.5. Niifusun Arti§ Hizi

Diinyadaki niifus artisi cesitli donemlerde savaslar, salgin hastaliklar vb. 

nedenlerle artis veya azalis gostermektedir. Tiirkiye'de planli donem oncesi ve 
sonrasmda uygulanan niifus politikalan olmus ancak basarili olainaimstir.

Planli donem oncesinde niifus artis hizi yiikseltilmeye calisilims, fakat 
istenilen diizeyde bir niifus artis hizi yakalanainaimstir. Planli donem sonrasmda 

ise niifus artis hizi dusiirulineye calisilims ancak bu sefer de arzu edilen diizeyde 

bir dii§ii§ gerceklestirilememistir. Son yillarda artis hizmda goriilen dusiisun 

nedeni ekonomik, sosyal ve kiiltiirel yapidaki degismelere dayanmaktadir.

Niifus artis hizini etkileyen faktorlerin basinda dogum, oliim ve gocler 

gelmektedir. Dolayisiyla niifus artis hizmdaki degismeler bu lie olaya 
gore sekillemnektedir. Tiirkiye niifus artis hizini etkileyen iic onemli olgu 

vardir. Bunlardan birincisi, II. Diinya Sava si sirasmda (1940-1945) erkek 
niifusun silahaltina alinmasi sonucu evlenmelerin ve o sirada evli olan 
niifusta dogumlarinin azalmasi, saglik ve beslenme kosullarinin bozulmasi 

nedenlerinden dolayi oliimlerin artmasi sonucu niifus artis hizinda bir diisiis 
olmustur. ikincisi, saglik kosullarindaki diizelmelerle beraber oliimlerin 

azalmasi ve dogumlarm fazlalasmasiyla beraber 1950-1960 yillan Tiirkiye 'de 

niifus patlamasi yasamnistir. Ucuncii onemli olgu ise, 1960 yilindan sonra yurt 

disina isci gocii ve dogumlarda goriilen kismi azalma sonucunda niifus artis 
hizmda diisme gozlenmesidir.
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Tablo 6: Yillik Niifus Arti§ Hizi, 1945-2013

Y illik  niifus arti§ h izi (%o )

Sayim  yili Tunceli TRB1 Tiirkiye

1945 -9,06 4,86 10,59

1950 31,28 25,39 21,73

1955 28,15 -18,57 27,75

1960 28,04 28,10 28,53

1965 19,19 26,94 24,63

1970 4,00 24,88 25,19

1975 9,07 22,37 25,01

1980 -8,21 9,51 20,65

1985 -7,83 14,58 24,88

1990 26,37 5,30 21,71

2000 -35,25 11,11 18,28

2008 28,48 15,51 13,10

2009 -39,98 1,52 14,50

2010 -79,69 -0,74 15,88

2011 103,49 23,51 13,49

2012 14,17 6,02 12,01

2013 -9,88 4,69 13,66

Not. 1945 yihndan 2000 yihna kadar olan veriler Genel Niifus Sayimlarindan elde edilmi§tir.
2008 ytlt ve sonraki ytllara ait veriler Adrese Dayali Niifus Kayit Sisteminden (ADNKS) elde edilmi§tir.
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Tunceli insan niifusu agismdan zengin degildir. Tarih boyunca yasanan 

olaylar, zor cografyaya ragmen bolgede tutunmaya calisan halkin yasadigi 

topraklardan gog etmesine neden olmus, ilin niifusu artmadigi gibi azalmistir. 
Tiirkiye'nin niifusu, Cumhuriyetin kurulmasmdan giiniimiize kadar miktar
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olarak siirekli artis gostermistir. Ancak bu artis donemsel farkliliklar arz eder. 

1970 yilmda 157 bin olan Tunceli niifusu 2009 yilmda yaklasik olarak yanya 
dusmiistiir. Tiirkiye niifusunun bu donemde iki katina ciktigi dusiinulurse 

Tunceli'nin niifus olarak yaklasik dort kat geriledigi goriilmektedir. Yukandaki 

tabloda da goriildiigii gibi 1945-1975 yillan arasmda Tunceli niifusu siirekli 
artarken, 1985 yilmdan sonra ozellikle teror olaylarinm baslamasiyla siirekli bir 

diisme gostermistir.

2.1.6. Dogurganlik Oram

Dogurganlik hizi, bir kadmin dogurgan oldugu donem (15-49 yag grubu) 

boyunca dogurabilecegi ortalama cocuk sayisini ifade etmektedir. Diisiik 

dogurganlik orani giiniimiizde hemen hemen tiim diinya iilkelerinde karsilasilan 
ve politik, sosyal, ekonomik, demografik sonuclari itibari ile cok tartisilan giincel 

bir sorundur. Tiirkiye'de dogurganlik diizeyi 1950'li yillardan baslayarak hizli 
bir diigiig gostermistir. 1970'li yillara kadar tedrici bir sekilde seyreden diisiis, 
bu yillardan itibaren daha hizli bir diisiis seyri izlemistir. Toplam dogurganlik 

hizi 6-7 ile telaffuz edilen rakamlardan, bugiin 2'li rakamlara kadar inmistir.

2003 Tiirkiye Niifus ve Saglik Arastirmasi'nin sonuclarina gore, Tiirkiye 

genelinde toplam dogurganlik hizi yenilenme diizeyine yani 2,1 'e kadar 
dusmiistiir. Hatta bolgesel diizeyde bakildigmda beg bolgenin iiciinde, Bati, Orta 

ve Kuzey Anadolu bolgelerinde, toplam dogurganlik hizi yenilenme diizeyinin 
de altina dusmiistiir (Mehmet Ali ERYURT, 2005).

Tunceli'nin dogurganlik hizi 1.90 ile hem Tiirkiye geneli (2.53) hem de TRB1 

bolgesi illerinden daha azdir. TUiK verilerine gore toplam dogurganlik hizi, 
revize edilen 2013 yili verisine gore 2,10 cocuk iken 2014 yilmda 2,17 cocuk 
olarak gerceklesti.

Yani, bir kadinin dogurgan oldugu donem boyunca dogurabilecegi ortalama 

cocuk sayisi 2,17 oldu. Bu durum, niifusun yenilenme diizeyindeki (2,1) 
dogurganlik seviyesinin iizerine cikildigini gostermektedir.

2013 TUiK verilerine gore de Tunceli'nin dogurganlik orani 1.63' tiir.
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Tablo 7: Tunceli'nin Dogurganlik

En v iik se k  ille r

Toplam
dogurganlik

hizi
(Qocuk sayisi;

Sanliurfa 4.52

Sirnak 4.23

Agn 3.98

Siirt 3.86

Mus 3.66

Van 3.52

Mardin 3.52

Bitlis 3.45

Batman 3.41

Diyarbakir 3.29

En d ii^ iik  ill&r

Toplam
dogurganlik

hizi
(Cocuk sayisi)

Edim e 1.47

Kara talk 1.55

Kirklareli 1.56

Canakkale 1.57

Esk iseh ir 1.57

Kiitahya 1.58

Kastam onu 1.59

Zonguldak 1.59

Tunceli 1.63

Giresun 1.64

Niifusun dogal artis hizmi etkileyen farkli etmenler vardir. Bunlar;

• insanlarm egitirn diizeyleri,

• Saglik hizmetlerine erisim,

• Aile planlamasi konusunda bilinc diizeyi,

• Sosyo-ekonomik ve sosyo-kiiltiirel yapi,

• Gelir diizeyinin degismesi,

• Kadmrn is hayatma katilinasi ile statiisiiniin degismesi,

• Kent ve kir niifus dengesinin bozulmasi,

• Sanayilesme,

• Beslenme kosullarmm iyilesmesi ve

• Topluinun cocuga bakis acisinin degismesi gibi etmenler sayilabilir.

Tiirkiye'de dogurganlik hizi illere gore farklilik gostermektedir. Genellikle 

sosyo-ekonomik bakimdan gel ism is illerde dogurganlik hizi dusiikken, 
sosyoekonomik bakimdan gelismemis illerde ise dogurganlik hizi yiiksektir. 

Tiirkiye'de dogurganlik hizinin en yiiksek oldugu iller Sanliurfa, Sirnak, 
Diyarbakir, Mardin, Van, Batman, Siirt, A gn, Bitlis, Mug gibi iller iken, 
dogurganlik hizmin diisiik oldugu iller ise; Eskisehir, Kirklareli, Edime, Kiitahya, 

Canakkale, Kinkkale, Bolu gibi illerdedir.
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Dogurganlik hizlari bolgelere gore de farklilasmaktadir ki, Giineydogu ve 

Dogu Anadolu bolgelerinde yiiksek, Marmara ve Ege bolgelerinde diisiiktiir.

Ulkemizde dogurganligm diisiisiinde rol oynayan etkenler genel olarak uc 
temel faktor ile aciklanmaktadir. Buna gore;

• Gebeligi onleyici yontem kullanimi dogurganligm diigmesinde %67'lik 
bir payla en etkili faktordiir.

• Yine gee evlilikya da evlendikten sonra cocuk sahip olmamn ertelenmesi 
yiizde 24'liik bir payla ikinci onemli faktor durumundadir.

• Ayrica dogum sonrasi gecici kisirlik ve istemli diisiik ise yiizde 5'lik 
bir payla dogurganligi belirleyen faktorler arasmda yerini almaktadir. 
Bu rakamlar Tiirkiye'de diisen dogum oranlarinin bireylerin planli ve 

bilincli tercihlerini yansittigini gostermektedir. Bu durum, politika 

belirleyiciler tarafmdan dikkate alinmali, dogurganliga yonelik saglik 
hizmeti ya da reformlar yapilirken son yillarda bireylerin cocuk sahibi 

olma hususundaki olumlu ya da olumsuz tutumlan, cocuk sahibi olma 
hususundaki kaygilari ve ideal aile kavrami hakkindaki duruslari tespit 

edilerek, bu tespitler lsiginda gerekli on call sin alar yapilmahdir.

2.1.7. Dogum ve Oliim istatistikleri

Niifus kitlesinin baslica degiskenlerinden biri de dogumlar ve oliimlerdir. 

Dogumlar ve oliimlerin niifus hareketliligi iizerinde onemli bir etkisi vardir. 
Dogum oranlan, oliim oranlan bir iilkede niifus artisini belirleyen temel iki 

etkendir. Belirli bir sayim yilinda dogumlarm sayisi oliimleri gectigi zaman 

niifus artisi meydana gelir. Bu artisa dogal niifus artisi denilir. Eger bir mekanda 
dogumlarm oram oliimleri gectigi halde niifus azalmasi veya olmasi gerekenin 

50k iizerinde bir niifus artisi olmussa bu mekan ya goc vermis veya goc 
almistir.
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Tablo 8: ilge ve Cinsiyete Gore Dogumlar, 2013

Toplam Erkek Kiz

TR Tiirkiye 1 283 062 659 740 623 322

TRB14 Tunceli 945 484 461

Merkez 494 245 249

(Jemiggezek 91 44 47

Hozat 64 32 32

Mazgirt 76 36 40

Nazimiye 25 16 9

Ovacik 48 29 19

Pertek 121 68 53

Piiliimiir 26 14 12

Tunceli'de 2013 verileri itibariyle bir senede meydana gelen dogum orani 

%1,1 iken Tiirkiye'de %1,6'dir.

Tablo 9: ilge ve Cinsiyete Gore Oliimler, 2013

Toplam Erkek Kiz

TR Tiirkiye 372 094 205 028 167 066

TRB14 Tunceli 523 324 199

Merkez 166 102 64

(Jemiggezek 46 28 18

Hozat 44 22 22

Mazgirt 89 54 35

Nazimiye 20 14 6

Ovacik 42 29 13

Pertek 85 54 31

Piiliimiir 31 21 10

Tunceli'de oliim orani 2013 verilerine gore %0,6 iken Tiirkiye'de bu oran 
%0,5'dir.
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Hayatta kalma beklentisi bireylerin ortalama kac yil yasayabi 1 eceklerini 

yansitan bir demografik gostergedir. Bu gosterge, iilkelerin gelisiTiislik 

diizeylerini yansitmasi acisindan da onemlidir. Dogusta hayatta kalma 
beklentisi b ire ok gel is iT i is ve gelismekte olan iilkede II. Dunya Savasi'ndan 

sonra ekonomik biiyiime, toplumsal saglik altyapilarinin gelistiriliTiesi ve tip 
alarundaki ilerlemelerle hizli bir bicimde artirnstir. Tiirkiye'de yasayan bir Tiirk 

vatandasi 1990 yilinda ortalama 67,9 yil omre sahipken 2004 yilinda 71,2 yil omre 
sahiptir. Gecen 14 yilda ortalama insan omrii iilkemizde 3,3 yil artirnstir. 2004 

yilindaerkekler ortalama 68,8 vekadinlar 73,6yilyasam omriine sahip olmustur. 
Erkekler iilkemizde kadinlardan ortalama 4,8 yil kisa yasama kta dir. Tiirkiye'de 

dogustan yasam beklentisi 30 OECD iilkesi icinde hem 1990 hem de 2004'te en 

sonuncu konumdadir. 2004 yilinda OECD iilkelerinde ortalama yasam bircok 
iilkede 75-81 yil arasinda degismektedir. Tiirk vatandaslari dogustan OECD 

iilkeleri vatandaslarina gore 4-10 yil daha kisa yasam omriine sahiptir.

2.1.8. Hayatta Kalma Beklentileri (Kadin/Erkek)

Kadinlarin yasam siiresinin uzun olmasindaki en onemli etkenlerden biri 

stresli ve zor calisma hayatina erkeklerden daha az katilmalaridir.

Tablo 10: TUiK, Hayat Tablolari, 2013

iller Toplam Erkek Kadin

Turkiye 76,3 73,7 79,4

Tunceli 78,1 74,8 81,5

Bingol 74,1 71,3 76,8

Elazig 76,0 73,5 78,5

Malatya 76,9 74,2 79,6

Tabloda goriildiigii gibi Tunceli'de hayatta kalma beklentisi kadinlarda 81.5, 
erkeklerde 74,8 ile hem Tiirkiye'nin genel ortalamasinin hem de TRB1 bolgesi 

illeri icerisinde ilk sirada yer almaktadir.
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"0" yagindaki oliimler (ilk 12 ayrnda olenler) bebek oliimleri olarak literatiirde 
yer almaktadir. Belirli bir siirede 1-4 yag grubundaki oliimlerin, 1-4 yag 

grubundaki cocuk niifusa boliinmesiyle de cocuk oliim hizi ortaya eikmaktadir. 
Bebek ve cocuk oliim hizlan,bir toplumun geligmiglik diizeyini gosteren onemli 

olciitlerden biridir.

Tablo 9: Bebek ve Cocuk Oliim Hizlari

2.1.9. Bebek ve Qocuk Oliim Hizlan

iller Bebek oliim hizi fo cu k  oliim hizi

Tiirkiye 43 7

Tunceli 36 6

Elazig 39 6

Bingol 60 13

M alatya 35 5

Kaynak: TUiK Genel niifus sayimi

Tablolarda da goriildiigii gibi Tunceli 2013 ve 2014 TUiK verilerinde cocuk 
ve bebek oliim hizlarinda Tiirkiye ortalamasinm altinda yer almaktadir.

2.1.10. Niifus Yogunlugu

Bir sahadaki niifusla ilgili degerlendirilmesi gereken ozelliklerden biri de o 
saharun niifus yogunlugudur. Niifus yogunlugu arazi ve niifus sayisi arasindaki 
ilgi derecesini ortaya koyan en acik gostergelerden biridir. Diger bir ifade ile 

niifus yogunlugu, smirlan belli bir alandaki niifus ile o yerin alam (yiizolciimii) 
arasindaki iligkiyi yansitan bir kavramdir. Alan degigmeden niifusun cogalmasi 

niifusun yogunlugunun artigma, tersi durum ise yogunlugun diigmesine igaret 

eder. Bir alarun niifus yogunlugu, oncelikle kalabalik veya bogluk etkisini, 
kaynaklar ve cev re iizerine niifus baskismm boyutlarmi ve bunlarin yam sira 

mallar veya hizmetlere olan talepteki kitlik veya bollugu kavramamiza da 

yardimci olur.

Bir iilkenin niifus yogunlugunu gosteren rakamlar, bir kilometre kareye 

diigen niifus miktarmi belirtmektedir. Agagidaki tabloya bakildigmda 2013 
yilinda, niifus yogunlugu Tiirkiye'de 100 iken, Tunceli'de ll 'd ir . Bu rakam 

diger illerle kargilagtmldigmda da niifus yogunlugu bakimmdan Tunceli son 
sirada yer almaktadir.
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Tablo 10: Niifus Yogunlugu, 1940-2013

N iifus yogunlugu (kisi/km2)

Sayim  yili Tunceli Tiirkiye

1940 12 23

1945 11 24

1950 13 27

1955 15 31

1960 18 36

1965 20 41

1970 20 46

1975 21 52

1980 20 58

1985 19 66

1990 17 73

2000 13 88

2007 11 92

2008 12 93

2009 11 94

2010 10 96

2011 11 97

2012 12 98

2013 11 100

Not. 1940 yilindan 2000 yilina kadar olan veriler Genel Niifus Sayimlanndan
Elde edilmi§tir. 2007 yili ve sonraki yillara ait veriler Adrese Dayali Niifus Kayit Sisteminden (ADNKS) 
elde edilmi§tir.

2.1.11. Kirsal ve Kentsel Niifus

Kent tanuni iilkeler arasinda farklilagmakta, iilkemizde ise kent/kir ayrimi 
net bir sekilde ifade edilememektedir. Hali hazirda resmi kayitlarda, belli 
degiskenlere sahip ve niifusu 20.000 iizeri olan yerlesim yerleri kent olarak 

tammlansa da, TUiK tarafmdan tasnif edilen veriler koy/sehir ayriminda 
incelenmektedir. Bu durum, niifusu 2.000'i gecmeyen, bircok sosyal donatidan 

yoksun i Ice merkezlerinin "sehir" statiisiinde kentsel alan olarak incelenmesini 

zorunlu kilmakta, saglikli sonuclar elde edilememesine neden olmaktadir. V eriler 
sadece bu sekilde incelenebildiginden dolayi calisma kapsammda da sehir/koy 

ayrimma paralel olarak, kentsel/kirsal alan incelemesi benimsenmistir.

ilcelere gore il ve i Ice merkezleri ile belde ve koyler niifusu, 2013, il ve i Ice 
merkezleri, belde ve koyler niifusunun toplam niifus icindeki oram (%)
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Tablo 11: ilgelere Gore il ve ilge Merkezleri ile Belde ve Koyler 

Niifusu, 2013

Toplam
11 ve ilje 

Merkezleri
Belde ve 
Koyler

11 ve ilje 
Merkezleri

Belde ve 
Koyler

Tunceli 85 428 53 388 32 040 62,5 37,5

Merkez 36 143 3 1 0 4 7 5 096 85,9 14,1

(Jemiggezek 8 270 3 130 5 140 37,8 62,2

Hozat 6 812 4 559 2 253 66,9 33,1

Mazgirt 8 683 1 650 7 033 19,0 81,0

Nazimiye 3 456 1 635 1 821 47,3 52,7

Ovacik 6 550 3 316 3 234 50,6 49,4

Pertek 11934 6 568 5 366 55,0 45,0

Pulumiir 3 580 1283 2 097 41,4 58,6

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi Sonuglan

Yukandaki tablodan da anlasilacagi iizere Tunceli goreli olarak kentsel niifusa 
(%62,5) kirsal niifustan (37,5) daha fazla bir niifusa sahip goriinmektedir.

2.1.12. iktisadi Faaliyet Kollanna Gore Niifus

Tablo 12: Ekonomik Faaliyet Kisimlanna Gore (laliganlar Sayisi

Toplam Tiirkiye 100,0 % T R B 1 100,0%

T arim, avcilik ve ormancilik 0,0 0,0

M adencilik ve tag ocak^iligi 1,1 1,8

Imalat 27,1 22,5

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme iiretimi ve dagitimi 0,6 1,4
Su temini, kanalizasyon, atik yonetimi ve iyilegtirme 
faaliyetleri 0,7 0,4

Ingaat 7,2 10,4
Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara tagitlarmin ve 
motosikletlerin onarimi 29,2 28,1

Ulagtirma ve depolama 9,7 13,3

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 6,5 5,2

Bilgi ve iletigim 1,5 1,3

Gayrimenkul faaliyetleri 0,4 0,2
M esleki, bilim sel ve teknik faaliyetler 3,7 1,9

Idari ve destek hizmet faaliyetleri 5,9 6,6

Egitim 1,8 2,0

Insan sagligi ve sosyal hizmet faaliyetleri 2,0 2,3

Kiiltiir, sanat, eglence, dinlence ve spor 0,4 0,2
Diger hizmet faaliyetleri 2,1 2,4

Kaynak: TRB1 Bolgesi Bolge Plam 2014-2023
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Bolgede ekonomik faaliyet kisnnlarma gore callsan sayilanmn dagilnm 

incelendiginde, TRB1 bolgesi oranlamun Tiirkiye geneli oranlara yakin diizeyde 
seyrettigigoriilinektedir. Ulastirma ve depolama ile insaatkollarmda calisanlarin 

sayismin bolgedeki orani Tiirkiye Geneli dagilim oramnin bir miktar iizerinde 
iken; Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ile imalat kollarmda calisanlarin 
sayismin Tiirkiye Geneli icin bakilmca dagilnn orammn bir miktar altinda 

oldugu goriilinektedir.

Asagidaki tabloda sektorlere gore isgucu verilerine bakildigmda da TRB1 

bolgesinin Tiirkiye verileri ile paralel seyrettigini gormekteyiz.

Tablo 13: Sektorlere Gore i§giicii Verileri (2004 -  2013)

TRB1 Tiirkiye

Yil Tarim Sanayi Hizmet Tarim Sanayi Hizmet

2004 35,2 14,0 50,7 29,1 24,9 46,0

2005 37,9 14,7 47,5 25,7 26,3 48,0

2006 41,0 14,0 44,8 24,0 26,8 49,2

2007 40,6 13,9 45,5 23,5 26,7 49,8

2008 33,3 18,1 48,7 23,7 26,8 49,5

2009 36,5 15,7 47,8 24,6 25,3 50,1

2010 42,9 15,7 41,2 25,2 26,2 48,6

2011 37,1 19,6 43,3 25,5 26,5 48,1

2012 39,2 18,1 42,7 24,6 26,0 49,4

2013 44,5 17,7 37,9 23,6 26,4 50,0

Ortalama 38,8 16,2 45,0 25,0 26,2 48,9

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasi'na kayitli sirket sayisi 678 olup bunlarm 

iktisadi faaliyet alanlarma gore dagilnm asagidaki gibidir:
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2.1.13. Temel i§gucu ve istihdam Gostergeleri

Tablo 14: Temel i§giicii gostergeleri, TRB1 (Bin ki§i)
Y
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2004 1016 451 365 86 44,4 35,9 19,2 565

2005 1 039 439 356 83 42,3 34,3 18,8 600

2006 1 103 463 397 65 42,0 36,0 14,1 640

2007 1 131 476 413 63 42,1 36,5 13,2 655

2008 1 136 483 413 70 42,6 36,4 14,5 652

2009 1 127 523 435 88 46,4 38,6 16,8 604

2010 1 162 551 485 66 47,4 41,8 11,9 611

2011 1 203 578 519 59 48,1 43,2 10,2 624

2012 1 221 610 558 52 50,0 45,7 8,5 611

2013 1 249 670 618 52 53,0 49,5 7,7 579

TUiK Hanehalki iggucti Ara§tirmasi Bolgesel Sonuglar 2004-2013

Tiirkiye'deki toplam isgiiciinun %2,4'iinii, toplam istihdamin %2,4'iinii ve 

toplam issizligin %1,9'luk kismini TRB1 Bolgesi olusturmaktadir. Bolgenin 2013 

yili istihdam oram %49,5 ile Tiirkiye ortalamasi olan %45,9'un iizerindedir.

issizlik oram ise %7,7 ile Tiirkiye ortalamasi olan %9,7'nin altmdadir. 

istihdam oram 2004-2008 yillari arasmda duragan sayilabilecek bir seyirde 
Tiirkiye ortalamasinm oldukca altmda iken, 2009 yilindan itibaren yiikselise 

gecerek 2013 yilmda %49,5 seviyesine ulasmistir. issizlik oram ise, 2004-2005 
yillarmda oldukca yiiksek bir orana sahipken, baslayan diisiisiin etkisiyle %7,7 

seviyesine gerilem istir.

TRB1 Bolgesinde istihdamm yillar itibanyla Sektorel yapismdaki degisim 

incelendiginde, tarim sektoriiniin paymm 2004 yilinda %35,2'den 2013 yilmda 

%44,5'e ciktigi goriiliirken, hizmet sektoriiniin paymda, %50,8'den, %37,9'a 

bir diigiig gozlenmektedir. Sanayi sektoriiniin istihdamdaki paymda ise 2004

2013 yillari arasmda 3,7 puanlik bir artig soz konusudur. Tunceli'deki is giicii 
gostergelerine bakildigmda isgiiciine katilma oram %54, issizlik oram %8,1, 
istihdam oram %49,7'dir (TUiK 2013).
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2.1.14. Kentlesme Oram

Kentlesme, temel olarak insanlarin kentle biitiinlegmesini ifade etmektedir. 

Kentlilegme, kentlesme akimmin sonunda toplumsal degismenin insanlarin 

da vra nisi arm da ve iliskilerinde, deger yargilarinda, maddi ve manevi yasam 
biciiTilerinde degisiklikler ortaya cikarmasi siireci olarak tanimlanmaktadir.

Niifusun koy ve kent niifusu olarak dagilisi bir iilkenin sosyal, ekonomik 

ve demografik yapisini gostermesi acisindan onemlidir. Genellikle kent niifusu 

fazla olan iilkeler veya bolgeler daha 50k gel ism is ve sanayilesmis olarak kabul 
edilir. Kentlesme tarim ayeniteknolojileringirisi, toprakyetersizligi, topraklarin 

miras yoluyla parcalanmasi, entansif tarima gee is, niifusun artisi, haberlesme ve 
u lasim olanaklarinm hizli artmasi ve gelismesi, mal ve hizmet iiretiminin ve 

degisiminin belli merkezlerde toplanmasi sonucu koyiinii terk etmek zorunda 
kalanlarm kente yigilmasi biciminde olma ozelligini korumaktadir.

Tablo 15: Tunceli ilge Niifuslari, 31.12.2013

ilje
Niifus

Toplam Il/Ilje Merkezi Belde/Koy

Merkez 36.143 31.047 5.096

(Jemiggezek 8.270 3.130 5.140

Hozat 6.812 4.559 2.253

Mazgirt 8.683 1.650 7.033

Nazimiye 3.456 1.635 1.821

Ovacik 6.550 3.316 3.234

Pertek 11.934 6.568 5366

Puliimur 3.580 1.483 2.097

Toplam 85.428 53.388 32.040

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

Sehir niifusunun toplam niifus icindeki payi (%67) acisindan Tiirkiye 

ortalamasinm (%77) altinda olan Tunceli ili onemli bir kirsal niifus barmdirir. 

Bununla birlikte, kuciiklugune oranla il ve i Ice merkezlerindeki niifusun oram 

goreli olarak yiiksektir.
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Bagimlilik oram, iiretim tiiketim dengesini saglamak icin iiretime katilanlarin 

kendileriyle birlikte iiretime katilmayanlara da yetecek kadar iiretimde 
bulunmalaridir. Yani calisma cagi disindaki niifusun, calisma cagindaki niifusa 
oramdir. Herhangi bir iilke veya iilkenin herhangi bir bolgesindeki sosyo- 

ekonomik ve demografik gelismelere bagli olarak calisina cagi ve calisina cagi 

disindaki niifus miktarlan ve dolayisiyla niifusun bagimlilik oranlan da farklilik 
gostermektedir.

Ulkeleringelismislik diizeyiylebagimlilikoranlariarasm da kuvvetlibir iliski 

bulunmaktadir. Bagimlilik oranlari gel ism is iilkelerde diisiikken, az gelismis 

veya gelismekte olan iilkelerde ise oldukca yiiksektir. Cocuk niifus oranlarmm 

50k yiiksek oldugu iilkelerde iiretime katkisi olmayan cocuk niifusunun tiiketici 
fonksiyonlarmm yiiksekligi nedeniyle milli gelirin tasarruflar kismmi yok 

etmesi ve bunun sonucunda yatinmlarm azalmasi ve bunlarm dogal sonucu 
olarak issizlik artmaktadir. Yine cocuk niifusunun fazla olmasi okul, ogretmen 

gibi yatinmlarm artmasi nedeniyle tanm  ve sanayiye yeterince kaynak 
aktanlmadigmdan dolayi gelisme saglanamamaktadir.

Bagimlilikoramyla calisma cagindaki niifus oram arasmda ters oranti vardir. 
Calisma cagindaki niifus artarken bagimlilik oram azalmakta, azalirken de 
bagimlilik oram artmaktadir. Bagimlilik oram, calisma cagi disindaki niifusun 

15-64 yag arasindaki niifusa oramdir.

2.1.15. Ya§ ve Bagimlilik Oranlan

Tablo 16: Ortanca Ya§ ve Ya§ Bagimlilik Orani, 2012-2013

Tunceli TRB1 Tiirkiye

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Ortanca yag 30,0 31,9 28,7 29,2 30,1 30,4

Toplam yag bagim lilik oram 34,99 36,9 49,62 49,24 48,03 47,65

Yagli bagimlilik oram (65+ yag) 15,37 16,44 12,04 12,33 11,12 11,35

Gen^ bagimlilik oram (0-14 yag) 19,62 20,46 37,58 36,91 36,91 36,3

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS)

43



31,9

Tunceli TRB1 Turkiye

Tunceli calisabilir yastaki niifusun onemi ile dikkati cekmektedir. Yas 

bagimlilik oram Tiirkiye'de 48 iken Tunceli'de 35'dir. 15-64 yas grubundaki 

her 100 kisiye Tunceli'de 15 yas alti ve 64 yas iistii 35 kisi karsilik gelinektedir. 
Calisma caginda ki niifusun goreli yiiksekligi, bu niifusa iyi is imkanlan 

yaratilmasi durumunda Tunceli'de yasam seviyesi iizerinde gok oluinlu etki 
yaratacaktir.

2.2. Hane Halki Yapisi

2.2.1. Hane Halki Buyiiklugu (Ailedeki Birey Sayisi)

Hane halki, sosyo-ekonomik bir birim olup akraba olsun veya olmasin 
aym yerde yasayan (ev, apartman dairesi, oda) ve aym kazandan yemek 
yiyen kisilerin olustu rdugu gruptur. Tek basina ya sayan bir kisi de hane halki 

olusturur. Ulkemizdeki hizli niifus artisina paralel olarak hane halki sayisi da 

aym sekilde art is gostermistir.

Tablo 17: Hane Halki Biiyiikliigii (Ailedeki Birey Sayisi)

ii 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toplam 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6

Tunceli 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9

Bingol 5,4 5,3 5,2 5,0 4,8 4,5 4,4

Elazig 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,7

Malatya 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8

Kmjnak: Adrese Dmjali Niifus Knyit Sistemi (ADNKS), 2008-2014

Turkiye genelinde ve TRBlillerinde goriilen hane halki biiyiikliigiindeki 
dii§ii§ Tunceli ilinde de aym sekilde goriilmektedir. Bu da bize ailenin gittikce 

kuculdugiinu gostennektedir.
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2.2.2. Qocuk Sayisi 15 Ya§ Alti Qocuk Sayisi 

Tablo 20: Yag Grubu ve Cinsiyete Gore Niifus -  2014

Yag grubu Toplam Erkek Kadin

Tunceli '0-4' 4.713 2.460 2.253

Bingol '0-4' 25.778 13.190 12.588

Elazig '0-4' 43.404 22.374 21.030

Malatya '0-4' 60.300 30.852 29.448

TRB1 '0-4' 134.195 68.876 65.319

Tiirkiye '0-4' 6.294.533 3.231.903 3.062.630

Tunceli Hane Sayisi = 29.836

Tunceli 5 yag alti cocuk sayisi = 4.713

Hane bagina d Li sen 5 yag alti cocuk sayisi = 0,15

Tiirkiye Hane Sayisi (2011) = 19.481.678

Tiirkiye 5 yag alti Cocuk sayisi(2011) = 6.199.824

Hane Basina d Li sen 5 yag alti cocuk sayisi (2011) = 0,31

Tablodaki veriler degerlendirildiginde Tunceli'de hane bagina diigen cocuk 

orani (0,15) Tiirkiye ortalamasinin yansi kadardir (0,31).

2.2.3. Hanelerde Sosyal Giivenlik Durumu

Anayasamiz, Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin niteligi itibariyle sosyal bir 

devlet oldugunu kesin bir dille ortaya koymugtur. Bu noktada 'sosyal devlet' 

olma ilkesinin baginda iilkenin kurumsal anlamda bir sosyal giivenlik sistemine 
sahip olmasi ve vatandaglarin igsizlik, hastalik, yaglilik, sakatlik gibi birtakun 

sosyal risklere kargi garanti altina alinmasi garti gelmektedir.

Tiirkiye'de sosyal giivenlik politikalarina dair cegitli donemlerde sosyal 
yardimlagma ve dayanigmaya iligkin faaliyetler sinirli olsa da hep devam etmig, 

ozellikle 1950'li yillardan sonra sosyal giivenlik kurumlan olugturularak sosyal
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devletin gorevi olan sosyal giivenlik sistematik bir sekle doniistiirii lmiistii r. Bu 

donemde diinyadaki refah devleti uygulamalari da goz oniinde bulundurularak 
sosyal refah yardimi uygulamalarina oncelik verilmistir (ibrahim Attila Acar- 

ismail Kitapgi, 2008).

2.3. Go?

Gog, bir birey ya da bir grubun bulundugu yerden baska bir yere yerlesmek 
amaci ile tasinmasi olayi olarak tammlanabilir. Yani insanlarin yasadiklari 

ortami terk ederek baska bir ortama gog etmeleridir. Gog, kisa siireli ve gegici 
yer degistirmeler seklinde olabilecegi gibi devamli yani kalici nitelik tasnnasi 

seklinde de ortaya gikabilir. insanlari goge zorlayan ana faktor, insanlarin 

gegimlerini saglamak igin daha uygun yerlere gitmek ve burada is bulmak, 
gegitli imkanlardan faydalanmak ve yerlesinektir.

Gog olgusu,temelinde sosyal bir ha reketolinasina karsm,ekonomikyasairidan 

kiiltiire kadar hayatm her yoniinii etkileyen temel bir degisim aracidir.

Sanayilesiriis iilkelerde 18. Yilin sonlarina dogru baslayan kentlesine ve 

buna bagli olarak gog hareketleri, gelismekte olan iilkelerde 1950'li yillardan 

sonra giindeme gehnistir. Tiirkiye'de de 1923'ten 1950'li yillara kadar, giiglii bir 
kentlesine ve gog hareketine rastlanmamaktadir.

Timceli kirsal kesimlerden, gevre il ve ilgelerden gog alan bir kent degildir. 

Basta giivenlik sorunu sebebiyle bosalan koylerde iiretici durumda olan halk 

hayvanlarmi satarak, arsalarmi ya satarak ya da bog birakarak gog etmeleri onlan 
iiretici durumundan tiiketici durumuna sokiriustur. Bu gogler Tunceli ilinde 

basta issizlik olmak iizere, altyapi, saglik, egitim, u la si in gibi birgok soruna neden 

olmustur. Gerek Tiirkiye'de gerekse Tunceli ilinde plansiz gogler, ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlara sebep olmakta; ozellikle gocuklar iizerinde evlerini 

terk, okulu terk, sokakta yasama ve gahsma gibi birgok olumsuz sonuglara neden 
olmaktadir.
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2.3.1. Ba§ka illere Gog

Tablo 18: Verilen Gog, 2012-2013

Sayi Oran (%)

Tunceli

En fazla goj verdigi iller

Istanbul 1.013 18,05

Elazig 675 12,03

Ankara 494 8,80

Izmir 428 7,63

Diyarbakir 2 0 0 3,56

En az goc verdigi iller

Kilis 6 0 ,1 1

Igdir 5 0,09

Diizce 5 0,09

Bartm 4 0,07

Ardahan 2 0,04

TRB1

En fazla go£ verdigi bolgeler

TRIO Istanbul 14838 24,48

TR51 Ankara 4950 8,17

TRC2 §anliurfa, Diyarbakir 3868 6,38

En az goc verdigi bolgeler

TRA2 Agri, Kars, Igdir, Ardahan 774 1,28

TR81 Zonguldak, Karabiik, Bartm 431 0,71

TR82 Kastamonu, (Jankiri, Sinop 335 0,55

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

2012-2013 doneminde Tunceli'nin en cok goc verdigi illere bakildiginda 
sirasiyla istanbul, Elazig, Ankara, izmir ve Diyarbakir oldugu goriilinektedir. En 

cok goc alan illerin buyiiksehir olmalan, sanayi olarak gelismeleri ve istihdam 

sahalarinin gen is olmasi, ortak ozellikleridir.
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2 .3 .2 . Ba§ka illerden Gog

Tablo 19: Alinan Gog, 2012-2013

Sayi Oran (%)

Tunceli

En fazla goj aldigi iller

Istanbul 1.376 16,27

Elazig 1.234 14,59

Ankara 579 6,85

Diyarbakir 510 6,03

Izmir 374 4,42

En az go£ aldigi iller

Bolu 8 0,09

Rize 8 0,09

Diizce 6 0,07

Ugak 5 0,06

Nevgehir 4 0,05

TRB1

En fazla go£ aldigi bolgeler

TRIO Istanbul 12.195 2 1 , 6 6

TRC2 ^anliurfa, Diyarbakir 5.801 10,31

TR62 Adana, Mersin 4.375 7,77

En az goc aldigi bolgeler

TRA2 Agri, Kars, Igdir, Ardahan 717 1,27

TR82 Kastamonu, (Jankiri, Sinop 376 0,67

TR81 Zonguldak, Karabiik, Bartin 360 0,64

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

2012-2013 doneminde Tunceli'nin en gok goc aldigi illere bakildigmda 
sirasiyla istanbul, Elazig, Ankara, Diyarbakir ve Izmir oldugu goriilmektedir. 

Tunceli'nin hem gog aldigi hem verdigi illere bakildigmda Elazig bolgesel bir 
gog gee is merkezi goriintusundedir. Elazig TRB1 bolgesindeki biitiin illerden ve 

Diyarbakir'dan gog almakta, iig biiyiik sehir ve Diyarbakir'a gog vermektedir. 
Ozellikle Tunceli ve Bingol igin Elazig onemli bir merkez konumundadir. 

Elazig'm bolge igindeki gekim giiciinii agiklayan diger faktorler gikis noktasi 
olan memlekete yakinlik ve gelisen ekonomilerinin gerektirdigi isgiicu olabilir.
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Elazig'in Bingol, Tunceli ve Diyarbakir'dan aldigi gocte akrabalik iliskileri 

ikincil derecede etkili bir faktor olarak goriilebilir. Tunceli uc biiyiik sehir, Elazig 
ve Diyarbakir'dan gog almakta, ancak uc biiyiik il, Elazig ve Diyarbakir'a gog 
vermektedir. Bolgeden gogiin ana yonii genellikle batiya dogrudur.

Ozet olarak, bolgenin kendi dogusuna ve kuzeyine olan gog akimlan zayiftir. 
Bolge batidan ve giiney ve giineydogusundan (ozellikle istihdam amagli) 

mevsimlik ve kalici gog almakta, batisina ve giineyine gog vermektedir.

2.3.3. Net Gog Hizi

Tablo 23: Alinan Gog, Verilen Gog, Net Gog ve Net Gog Hizi

2011-2012 2012-2013

Tunceli

Donem Sonu Niifus 86.276 85.428

Aldigi go^ 5.171 8.458

Verdigi go^ 5.404 5.612

Net go£ -233 2.846

Net go^ hizi (binde) -2,7 33,88

TRB1

Donem Sonu Niifus 1.673.852 1.681.719

Aldigi go£ 46.734 56.292

Verdigi go^ 56.054 60.606

Net go^ -9.320 -4.314

Net go£ hizi (binde) -5,55 -2,56

Kaynak: Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi (ADNKS), 2013

Alman ve verilen gog arasindaki fark olarak tanimlanan net gog bakimindan 
Tunceli'nin durumunu ele alirsak, Tunceli'nin 2011-2012 yillari arasmda 

negatif net goge, 2012-2013 yillari arasmda ise pozitif net goge sahip oldugu 
goriilmektedir. Timceli TRB1 bolgesinde net gog hizi en yiiksek il olarak goze 

garpmaktadir. Disariya gog vermesine karsilik, disaridan pek az gog alir. ADNKS 

ikamet edilen ile gore niifusa kayitli olunan il verilerine gore, 2013'te Tunceli'de 
niifusun %72'sini Tunceli'de doganlar olusturinaktadir. Net gog hizirun Baris 

Siirecinden sonra tersine dondiigii dikkati gekmektedir. 2012-2013 yillarmda 
Tunceli'nin aldigi gogiin toplam niifusa oram %3,39 oliriustur (izmen, 2014).
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2.3.4. Geri Donii§ Siirecinde Ya§anan Sorunlan Qdziim Yollan

Tiirkiye'deki kirsaldan kente goc hareketleri ilk zamanlarda bir sorun 
olarak algilanmamis hatta bu hareketlerin desteklenmis oldugu soylenebilir. 
Ancak daha sonralar ozellikle kentsel bolgelerde yasanan ekonomik ve sosyal 
problemler, koyden kente gociin bir sorun olarak degerlendirilmesine neden 
olmustur. Bu diisiincenin etkisiyle, kirsal gociin onlenmesiyoniinde bolgesel ve 
ulusal bazda hire ok plan ve program hazirlanmistir.

1990'li yillarda terorle miicadele uygulamalan baglammda Tunceli ilinde de 
bosaltilan koyler oldu ve bu koylerin onemli bir boliimii askeri alan ilan edildi. 
Bosaltilan yerlesiin yerlerinin yol, elektrik, icme suyu gibi alt yapilan zamanla 
kullamlamaz duruma gel in is; konutlar uzun siire sahipsiz kaldiklan icin 
harabeye donmiigtur. Araziler, bag-ba heeler, tarlalar kullamlmaz hale gelmistir. 
BosaltiIitiis yerlesiin yerlerinin cogunda okul, saglik ocagi, kullamlamaz 

duruma gelmistir. Bolgenin geeiin kaynagi olan tarim ve hayvancilik (biiyiikbas, 
kiiciikbas, aricilik gibi) calismalarinin yapilma kosullari da ortadan kalkmistir.

2.3.5. Yeni Universite M ezunlanmn Kentte Kalmal Gog Etme Durumu

Tunceli'nin ekonomik yapisi daha 50k hayvancilik ve kismen de tarima 
dayali oldugu icin, universite mezunlarinin bu sektorlerde is bulmalarina 
imkanyoktur. Kentin ishayati, uzmanlasmis vebeceri kazanmis insanlankabul 
etmektedir. Ozellikle yiiksek gelir getiren isler, yiiksek veya mesleki teknik 
egitimi gerektirmektedir. Tunceli'de y a say a n 1 a r 1 n b ii y ii k cogunlugu cocuklarini 
okutabildikleri kadar okutmak niyetindedirler. Kent yasaminda daha iyi is 
ve gelirin, egitim diizeyinin yiiksekligiyle alakali oldugu goriilmektedir. Bu 
insanlar da cocuklarinin bu egitimi alarak sefalet ortammdan kurtulmalarmi 

istemektedirler. Tunceli'de sanayinin olmamasi veya yetersiz olmasi, giivenlik, 
fiziki sartlarin zorlugu, tiiketim bolgelerinden uzak olmasi, bolgede tesislerin 
diisiik istihdam kapasiteyle calismasi issizligin en onemli nedeni olarak 
goriinmektedir. Biitiin faktorler universite mezunlarinm baska illere gitmesine 
neden olmaktadir.

2.4. Egitim

insaci bir toplumsal kurum olan egitim ile diger sosyal kurumlar, olaylar, 
olgular arasmda bir etkilesim vardir. Karsilikli nedensellik ve tamamlayicilik 

iligkisi seklinde gelisen bu etkilesimde, orta ve uzun vadede genellikle egitim
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kurumu daha etkili olmaktadir. Bu ozelligi nedeniyle egitim, toplumsal 
degisme ve kalkmmanm da hizini ve niteligini belirleyen faktorlerin basinda 

gelmektedir. Ancak bu faktoriin dogru okunmasi, bundan kaynaklanacak firsat 
ve tehditlerin iyi degerlendirilebilmesi, sehrin egitim yapismin girdi ve cikti 

unsurlan boyutunda dogru analiz edilmesiyle miimkundiir.

2.4.1. Tunceli ili Niifusunun Egitim Diizeyine Gore Dagilimi

Tablo 24: Bitirilen Egitim Diizeyi ve Cinsiyete Gore Niifus

( 6 +ya§ ) - 2013 (1 5  +ya§ ) - 2013

Bitirilen egitim  
diizeyi Toplam Erkek Kadin % Toplam Erkek Kadin %

Okuma yazma 
bilmeyen

5.922 1.173 4.749 7,39 5.916 1.167 4.749 8,15

Okur-yazar olup 
okul bitirm eyen

10.969 5.208 5.761 13,69 4.237 1.726 2.511 5,83

Ilkokul mezunu 14.115 6.763 7.352 17,62 14.115 6.763 7.352 19,45

Ilkogretim
mezunu 14.368 9.862 4.506 17,93 13.598 9.453 4.145 18,73

Ortaokul veya 
dengi okul 
mezunu

3.060 2.058 1 .0 0 2 3,82 3.060 2.058 1 .0 0 2 4,21

Lise veya dengi 
okul mezunu

19.311 12.491 6.820 24,11 19.311 12.491 6.820 26,61

Yuksekokul veya 
fakiilte mezunu

9.384 5.580 3.804 11,71 9.384 5.580 3.804 12,93

Yiiksek lisans 
mezunu 474 301 173 0,59 474 301 173 0,65

Doktora mezunu 94 63 31 0,11 94 63 31 0,12

Bilinmeyen 2.393 1.401 992 2,98 2.380 1.392 988 3,27

Toplam 80.090 44.900 35.190 100,00 72.569 40.994 31.575 100,00

(MEB istatistikleri)

2013 yili verilerine gore, Tunceli'de 80.090 olan 6+ yas niifusun % 7,39'unu 

olusturan 5.922'si okuma yazma bilmemektedir. Tablo 2'den okuma yazma 

bilmeyenlerin biiyiik cogunlugunun (%75'i) 50 yas iistii kadmlardan olustugu 
anlasilmaktadir. Diger yandan 6+ yas grubunda niifusun %13,69'nu olusturan 

10.969 kisinin de okuma yazma bildigi ancak herhangi bir okul bitirmedigi

51



goriilmektedir. Bu grubun da orgiin egitimde verilen okuma-yazma disindaki 

becerilere yeteri kadar sahip olmadigi varsayilmasi miimkiindiir.

Timceli'de 6+ yag grubunda okuma yazma bilmeyen (%7,39) ve okuma yazma 
bildigi halde herhangi bir okuldan mezun olmayan (%13,69) (toplam %21,8'lik) 

kismi baric, niifusun ekseriyetini olustu ran biiyiik kitlenin farkli diizeylerde 

egitimli oldugu anlasilinaktadir.

M odem cagin iiretim, tiiketim, orgiitlenme, dayarugma, is boliimii, diyalog 

ve etkilesim b i c i i T i lerinin gerektirdigi zihinsel ve entelektiiel yeterlilikler 
yiiksekogretim diizeyinde egitim ihtiyacmi one cikarmaktadir.

Oysa Tunceli'del5+yag grubunda on lisans, lisans, yiiksek lisans veya doktora 
diizeyinde egitim alanlarm tamami, biitiin niifusun %13,7'sini olugturmaktadir. 

Bu oran iilke ve bolge ortalamasmdan farklilik gostermemekle birlikte, gehrin 
tarima ve sanayiye dayali ekonomisinin bulunmadigi, dolayisiyla egitimin 

neredeyse tek cikig yolu oldugu hususu dikkate almdigmda, soz konusu 
oranm (%13,7) Tunceli'nin kalkmma hedeflerini kargilamaktan uzak oldugunu 
soylemek miimkiindiir. Bagka bir ifadeyle Tunceli'nin ozellikle yiiksekogrenim 

agismdan egitime iligkin mevcut durumu ilde sagliklibir sosyoekonomikgeligme 
icin yeterli goriilmemektedir.

Tunceli il merkezinde 15 yag ve iistii niifusun icinde okuma yazma bilmeyen 

kigi sayisi 2008 yilmda 27.539 icinde 2.614 iken; 2013 yilinda 30.204 icinde 1.787 
kigiye diigmiigtiir. Ilcelerin 15+ yag niifusu ile okuma yazma bilmeyen kigi sayisi 

oranlandiginda il merkezinde niifusun %5,9'unun, Cemiggezek'te %6,7'sinin, 

Hozat'ta %9,2'sinin, Mazgirt'te %14^5'inin, Nazimiye'de %7,7'sinin, Ovacik'ta 

%9,4'iiniin, Pertek'te %8,8'inm, Piiliimiir'de %10,7'sinin okuma yazma bilmedigi 

anlagilmaktadir. Buna gore en diigiik oran il merkezinde (%5,9), en yiiksek oran 

da Mazgirt (%14,5) ilcesinde goriilmektedir. Ozellikle Mazgirt'te 15+ niifusun 
bu denli okuma yazma bilmemesi bir sosyal risk olarak degerlendirilmelidir. 
Benzer durumun 6+yag niifus icin de gecerli oldugu kugku gotiirmemektedir.
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Tablo 25: Tunceli'de Okulbncesi Egitimde Okulla§ma Oranlan 

(2014-2015)

Okul Oncesi Briit (%) Okul Oncesi Net

Ya§ Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin

Tiirkiye 3-5 37,12 37,96 36,24 32,68 33,11 32,22

4-5 46,83 47,88 45,72 41,57 42,23 40,87

5 66,02 68,42 63,48 53,78 55,27 52,21

Malatya 3-5 38,97 39,84 38,07 34,01 34,53 33,47

4-5 50,41 51,16 49,61 44,55 45,12 43,96

5 73,39 75,94 70,70 59,63 61,72 57,43

Elazig 3-5 38,61 39,87 37,26 35,57 36,38 34,71

4-5 49,03 50,61 47,36 45,16 46,19 44,07

5 63,40 67,82 58,75 54,49 57,62 51,19

Bingol 3-5 30,51 31,91 29,07 28,74 30,03 27,40

4-5 39,77 41,92 37,57 37,55 39,52 35,53

5 51,59 53,41 49,71 46,53 47,98 45,03

Tunceli 3-5 58,52 58,64 58,39 53,16 52,82 53,53

4-5 72,54 74,06 70,95 65,26 6 6 ,1 1 64,38

5 88,19 89,32 86,99 71,21 70,87 71,58

(MEB istatistikleri)

Okul oncesi egitimde okullasma oranlarina bakildigmda Tunceli'deki 
durumun civar iller ve Turkiye ortalamasinin iizerinde oldugu anlasilmaktadir.

3-5 yas grubunda net okullasma oram acisindan Turkiye ortalamasi %32,68; 

Tunceli'deki okullasma oram ise %53,16 oldugu goriilmektedir. Tablo 4'den 3-5 
yas grubunda okullasma baglaminda Tunceli'nin bolge illeri Elazig (%35,57), 

Bingol (%28,74) ve Malatya (%34,01)'run hayli oniinde goriilmektedir.

Bu durumun ilin sosyoekonomik gelisim potansiyeli acisindan onemli 

bir sosyal sermaye ifade ettigi muhakkaktir. 5 yas grubunda %71,21'i bulan 

Tunceli'nin okuloncesi egitimdeki okullasma oram umut verici olarak 
degerlendirilmektedir.

Tablo 4'de dikkat ceken diger bir husus, okul oncesi egitimde, Turkiye geneli 
ve civar iller ile kiyaslandiginda biitiin yas gruplarinda (3-5 ,4-5 ,5  yas gruplari) 
Tunceli'de kizlarinokullasma oramninerkeklerden daha yiiksekolmasidir.
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2.4.2. Tunceli'de ilkogretimde (ilkokul ve Ortaokul) Okullasma

Egitim bilimi literatiirii ve milli egitim mevzuatma gore ilkogretim temel 

bilgi, beceri ve degerlerin kazandmldigi, vatandaslik ve birlikte yasama 

kiiltiiriine iliskin yeterliliklerin kazandmldigi ve aym zamanda ogrencilerin list 
ogrenim kurumlarma hazirlandigi egitim diizeyidir. Ulkemizde yag gruplan 

dikkate almarak 4 yillik ilkokul ve 4 yillik ortaokul seklinde yapilandinlan bu 
egitim kademesindeki egitimin kalitesi cocugun gelisimi acisindan omiir boyu 
iz birakabilecek kadar etkili olabilmektedir.

Tablo 26: ilkogretimde Okulla§ma Oranlari (2014-2015)

iller
ilkogretim

(ilkokul+Ortaokul) ilkokul Ortaokul

Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin

Tiirkiye 97,10 97,08 97,12 96,30 96,04 96,57 94,35 94,39 94,30

Malatya 97,45 97,49 97,42 96,37 96,20 96,54 96,04 96,05 96,03

Elazig 97,05 97,14 96,96 97,04 96,64 97,47 94,83 95,43 94,21

Bingol 96,97 97,14 96,79 97,65 97,60 97,71 92,82 93,47 92,15

Tunceli 95,53 95,28 95,80 94,94 94,79 95,10 94,72 94,00 95,50

(MEB istatistikleri)

ilkogretim diizeyinde okullasma oramna bakildigmda Tunceli'de okullagma 

oramnin (%95,53) Tiirkiye ortalamasi olan (%97,10)'mn %1,57 kadar altinda 
oldugu kalmaktadir. Bolge illeri (Malatya, Elazig, Bingol) ile de kiyaslandiginda 
ilkogretimde en dusiik okullasina oramnin Tunceli'ye ait oldugu goriiliiyor. 

Bu fark %1'lerle ifade edilebilecek kadar kiiciik olsa da bolge illeri olceginde 
Tunceli'nin dezavantajli olusunun bir gostergesi olmak acisindan anlamlidir. 

Cinsiyet degiskeni acisindan bakildigmda Tunceli'de kizlarin ve erkeklerin 

okullasma oranlari arasinda onemli fark bulunmamaktadir.

Milli egitim sisteminde4+4+4olarak bilinen uygulamanin basladigi 2012-2013 
ogretim yili ve somasi yillar olceginde net okullasma oranlarina bakildigmda, 

2012-2013 ogretim yilmda %96,63 olan ilkokuldaki oramn, 2014-2015 %94,94'e 
dustiigu goriilinektedir. Bu gerileme Tablo 7'de verilen net okullasma oram 
acisindan il siralamasindaki gerilemeden de anlasilmaktadir. Buna karsilik 

aym donemde %92,34 olan ortaokuldaki okullasma oramnin %94,72'ye ciktigi 
anlasilmaktadir.
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2.4.3. Tunceli'de ortaogretimde Okulla§ma

Tablo 27: Ortaogretimde Okulla§ma Oranlan (2014-2015)

iller Ortaogretim (Lise) Genel Ortaogretim
Mesleki ve Te 

Ortaoereti
knik
m

Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin Toplam Erkek Kadin

Tiirkiye 79,37 79,46 79,26 35,35 33,34 37,47 44,02 46,12 41,79

Malatya 86,42 86,73 86,09 42,48 40,51 44,57 43,94 46,22 41,52

Elazig 85,03 85,99 84,04 42,03 40,68 43,42 43,00 45,31 40,63

Bingol 69,76 73,01 66,41 33,03 34,75 31,25 36,73 38,26 35,16

Tunceli 81,25 81,83 80,64 47,57 44,96 50,31 33,68 36,88 30,32

(MEB istatistikleri)

Ortaogretimde Tunceli'nin net okullasina oram (%81,25), Malatya (%86,42) 
ve Elazig (%85,03) illerinin altmda ancak Bingol (%69,76) ilinin iizerinde 
goriilmektedir. Bu baglamda Timceli'deki okullasina oram (%81,25) Tiirkiye 
ortalamasinm (79,36) da % 1,89 kadar iizerinde goriilmektedir.

Mesleki ortaogretim ile genel ortaogretim baglammda bakildigmda Tiirkiye 
geneli ve bolge illerinde mesleki ve teknik ortaogretim tiiriinde okullasina oram 
daha yiiksek iken, Tunceli'de ise tam aksine genel ortaogretimdeki okullasina 
oram (%47,57) mesleki ortaogretimdekine (%33,68) kiyasen onemli olciide 
yiiksek goriinmektedir. Bu farkm onemli olciide, Tunceli'de mesleki egitimi 
cazip kilacak sanay i lesmen in bulunmay ismdan kay naklandlgi soylenebilir. Orta 

ogretimde cinsiyet degiskeni agismdan bakildigmda Tunceli'de %1,19 oranmda 
kizlarm aleyhine bir dagilim goriilmektedir. Oysa okul oncesi egitim de ise 
ciizi de olsa kizlarm lehine bir esitsizlik goriilmektedir. Bu durum, list ogrenim 
diizeyine cikild ikea cesitli nedenlerle kiz cocuklarim okula gondermekten imtina 
eden velilerin varligma isaret etmektedir.

2.4.4. Egitim Kademelerine Gore Nicel Durum (2010-2015)

Basarili bir egitim icin gerekli sartlardan biri, mekanin elverisliligi ve insan 
kaynaklannm yeterliligidir. Bu nedenle, her ogretmene diisen ogrenci sayisi ile 
derslik basina diisen ogrenci sayisi, kalitelibir egitimin onemli gostergelerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Bu gosterge baglammda 2014-2015 MEB 
istatistiklerine bakildigmda Tunceli'nin turn egitim kademelerindeki durumu, 
tiim okul tiirlerinde Tiirkiye ortalamasi ve bolge illerinin tamammdan daha 
olumlu kosullara sahip oldugu goriilmektedir.
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Tablo 28: Egitimin Fiziki ve insani Kapasitesindeki Degi§meler

Yillar Okul
Sayisi

Derslik
Sayisi

Ogrenci
Sayisi

Derslik Ba§ina 
Dii§en Ogrenci 
Sayisi

Ogretmen
Sayisi

Ogretmen 
Ba§ina Dii§en 
Ogrenci Sayisi

Okuloncesi

2010-2011 36 8 6 1326 15 85 16

2011-2012 31 77 1126 15 8 6 13

2012-2013 26 69 1099 16 85 13

2013-2014 25 65 1187 18 85 14

2014-2015 26 6 8 1232 18 77 15

Ilkogretim

2010-2011 42 504 7664 15 706 1 1

2011-2012 42 511 7221 14 661 1 1

2012-2013 59 438 7145 16 675 1 1

2013-2014 59 416 6927 17 655 1 1

2014-2015 57 420 6523 16 536 1 2

Ortaogretim

2010-2011 26 271 4495 17 362 1 2

2011-2012 26 272 4445 16 382 1 2

2012-2013 28 236 4468 19 385 1 2

2013-2014 28 238 4539 19 393 1 2

2014-2015 28 234 3144 13 319 1 0

(MEB istatistikleri)

2014-2015 ogretim yili verilerine gore iilke genelinde bir ogretmene 

ilkokullarda 18, ortaokulda 17, ortaogretimde ise 14 ogrenci diigmektedir. 
Derslik basina d Li sen ogrenci sayisi ise ilkokul + ortaokulda 27, ortaogretimde 

ise 28'dir. Belirtilen ogretim yilinda Tunceli ilimizde bir ogretmen ve derslige 

d Li sen ogrenci sayisina bakildigmda, bu ilimizdeki durumun iilke genelinden 
daha olumlu oldugu anlasilmaktadir. 2014-2015 ogretim yili itibariyle Tunceli'de 

bir derslige d Li sen ogrenci sayisi okuloncesi egitimde 18, ilkogretimde 16, orta 

ogretimde ise 13'tiir. Aym sekilde Tunceli'de bir ogretmene okuloncesi egitimde
15, ilkokulda 12, orta ogretimde ise 10 ogrenci dLismektedir.

Gerek ilkogretimde gerek orta ogretimde derslik basina d Li sen ogrenci 
sayisinin dLisLik olmasi, ogretmenlerin egitimi bireysellestirmelerine, 

ogrencilerin bireysel farkliliklarmi dikkate almalarma imkan ve firsat vermesi 
acisan onem arz etmektedir. Bununla birlikte sube mevcutlarinin sayica bu kadar
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diigiik olmasinin ogrencilerin sosyallesme firsatlari acisindan sinirlandinci etki 

yaratacagi, sinifta ogretim icin gerekli olan grup dinamizmin olugmasi acisindan 

dezavantajli etkisi olabilecegi soylenebilir.

2.4.5. Ozel Ogretim

2014-2015 ogretim yili itibariyle Tunceli'deki toplam 111 okuldan dort tanesi 
ozel okul statiisiindedir. Toplam okullarin %4,44'iine karsilik gelenbu deger soz 

konusu ilde ozel egitim inyeteri kadar gelismedigini gostermektedir. Tiirkiye'de 

toplam 8291 ozel okul bulundugu (MEB 2014-2015 Ogretim Yili istatistikleri) ve 

bunlardan sadece dort tanesinin Tunceli'de bulundugu gercegi de bu olguyu 
dogrulamaktadir.

Ozel okullara iliskin durumun, Tunceli'de sehir ekonomisinin ozel okul 

isletmeciligi acisindan gerekli olan sermaye birikimine imkan vermemesi, teror 

olaylan nedeniyle ozel ogretime yatirim yapan girigimcilerin imtina etmesi gibi 
nedenlere baglanabilir.

2.4.6. Merkezi Sinavlar ve Qiktilnn Aqisindan Tunceli'de Egitim

Tablo 29: Ulusal sinavlar (SBS, TEO G, YG S, LYS)

11 Geneli SBS 11 Geneli YGS- LYS

Yili 2 0 1 1 2 0 1 2 2013 2014 (TEOG) 2 0 1 1 2 0 1 2 2013 2014

Smava Giren Ogrenci Sayisi 896 848 834 864 736 800 729 616

Yerlegen Ogrenci Sayisi 635 611 726 852 365 435 376 306

Bagari Yiizdesi% 70,87 72,05 87,05 98.61 49,59 54,38 51,58 48,27

(MEB istatistikleri)

Tablo 31'de temel egitimden orta ogretime gee is siirecinde uygulanan SBS ve 
TEOG sinavlarinin sonuclari acisindan bakildigmda Tunceli'de b a sari diizeyinin 

sonbesyolda onemlibir artis gostererek %98,6'ya ciktigi anlasilmaktadir. Merkezi 

olarak planlanan ve uygulanan 2011 yilindaki Seviye Belirleme Sinavmda (SBS) 
%70,87 olan b a sari diizeyi, sistem degisikligi nedeniyle SBS yerine 2014 yilmda 

uygulanan Temel Egitimden Orta Ogretime Gegig (TEOG) smavmda ise basari 
orani %98,61'e cikirnstir.

Ancak, bu basarinin nitel boyutunun varligi kabul edilmekle birlikte, onemli 

olciide, Milli Egitim Bakanliginin genel liseleri Anadolu liselerine doniigtiirme
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politikasinin dogal bir sonucu, yani SBS ve/veya TEOG sonucuna dayali 
yerlesilen lise sayismin a rtin is olmasmdan kaynaklandigi dugiinulmektedir.

Tablo 31'de Yiiksekogretime Gee is Smavi (YGS) ve Lisans Yerlestirme 
Srnavi (LYS) ile ilgili verilere bakildigmda son beg yilda dalgali seyreden bir 
basari grafigi izlendigi, bu siire zarfmda en yiiksek ba sarin in %54,38'le 2012 
yilmda gerceklestigi, en diisiik ba sarin in ise %48,27'yle 2014 yilma ait oldugu 
goriilmektedir. Ardisik uc yil olan 2012, 2013 ve 2014 yillarinda diizenli art is 
gostermesi beklenen basari oranmm %54,38'den %48,27'ye diiserek alti puani 
askin bir gerileme gostermesi dikkat cekicidir.

2.4.7. PISA Sonuglanna Gore Tunceli'de Egitim

Egitim ile ilgili girdi unsurlarma bakildigmda (fiziki ve teknik alt yapi, 
ogretmen sayisi, ogretmen-ogrenci oram, egitim yatirimlan, burslar vb.) 
Tunceli ilinin iilke ortalamasma yakm ve hatta bazi kategorilerde ortalamanm 
iizerinde olum lubir tablo sergiledigi goriilmektedir. Egitimin ciktilari acisindan 
bakildigmda, iilkenin diger sehirleri ile esitlik/denklik i 1 iskisinin korunamadigi 
goriilmektedir.

Bu durum egitimde enerji kaybinm, kayip-kacagin oldugunu gostermekle 
birlikte iilke oleeginde cesitli sekillerde varligmi siirdiiren egitim esitsiz 1 iklerini 
de isaret etmektedir. Bunlardan biri de bolgeler arasi egitim esitsizlikleridir.

Ulusal ve uluslararasi oleekte egitimin ciktilarini ve basarisini yorumlamanm 
olciitlerinden biri objektif testlerin ve olcme araclarinin kullamldigi smavlardir. 
Bunlardan en itibar edilenlerden biri;

PISA(Programmefor International Student Assessment: Uluslararasi Ogrenci 
Degerlendirme Programi)'dir. PISA, OECD'nin organize ettigi ve 1999 yilmdan 
beri her iig yilda bir 15 yas grubundaki ogrencilere uygulanan bir testtir.

Bu test kurgusu geregi her ilin ayri ayn basari durumunu gosteren veriler 
ortaya koymamakta, bolgeler oleeginde analizlere yer vermektedir. Bu nedenle 
elimizdeki raporda, PISA sonuclari bolgeler diizeyinde ele alinirnstir. Bu 
baglamda yontem olarak, Tunceli ilinin de icinde bulundugu Dogu Anadolu 
Bolgesi ve/veya Ortadogu Anadolu Bolgesine iliskin verilerin Tunceli ili icin 
de genellenebilecegi kabuliinden hareket edilmistir. Raporda bolgeler arasi 
karsilastirmalara yer verilerek, ciktilari acisindan egitim esitsizligine dikkat 

cekilmeye calisilirnstir.
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Egitim esitsizligi terorden siddete, gocten psikolojik sorunlara kadar birgok 

sosyal, siyasal, ekonomik ve giivenlik sorununun kaynagmi olustu ran "kok" 
nedenlerden/sorunlardan biridir. Cagimizda cografi, biyolojik ve zihinsel 
kisitlardan kaynaklanan esitsizliklerin disinda egitme dair hicbir esitsizligin 

mesruiyeti kabul edilmemektedir. Ulkemizde cinsiyet, sosyal smif/tabaka ve 
bolgelerarasi egitim esitsizlikleri cesitli sekillerde varligmi siirdiirmeye devam 

etmektedir. Bu baglamda, PISA sonuclari dikkate deger goriilmektedir.

Omegin PISA testinde olciilen durumlardanbiri olan: "Okulun bir parcasi, onun 

ogrencisi olmaktan gururlanma duygusu ile ilgili puanlar"eL bakildigmda Marmara 
bolgesinde kizlarm puaru -0,25, erklerin puam -0,40'dir. Bu hususta, Timceli ilini 

de kap sayan Dogu Anadolu bolgesinde kizlarm puam,-0,35, erkelerin puam 
ise -0,55'tir (Kaynak: PISA 2003 On Raporu). Bu puanlardan, Dogu Anadolu 

Bolgesinde ogrencilerin okulu daha az sevdigi ya da okulun yeteri kadar 
ogrencilere sevdirilemedigi anlasilinaktadir ki bu olgu basarisizligin onemli 

nedenlerinden biri olarak degerlendirilmelidir.

PISA 2009 sonuclarina gore matematik okuryazarligmda temel yeterlilik 

diizeyi olarak kabul edilen 2. diizeyin altmda en gok ogrencinin Giineydogu 
(%65) ve Ortadogu Anadolu (%59) bolgelerinde oldugu goriilmektedir. Diger 
bolgelerde ise bu oran %30 ile %45 arasmda degismektedir (PISA 2009 Raporu, 

sayfa, 121).

PISA 2006 sonuglarma gore Ege Bolgesinde fen okuryazarligi puam 477 
iken, Dogu Anadolu'da fen okuryazarligi puam 381'e karsilik gelmektedir; 

matematik okuryazarligmda Ege bolgesinin puam 452 iken, Dogu Anadolu'nun 

puam 368'dir. Okuma becerileri alanmda Ege bolgesinin puam 477 iken, Dogu 
Anadolu'nun puam 403'tiir (PISA 2006 Raporu s .25 ,62, 77).

PISA 2012 sonuglarma gore fen okuryazarligmda Bati Marmara Bolgesinin 
puam 492 iken; Ortadogu Anadolu Bolgesinin puam 423'tiir. Okuma becerisinde 

Bati Marmara Bolgesinin puam 490 iken; Ortadogu Anadolu Bolgesinin puam 

434'tiir. Matematik okuryazarligmda Bati Marmara Bolgesinin puam 479 iken; 
Ortadogu Anadolu Bolgesinin puam 395'dir. PISA matematik test olgeginde ortalama 

olarak 41 puamn yakla§ik bir yillik okul ogrenimine denk geldigi hesa-planmaktadir. Bu 

durumda Bati Marmara ile Ortadogu Anadolu arasindaki 84 puanlik farkin yakla§ik 2 
yillik bir okul suresini i§aret ettigi soylenebilir(PISA 2012 Ulusal On Raporu s. 16).
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Aym olcutun (41 puanlik farkin) fen okuryazarligi ve okuma becerileri icin 
de gecerli olabilecegi kabuliinden harekete edersek, Tunceli ilini de kapsayan 
Ortadogu Anadolu Bolgesindeki ogrencilerin fen okuryazarligi alarunda 1,5 okul 
yili; okuma becerisi alarunda yaklasik 1,2 okul yili; matematik okuryazarliginda 
iki okul yili kadar Bati Marmara Bolgesindeki ogrencilerin gerisindedirler.

2.5. Saglik Gostergeleri

Devletin en onemli harcama kalemlerinden birisi sagliktir. Saglik hizmeti 
hem gerekli ve onemli hem de pahali bir hizmettir. Tunceli ilimizde saglik 
alarunda yapilan harcama ve faaliyetler asagidaki basliklardaki verilerle daha 
kolay anlasilacaktir. Tiirkiye'nin sosyal devlet olma anlayisimn getirisi olarak 
onceledigihizmetler icerisinde olan saglikhizmetlerinde de koruyucupolitikalan 
benimsemis ve daha cok onlemeye yonelik yatirimlara agirlik verilmistir.

2.5.1. Kamu ve Ozel Sektor Hastaneleri Yatak ve Kapasiteleri

TRB1 bolgesindeki hastanelere bakildigmda Tunceli de Tip Fakiiltesi 
olmadigindan universite hastanesi bulunmamaktadir. Tunceli'de 2013 
verilerine gore hastane sayisi 5'e cikmis ve yatak sayisi da 187 olmustur. Halen 
bu hastaneler hizmet vermektedir. Saglik acisindan diger illere gore Tunceli'nin 
daha dezavantajli oldugu soylenebilir. Bolgede yaptigimiz arastirmada odak 
grup goriismelerinde vatandaslarin saglik tedavilerinde diger konularda oldugu 
gibi Elazig ilini sectikleri, ozellikle agir tedavi gerektiren hastaliklarda bunu 
daha da hizli yasadiklarini ifade etmektedirler.

Halkin Tunceli hastanelerinin tam tesekkullii olmadigi yoniinde bir algisi 
bulunmaktadir. Halbuki Kamu hastaneleri genel sekreterligi ile yapilan 
goriismelerde hastanelerin donamm acisindan ciddi bir sorunu olmadigi, 
b ire ok tedavi ve operasyonun Tunceli'de yapilabilecegini ifade etmislerdir. 
H alkm bu algisimn kirilmasi ve ilgili saglik kuruluslarina giiveninin saglanmasi 
gerekmektedir. Tedavi icin Elazig ilini tercih etme psikolojik algisirun kirilmasi 

gerekmektedir.

Tablo 30: 2013 yili Hastane ve Yatak Sayilari

V I L

Toplam
Kurum
Sayisi

Toplam
Yatak
Sayisi

Saglik 
Bakanligi 

Kurum Sayisi

Saglik  
Bakanligi 

Yatak Sayisi

Yiiz bin ki§i basina 
toplam hastane yatak  

sayisi

2013 5 187 5 187 219

(Kaynak: Saglik Bakanligi istatistikleri)
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Diger kamu grubu altrnda Belediyelere ait saglik kurumlarinin yatak sayilan 

kapsanmistir. Aynca, Milli Savuruna Bakanligi'na ait hastanelerdeki yatak 
sayilan da bu gruba dahil edilmistir.

2.5.2. Saglik Hizmetlerindeki insan Kaynagi

Ulkemizde kamu kurumlarinda en fazla p ersonel istihdam eden kuruluslardan 
birisi Saglik Bakanligidir. Tunceli ilindeki hastanelerde saglik personeli olarak 
yeterli sayinin olmadigi bilinmektedir. 2013 yili Saglik Bakanligi verilerine gore 

Tunceli ilinde 54 uzman hekim ve 64 pratisyen hekim olmak iizere kamu ve 
ozelde calisan toplam 118 hekim bulunmaktadir. Bunun yarunda 22 dig hekimi, 

271 saglik memuru, 18 eczaci, 177 hemsire ve 150 ebe bulunmaktadir. Firat 

kalkinma ajansi bolgesi olarak dugiindugumuzde Malatya'da 1473, Elazig'da 
1216, Bingol'de 288 hekim gorev yapmaktadir.

Tablo 31: Saglik Personeli Sayisi
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e

Tunceli 54 64 - 118 22 18 271 177 150

(Kaynak: Saglik Bakanligi istatistikleri)

Her alanda oldugu gibi saglik alarunda da vatandaslarin bu ili tercih etmedigi, 

ihtiyacm agirlikli olarak zorunlu tayinlerden karsilandigi goriilmektedir. 

ilgi cekici olan ise; bolge halki kalkinmayi istemekte, ancak yatirimlarin 
baska bolgelerden gelmesi yoniinde bir beklentileri oldugu gorulmustur. 

Devletten gok beklenti vardir. Elini tasin altma koyma ve risk alma egilimi 

gok gozlemlenememigtir. Kendi bolge halkindan kamu saglik alarunda galisan 
personel sayisi da az degildir.

2.5.3. Ki§i Ba§ina Dii§en Doktor Sayisi, Saglik Personeli Ba§ina
Ki§i Sayisi

Asagidaki tabloda 2011 yili itibariyle Turkiye, TRB1 ve Tunceli ilinde saglik 
personeli basina d Li sen kisi sayisina iliskin verilere yer verilmistir. Tabloda 

goriildiigii gibi, 2011 yili itibariyle Turkiye genelinde 593 kisiye bir hekim 
dLiserken, bu sayi TRB1 Bolgesi igin 555, Tunceli igin 746'dir. Buna gore hekim
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basina diisen niifus agismdan Tunceli hem TRB Bolgesine ve hem de Tiirkiye 

geneline gore daha ganssiz durumdadir. 2003 yilmda uzman hekim basina 

diisen kigi sayisi 14.673, 2010 yilina gelindiginde bu deger 1.509, 2013 yili icin 
bu rakam 1313'diir. Benzer iyilegmeler diger gostergelerde de yaganmigtir (2012 

Valilik Timceli Y illig i). Kaynak: TUiK, 2011

2.5.4. Oliim Oranlan ve Sebepleri

Saglik alanmdaki iyilegmelerin onemli bir olciitii bebek-cocuk oliim oranlari 

ve hizinm oldugu bilinmektedir. Timceli'de bebek oliim oranlarmm Tiirkiye 
ortalamasinm altmdadir ve il icin olumlu bir gostergedir.

Tablo 32: Bebek Oliim Hizi, 2009-2014, %o

Yillar 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tiirkiye 13,9 1 2 ,0 11,7 1 1 ,6 1 0 ,8 1 1 ,1

Tunceli 10,5 10,3 13,4 9,8 5,3 1 0 ,8

TUiK'in 2014 oliim istatistiklerine gore Tunceli ilinin beg yag alti cocuklarda 

oliim hizi bolge iller ve Tiirkiye genelinin altmdadir. Tunceli ilinde okuma ve 
kamusal alanda call gin a oranlarmm da Tiirkiye geneline gore daha olumludur. 

ilin bu alanda bilincli bir tavir sergiledigi soylenebilir.

Tablo 33: Beg Yag Alti Cocuk Oliim Hizi, 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tiirkiye 17,7 15,5 14,9 14,4 13,4 13,3

Tunceli 1 1 ,6 11,5 13,4 10,9 9,5 12,7

Oliim nedenleri incelendiginde 2013 TUiK verilerine gore Dolagim sistemi 

hastaliklarmm daha fazla etkili oldugu goriilmektedir. Bunu iyi huylu ve 
kotii huylu tiimorler ve solunum sistemi hastaliklan takip etektedir. Bu 
oliim gerekcelerinde Tiirkiye ortalamalarmdan ciddi sapma olmadigmi 

gostermektedir.
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Tablo 34: Daimi ikametgaha Gore Segilmig Oliim Nedenlerinin 

Dagilimi, 2013-2014
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Tiirkiye - 360 873 143 084 76 534 35 364 20 095 20 409 14 708 50 679

Tunceli 2013 509 209 1 1 1 53 15 35 2 1 65

Tunceli - 2014 506 231 1 0 0 52 24 19 26 54

TUiK, Oliim Nedeni istatistikleri, 2013, 2014

2014 verileri ile 2013 verilerini karsilastirdigimizda hastaliklar arasmda bir 

takim farklilasmalarin oldugu goriilmekle birlikte toplam rakamlar birbirine 

cok yakmdir. Bu tiir oliim gerekceleri ozel bir tedbir almayi gerektiren bir sonuc 
dogurmadigi kanaatindeyiz.

2.6. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardimlar ve Sosyal igerme

Sosyal devletin kacimlmaz getirisi olan sosyal hizmet, guniimiiz diinyasmda 
turn toplumlarm iizerinde durdugu konulardan birisidir. Sosyal hizmetlerin 

gecmisi insanlik tarihi kadar eskidir. insanlar sosyal sorunlarini kendi imkanlan 

ve tecriibeleriyle cozmeye calisiyorlardi.

Guniimiize bu hizmette devlet eliyle verilmekte ve m odem  sosyal hizmetler 
kapsammda toplumun dezavantajli kesim olan cocuk, kadm, aile, engelli, yagli 

ve sosyal yardima muhtac insanlan kapsamaktadir.

Sosyal hizmetler, ozellikle muhtac insanlarm yapisal veya cevresel sartlardan 

kaynaklanan sosyo-ekonomik, psikolojik, kiiltiirel ve manevi ihtiyaclarim 
giderebilmekmaksadiyla uygulamaya doniikbireysel yontemlere ihtiyac duyan 

bir alandir. Birey, aile/grup ve topluma yonelik devlet; koruyucu onleyici, 
iy i lesti rici-gel isti rici ve tedavi-rehabilite edici hizmetler sunmaktadir. Bu hizmet; 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi basta olmak iizere bir kisim kamu kurumlan 
tarafmdan verilmektedir.
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Tunceli ilimizdeki sosyal Hizmet kuruluslari da Aile Ve Sosyal Politikalar il 
mudiirliigii marifeti ile yuriitiilmekte ve su ku ruluslari kapsamaktadir. Asa gida 

da belirtildigi gibi Tunceli'de 4 adet ku rulus bunmaktadir. Kapasiteleri dolu 

olmakla birlikte hizmet alan dezavantajli grubun tamami Tuncelili degildir. 
Diger illerle esgiidiim halinde cahsilmaktadir. Bir kisim hizmetler de hizmet alimi 
kapsammda verilmektedir. ASPB'mn tiim hizmet birimleri dikkate almdigmda 

Timceli'deki kurum sayismm ve hizmet alanlarm sayisal ve nevisel olarak 

50k diigiik oldugunu soyleyebiliriz. Birgok ku rulus bu ilde bulunmamaktadir. 
Boyle birimlere ihtiyac duyulmamasi ise olumlu bir durumdur. Ancak ihtiyac 

oldugu halde acilmamasi ise bir handikap olusturur. Bakanligm hizmet agina ve 

temel politikasma bakildigmda, ihtiyac halinde diger kurumlarin acilabilecegi 
soylenebilir.

Tablo 35: Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardimlar ve Sosyal igerme

Kurulu§un Adi Sayisi Kapasitesi Hizmet Alanlar

Huzurevi 1 2 0 2 0

(Jocuk Evleri Koordinasyon Merkezine Bagli (Jocuk evi 2 1 2 1 2

Kadin Konukevi 1 1 0 4

Zihinsel Engelli Rehabilitasyon Merkezi 1 30 24

Sosyal hizmetin ilgilendigi konulardan birisi de sosyal icermedir. Bakanligm 
dezavantajliligi veya hangi sebeple olursa olsun toplumun disina itilmek istenen 

bireylerin toplumla butiinlestiri 1 iT iesi gorevi ana hedeflerindedir. Bakanligm 

sosyal icerme ile ilgili Daire Baskanligi diizeyinde yapilanmasi soz konusudur.

Sosyal dislanma; birey veya gruplarm issizlik, yoksulluk, egitimsizlik, 

engellilik, yashhk gibi nedenlerden dolayi egitim, saglik ve kiiltiirel imkanlardan 
yararlanamamasi, iiretim etkinlikleri icinde yer alamamasi ve karar alma 

siireclerine katilamamasi seklinde tammlanabilecek kapsamli ve 50k boyutlu 
bir kavramdir. Sosyal icerme, sosyal dislanmaya maruz kalan birey veya 

gruplarm, sosyoekonomik hayatta yer almalarma engel olabilecek faktorlerin 

ortadan kaldmlarak; hayat standartlarmm toplumda kabul edilebilir bir diizeye 
getirilerek toplumla biitiinlesmelerinin saglanmasidir. Sosyal icerme tutum ve 
davranista degisim ve ortak bir kimlikte bulusmadir.
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2012 yili verilerine gore Tunceli ilimizde toplanda 4013 aile bazinda 12736 
kisiye sosyal yardimlagma ve Dayan isma Vakfmdan bir sekilde yardim 

yapilmistir. Tunceli ilinde Merkez ilce, Ovacik, Pertek ve Hozat ilcelerinde 
yardimlardan yararlanma oranmin daha yiiksek oldugu goriilmektedir.

Tablo 36: ilgelere Gore Vakif Bazli Yardim Durumu (Ocak -
Aralik 2012)

2.6.1. ilde Dagitilan Sosyal Yardim Rakamlan

Tamamlanan

iL VAKIF Hane Sayisi Fayda Sahibi Sayisi Yardim Tutan

TUNCELI CEM I§GEZEK 338 976 511.815

TUNCELI HOZAT 600 1.852 1.360.349

TUNCELI MAZGIRT 154 394 158.314

TUNCELI NAZlM lYE 407 1.283 429.370

TUNCELI OVACIK 441 1.614 2.137.550

TUNCELI PERTEK 694 1.777 1.319.676

TUNCELI PULUMUR 228 630 750.080

TUNCELI TUNCELI MERKEZ 1.251 4.210 1.720.022

TUNCELI TOPLAM 4.013' 12.736 8.387.176

Kaynak: Sosyal Yardimla§ma Vakfi Bazli Yardim Durumu, Aile ve SB Bakanligi

2012

TRB1 bolgesi igin vakif bazli yardim durumu oranlan asagidaki tabloda 
incelendiginde, Tunceli ilinin diger illere gore ciddi bir sekilde sosyal yardim 
alma paymin diisiik ve vakfin hizmetlerinden yararlananlarin sayisi oldukca az 

oldugu goriilmektedir.

Tablo 37: illere Gore Vakif Bazli Yardim Durumu (Ocak - Aralik 2012)

Iller ve Bolge Hane Sayisi (%) Fayda Sahibi Sayisi (%) Yardim Tutan(%)

BINGOL 30,9% 35,0% 34,4%

ELAZIG 28,4% 28,3% 24,4%

MALATYA 33,6% 31,0% 29,3%

TUNCELI 7,1% 5,7% 11,9%

TRB 1 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

Bu veriler 2015 yili Temmuz ayinda Tunceli SYDV'den ahnmi§tir.
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2015 yili Agustos ayi verilerine gore 2470 kisiye diizenli merkezi yardim, 8.417 
kisiye yakacak yardimi, 181 esi vefat etmis kadma sosyal yardim, 844 cocuk icin 
annelere Sartli Egitim Yardimi ve Sartli Saglik Yardimi, 6 kisiye Sartli Gebelik 

Yardimi, 31 muhtac asker ailesine ekonomik destek yardimi yapilmigtir. 2022 

sayili Kanun kapsammda (Yaglilik, Engelli, Engelli Yakmi, Silikosiz Yardimlari) 
1686 kisiye sosyal yardim, 19 Miilteci/Siginmaci/Refakatsiz kisiye sosyal 

yardim,12.418 kisiye aile yardimi, 8331 kisiye egitim yardimi, 197 kisiye Ozel 

Amacli Yardim (asevi, afet v.b.) yapilmigtir. 8 Projeye (gelir getirici, kirsal alanda 
sosyal destek projesi, istihdam egitimi, sosyal hizmet projeleri, gecici istihdam 

projeleri) ekonomik destek saglanmigtir.

2.6.2. Sosyal Yardim Algisi

Aragtirmamizin nicel ve nitel verilerine baktigimizda Timceli'de sosyal 
yardim konusunda vatandaslarin farkli goriis ve algilan goze carpmaktadir. 

Bir kisim vatandaslar devletin yaptigi sosyal yardimlari bireyleri degifre edici 

ve incitici olarak bulmakta ve devletin va tan da si kendisine ismdirmak icin bu 
yola basvu rdugunu diigiinmektedirler. Bir kismi ise sosyal yardimlarm gerekli 

oldugunu ve yapilanm dogru oldugunu diigiinmektedir.

2.6.3. Dezavantajli (Engelliler, hukumluler vb.) istihdami Sorunlan

Tunceli ilinde engellilerin istihdamma yonelik aktif bir calisma 

bulunmamakla birlikte engellilerin ise yerlestirilmesi, kamu ve ozel sektorde 
calistirilma zorunlulugundan kaynaklanan istihdam unsurlari aktif bir gekilde 

uygulanmaktadir. ilimizdeki engelli sayisi da iilke genelinin altmdadir.

Ozellikle iggiiciipiyasasmda calismasi zor olan engelliler icin sartlarina uygun 

isyerleri tanzim edilmesi ve calistirilma lari gerekir. Engelliler; saglikli insanlarla 
aym ortamda calismayi tercih etmekte ve toplumdan dislanma korkusu 

yasamaktadirlar. isgiicii piyasasi, alisveris ortami, sosyal alanlar, spor alanlan 

ve egitim yuvalarmda saglikli insanlara sunulan imkanlardan yararlanmak 
istemektedirler. Engellilere doniik hizmet alanlarmdan en onemlisi engellinin 

calisma yasamina katilmasmm saglanmasidir. Engellilerin calisma hayatma 

katilmasi; sosyal giivence ve maddi kazanc saglayacak; toplumla biitiinlesme ve 
kaynasmayi da beraberinde getirecektir.2012 yili ASP il Miidiirliigii verilerine 

gore Tunceli il genelinde engelli sayisi 1804 kigi olup, bunlarm 1275'i bedensel, 

409'u zihinsel, 120'si de ruhsal engellidir.
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TRBlbolgesindeki engelliler sayisalolarakTurkiyeortalamasimniizerindedir. 

Ancak Tunceli ili genel ortalamaya yakin bir seyir halindedir. Sosyal diglanmaya 
maruz kalan gruplarin en belirgin ozellikleri; topluma katilamama, yetersiz 

donamma sahip olma ve kendilerini yetersiz hissetmeleridir. Sosyal diglanmiglik 

bu anlamda iki tarafli cereyan eden bir olgudur.

Dezavantajli gruplar topluma entegre olmada guc 1 uk cekerken toplumda, 
sosyal dislamna riski altinda bulunan gruplan icine almakta tereddiit 
etmektedir. Sosyal dislamna etkenleri acisindan en riskli olan, her iki kesimin 

sosyal biitiinlesme becerisini gosterememesidir. Sosyal dislamna; mallar ve 
hizmetlerden, emek piyasasindan, giivenlikten, topraktan ve insan haklarmdan 

dislamna olmak iizere toplam beg kategoride incelenebilir.

Engelliler sosyal iliskilerden, kiiltiirel faaliyetlerden, toplumsal faaliyetlerden, 

temel hizmetlere erisimden ve yakin cevreden dislamna yasamaktadirlar. Bu 

unsurlarm engelliler lehine tanzim edilmesi 50k onemlidir. Bunun yamnda 
egitim imkanlarmdan mahrum kalmamak icin ozel egitim ve rehabilitasyon 

merkezleri acilmali ve islevsel hale getirilmelidir.

2.6.4. Kamusal Hizmetlere Ula§ma Durumu

Engellilerin kamusal hizmetlere erisimde ve onlari kullanmada da bir takim 

sikintilan vardir. Her ilde oldugu gibi Tunceli'de de engellilerin erisimi acisindan 

fiziki yapida, sehir planlamasmda, kamusal alanlara, egitim kurumlarina ve 
evlere erisimde sorun yasanmaktadir. Engelliler dahil herkesin kullarum ve 

erisilebi 1 ir 1 ik ihtiyaclari karsilanabilecek diizenlenmeler yapilmalidir.

2011 TUiK verilerine gore; Tiirkiye'de iilke genelinde duymada, konusmada, 
yiiriime, merdiven cikma ve inmede zorluk cektigini belirtenlerin oramnin en 

yiiksek oldugu il Tunceli'dir. Engellileri ruhsal, zihinsel ve bedensel diye lie ana 
grupta toplayabiliriz. Bedensel engelliler de gorme, isitme, konusma, yiiriime 

engelliler diye gruplara ayirabiliriz. Yasitlarina gore ogrenmede/basit dort 
islem yapmada/hatirlamada/dikkatini toplamada zorluk yasayan engelliler de 

genel ortalamaya gore Tunceli'de az degildir.

Ulkemizde engelli ve yaslilarin sayisal olarak artmasi onlara yonelik bakim 
hizmetlerinin onemini artirmistir. Yagli ve engelliler icin olugabilecek her tiirlii 

risk onlarin yakin cevrelerini rahatsiz edecek ve toplumun diger katmanlarim da
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etkileyecektir. Ortalama yasam siiresinin artmasi, diisiik dogum ve oliim hizi, 

halk sagligihizmetlerininyayginlagmasi diinya niifusunun giderekyaslanmasina 
ve yaslanma siireci ile birlikte kronik hastaliklarm artmasma neden olmaktadir. 

Bunun sonucu olarak ilgili grubun bakimi giindeme gelmektedir. Bakim; temel 
i htiyacla rin 1 yeterince kargilayamayan, hayat kalitesinden uzaklasan, sail si 
tercihlerini kullanmada ve hayatmin devammm saglanmasinda kisinin aile, 

akraba veya uzmanlarm destegine ihtiyac duymasidir.

Bakima muhtaclik, kisinin bedensel hareket edebilirliginin engellenmesi 

veya kisitlanmasi sonucunda gerek beden temizligi, gerek beslenme, gerekse ev 
idaresinde degisik yogunlukla bir bakicinin bakimina ihtiyac duyma halidir.

Bakim hizmetlerinin oncelikli hedefi bakima muhtac bireyin ailesiriin 
yanmda sosyal cevresinden kopanlmadan bakilmasidir. Bakim hizmetleri 

kapsammda ailenin de maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerekmektedir. 
Aslinda Turkiye gene niifus ozelligini orta yas niifusa dogru cekmektedir. Halen 

%7 seviyesinde seyreden yasli niifus oniimiizdeki 20 yil icinde %14-15'lere 
gelecegi diisiiniilmektedir. O zaman ozellikle evde bakim hizmetlerinin artmasi 

kacimlmaz olacaktir.

Engelli ve yaslilar kurumda ve evde bakim hizmetleri kapsammda 
bakilmaktadir. Bakim hizmetlerinin verildigi yerler; Bakim Ve Rehabilitasyon 

Merkezleri, Resmi Kurum ve Kuruluslara Ait Bakim Merkezleri, Ozel Bakim 

Merkezleri ve Evde Bakim Hizmetleridir. Kurum bakimi, evde verilecek destege 

ragmenbakilamayacak derecede yardima ihtiyac duyan,bakacak ailesi ve yakini 
bulunmayan veya aile yaninda bakilmasi miimkiin olmayan bireylerin bireysel, 

sosyal, psikolojik ihtiyaclarinin giderildigi, bog zamanlarmi degerlendirici 
etkinliklerin yapildigi, sosyal i liski ler in in ve aktivitelerinin arttirildigi bakim 

tiiriidiir.

Evde bakim hizmetleri ise; tibbi hizmetlerin, sosyal hizmet miidahalesi 
ile butiinleserek ekip iiyelerinin isbirligi ve esgiidumu ile siirekli, kapsamli 

ve organize bir calisma sonucu sunulan koruyucu, onleyici ve tedavi edici 
hizmetler butiiniidiir. Engelli ve yaslilarin yakinlan tarafmdan bakilmasi da 

evde bakim kapsammda degerlendirilmektedir. Ciinkii yakinlan tarafmdan 

bakilan engellilerin yakinlanna bu bakim karsiligi aylik iicret odemektedir.
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Tunceli ilimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligina bagli biri engellilere 
digeri yaslilara yonelik iki tane kurumsal bakim merkezi vardir. Zihinsel engelli 
bakim ve rehabilitasyon merkezi ve yaslilara yonelik Huzurevi Yasli Bakim Ve 
Rehabilitasyon Merkezi. Aslinda huzurevleri yaslilarin barinmasi icin organize 
edilmis bir ku rulus olmakla birlikte birgok huzurevi aym zamanda bakim 
hizmeti de vermektedir. Her iki kurulusta tam kapasite calismaktadir. Ancak 
hizmet alan engelli ve yaslilarin tamami Tunceli iline ait degildir. Tunceli halki 
da baska illerin bakim merkezlerinden yararlanmaktadir. Turk toplumunun 
inane ve kiiltiirel yapisi geregi birgok engelli ve yaglimiz kendi evinde bakilmayi 
tercih etmekte ve ailelerde bu ozveriyi gostermektedir.

Su bir gercek ki engelliler ve yaslilar kurum bakim hizmetlerinden memnun 
kalmamakta ve omiirlerini gecirdikleri kendi sosyal ortamlarmi tercih 
etmektedirler. Bakim hizmetlerindeki hizmet doniigiimii geregi devlet bakima 
muhtac engellisi ve yaglisi olan aileleri bakim yoniinde verdikleri hizmet geregi 
ekonomik olarak desteklemekte ve bakimm da verimini artirma yoniinde 
iyilestirinelere gitmektedir. Her ilde oldugu gibi Tunceli'de de evde bakim 
ayligi adi altmda agir engeli olan ve gelir seviyesi diigiik olan 1150 engellinin 
ailelerine bir asgari iicret seviyesinde bakim parasi odemektedir. Bu durum 
engelli ailelerini ekonomik olarak rahatlatmakta ve baska bir iste calisma geregi 
duymadan bakima muhtac engelli ve yaglisina kendi evinde bakmaktadirlar.

2.6.5. Huzurevi ihtiyaci ve i§leyi§i

Timceli'de 2010 yilmda acilan 10 tanesi normal bakim ve 10 tanesi ozel bakim 
olmak iizere toplam 20 kapasiteli "Tunceli TOKi Huzurevi Yasli Bakim Ve 
Rehabilitasyon M erkezi" bulunmakta ve tam kapasite calismaktadir. Yaslilarin 
sayisi her gecen gun arttigi dikkate alindiginda Tunceli ilinin bir huzur evine 
daha ihtiyaci oldugu goriilmektedir. Huzurevinde 60 yag ve iizeri olan yaglilarin 
barinma,beslenme ve saglikihtiyacinm giderilmesi, sosyal iligkilerinin devammm 
saglanmasi ve sicak bir ortamda hayatlarini siirdiirmeleri hedeflenmektedir. 
Kigisel bakimmi yapabilecek kadar saglik agismdan yeterli olan yaglilarin kabul 
edildigi bu kuruluglarda bakim hizmeti de verilmektedir.

2.7. G iindelik Hayat

Vatandaglarm bog zaman degerlendirmesi, bolgenin sosyal dokusu ve 
giindelik hayatta rahat hareket etme anlammdaki yagamlan imkan, ihtiyag ve 
yagam tarzlari hakkmda bilgi edinmemize katki saglayacaktir.

69



2.7.1. Bo§ Zamanlan Degerlendiri§ Bigimleri

Bir toplumdaki insanlarin ilgi alanlari, hedefleri ve imkanlarim ogrenmek icin 

onemli bir o leu t olan bog zaman degerlendirme yontemleri birey veya toplumun 

egilimlerini anlamada onemli bir yer tutmaktadir. Bog zamarn degerlendirme 

bilimsel literatiirde goyle tammlamr: kiginin meslek, aile ve toplum gorevlerini 

yaptiktan sonra, dinlenmek, eglenmek, toplumla olan iligkilerini arttirmak, 

meslek digi ogrenimini geligtirmek veya topluma kendi istegiyle katilmak 
amaciyla kendi sececegi igler ve megguliyetlerdir.

Bog zaman degerlendirme; bireyin kendini ifade etme ve var olan guclerini 

ortaya cikarip geligtirebilme firsati verir. Bireyin icinde yagadigi dogal ve 

toplumsal cevreyi tammasma ve cev re ile saglikli iligkiler kurabilmesine 
yardimci olur. Bireyin yeni bilgi ve beceriler kazanmasma, kendini geligtirme 

ve yenilemesine, fiziksel, zihinsel ve ruhsal rahatlama sonucu yeniden 

verimli call gin a giicii kazanmasma yardimci olur. Dogru secilmig etkinliklerle 
degerlendirilen bog zamanlar toplumda; kalkinmayi hizlandirir, toplumsal 

iligkileri guclendirir, iiretkenligi ve verimi arttinr, yasa digi olaylarin ve sue 

oramnin azalmasina katkida bulunur ve catigmalarin en aza indirilmesine 

yardimci olur.

Hobiler bir nevi bog zaman degerlendirme aktivitelerini gosterir ve bu 
yondeki secimler daha 50k kigiden kigiye degigebilmektedir. Bu konudaki veriler 

ve yorumlar 2. Boliimde iglenecektir.

2.7.2. Sportif Faaliyetler ve Bunlara Katilma Durumu

Her ilde oldugu gibi Tunceli ve ilcelerinde de vatandaglarin ve gelecegin 

teminati genclerin spor ihtiyaclarim kargilamak iizere bircok brangta spor 

tesisleri bulunmaktadir. Tunceli ilinde 4 ihtisas, 7 miiessese, 15 okul ve 11 spor 

kuliibii olmak iizere toplam 37 spor kuliibii faaliyet gostermektedir.

Tablo 38: Tunceli'de Spor Kuliiplerinin Tiirlerine Gore Dagilim i

Ihtisas Kuliibii Miiessese Kuliibii Okul Kuliibii Spor Kuliibii Toplam

4 7 15 1 1 37
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Tunceli Genclik Hizmetleri ve Spor il Miidiirliiguniin 2012 yili verilerine gore 

ilde kayitli 2.409 bayan ve 4.231 erkek olmak iizere toplam 6.640 lisansli sporcu 
bulunmaktadir. Bu lisansli sporcularin faal olarak spor yapanlari 178'i bayan ve 
289'u erkek, toplam 467 sporcudur.

Niifus yogunluguna gore kiyaslamak gerekirse Tunceli amator sporlarda 
ve gelisiiTie agk  ve bedensel olarak gok faydali denebilecek bircok alanda spor 
yaptiklari goriilmektedir. Bir diger dikkati ceken konu ise kadinlarm spora onem 
verdikleri ve farkli branslarda lisansli spor yaptiklari ve basarili olduklandir. 
Omegin halk oyunlarinda kadinlar on plandadir. Atletizm, badminton, 

basketbol, halk oyunlari, karate ve voleybol gibi alanlarda Tuncelili bayanlar 
Turkiye ortalamasinin iizerindedir.

2.7.3. ig ve Di§ Seyahat/Geziler

Tuncelililerin bir boliimiinun il disinda Tiirkiye'nin cesitli illerinde 
yasadigi bilinmektedir. Bu baglamda Tunceli'nin bircok ille baglantisi vardir. 
Vatandaslarin yakinlarini ziyaretleri ve yakinlarinin Tunceli'yi ziyareti 

gibi bir hareketlilik soz konusudur. Ozellikle bayram gibi ozel giinlerde bu 
sirkiilasyon acikca goriiliir. Zaman zaman tasimacilik sirketleri ve turizm 
sektorii Tunceli'ye ve Tunceli'den de baska iller gezi ve ziyaret programlan 
diizenlemektedirler. Tunceli'nin kendine has bir dokusu ve tarihi ozellikleri 

vardir. Gezi unsuru olabilecek gok miktarda Hoyiik bulunmaktadir. Pulur, 
Yenikoy, Til, Goktepe, Efkar Tepesi, Pinarlar kaynar hoyiigii gibi tarihi yerleri 

mevcuttur. Ornegin Mazgirt ilgesine bagli Kusgu koyiinde "T il H oyiigii", 
Goktepe koyiinde "Goktepe H oyiigii", Ovacik-Koyonii mevkiinde ise 
"Efkar Tepesi Hoyiigii" vardir. Efkar Tepesi Hoyiigii 1994 yilinda, Til Hoyiigii 
1996yilinda l.Derece Arkeolojik Sit Alani olarak ilan edilmistir. Ancak her iig 
hoyiikte de bugiine kadar higbir kazi galismasi yapilmamigtir.

Ayricabunyesindekaleler,camiler,tiirbeler,kiliseler,k6pruler bulunmaktadir. 

Omegin; Ambar kalesi, Cemisgezek kalesi, Mazgirt Kalesi, Pertek Kalesi 
gibi), Yelmaniye Medresesi, Siileymaniye (Kale) Camii, Hamidiye Medresesi 
(Cemisgezek), Ulukale Camii (Cemisgezek), Uzun Hasan Tiirbesi, Ferruh-Sad 
Bey Tiirbesi (Cemisgezek) Hamam-i Atik (Eski Hamam), Kisla binani, askeri 

Gazino binasi, Tahar (Yusuf Ziya Pasa) Kopriisii, Asagi Koprii, Sivdin Kopriisii, 
in  Delikleri (Dervis Hiicreleri), Kilise (Hozat), Kale Koyii Kalesi (Mazgirt), Bagin 
Kalesi (Mazgirt), Golbagi Ermeni Kilisesi (Mazgirt), Derun-i Hisar (Sagman)
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Kalesi (Pertek, Sungur Bey Camii (Pertek), Celebi Aga Camii (Pertek), Sagman 

Camii (Pertek), Mahsume (Besime) Hatun Tiirbesi (Pertek), Gelin Odalari ve 
Magaralari (Piiliimiir), Hatun Kopriisii (Piiliimiir) ve Buyerbaba Krater Golii 

gibi birgok tarihi ve turistik sahalari vardir. Pertek Termal Tesisleri ozellikle 
Elazig'dan bol miktarda miisteri cekmekte ve bolgeye hareketlilik katmaktadir

2.8. Sosyal Orgiitlenme ve Sivil Toplum Kuruluglari

Tunceli'nin tarihsel ve siyasal hafizasi ile sosyal dokusu sosyal orgiitlenmeyi 
tesvik edici bir rol oynar. Belli bir a mac etrafmda toplanmig insanlarin toplum 
yararmi on plana cikartarak cesitli orgiitler vasitasi ile islerlik kazandirdiklan 

cagdas toplum aym zamanda orgiitlii toplum olarak da nitelendirilmektedir. 

Toplumsal talepler Timceli'de daha gok Sivil toplum orgiitleri tarafindan dile 
getirilmektedir. Sivil Toplum Kuruluslari, kamu digi (devlet) organizasyonlan 

tarif eder. Resmi organlardan bagimsiz olarak politik, sosyal, kiiltiirel, hukuki ve 

gevresel amaglar dogrultusunda lobi gal ism a lari yaparak kamuoyu yaratmaya 
galisir. Sivil toplum orgiitleri ile adi amlan demek, vakif ve orgiitlere iiye kisi ler 

goniilliiliik esasma dayali bir sozlesmeye tabidirler. Kar amaci giitmeyen 

bu kuruluglar devletten herhangi bir yardim da almaz. Gerek idari gerek ise 
ekonomik yapismm bagimsizligi bu orgiitlerin kamuoyu iizerindeki giiciinii 

artirir.

2.8.1. Dernekler, Faaliyetleri ve Bunlara Uyelik Durumu

Sivil toplum orgiitleri Tunceli'de daha gok dernekler iizerinden faaliyetlerini 

yiiriitmektedir. Gerek yasal mevzuatin daha elverisli olmasi gerek ise pratik 
kaygilardan dolayi bolgede demeklerin popiilerligi iyice artmistir. Hatta sunu 

rahat bir gekilde soyleyebiliriz ki "TRB1 Bolgesinde derneklesme artmis ve 
Tiirkiye derneklesme oranma yaklasilmistir. Aym gekilde demek bagina diigen 

niifus sayisinmartigta oldugu soylenebilir" (FKA:65). Tunceli'deki demek ve sivil 
toplum orgiitlerinin durumu da bolge ile uyumlu bir hal gostermektedir. Aynca 

bu bolgede yagayan insanlarin diganda kurdugu gok sayida hemgeri demegi 

de mevcuttur. Tunceli'deki dernekler daha gok siyasi, kiiltiirel, ekonomik ve 
sosyal talepleri gidermek amaci ile kurulmugtur. Agagida faal dem ek sayilari 

ve iiye sayilari kargilagtirmali olarak verilmigtir. Bu tabloya gore 2013 yilmda 

Tunceli'deki faal dem ek sayisi 109 bu demeklerin toplam iiye sayisi ise 3819 
dur.
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Tablo39: Dernek Sayilari

FaalD
Sai

ernek
/1S1

Uye Sayisi Niifus Uye Sayisi 
Orani

Derneklesme
Orani

2010 2013 2010 2013 2010*** 2013**** 2010 2013 2010 2013

M ALATYA 651 863 34.561 41.170+ 736.884 762.366 4,69 5,40 0.088 0,113

ELAZIG 437 577 27.503 39.533 550.667 562.703 4,99 7,03 0,079 0,103

BiNGOL 167 238 7.571 9.548 255.745 262.507 2,96 3,64 0,065 0,091

TUNCELi 113 109 3.590 3.819 83.061 86.276 4,32 4,43 0,136 0,126

TRB1 1.368 1.787 73.225 94.070 1.626.357 1.673.852 4,50 5,62 0,084 0,106

TURKiYE 86.324 94.124 7.396.591 8.852.907 72.561.312 75.627.384 10,19 11,71 0,119 0,125

Sivil Toplum Kuruluslari sayisi ve bireylerin STK'lara iiyelik orani iilkemizde 

oldugu gibi Tunceli ve cev re illerde de d usu k diizeydedir

Demekler soz konusu oldugunda siyasi, etnik ve dini kimlik tercih 
nedeniyken (insan haklari Dernegi, Pir Sultan Abdal Demegi), vakiflarda, 

TEMA gibi cevresel duyarliligi yansitan orgiitler on plan cikmaktadir.

2.8.2. Sendikalar, Faaliyetleri ve Bunlara Uyelik Durumu

Sendikal faaliyetlerin dagilimi ilin mevcut is kapasitesi iizerinden 

degerlendirildiginde Tiirkiye'nin ortalamasinin iistiinde bir goriinum gosterir. 

Aynca sendikal faaliyetlerde hiikiimet karsiti muhalif sendikalara iiye orani 
diger illere gore yiiksektir. Bu kentin hem etnik hem de ideolojik muhtevasi ile 

dogru orantilidir. Sendikal faaliyet isci ve memur sendikalari olarak iki kisimda 
incelendiginde asagidaki tablolar ozetleyici olacaktir.
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Tablo 40: i§gi Sayisi, Sendikala§ma Oranlan ve Uye Sayilan

il Adi /  i§ Kolu i§£i Sayisi Uye Sayisi
Sendikala§ma Orani 

(%)
Tunceli 4,975 1,107 22.2 5

A vcilik,balik5 ilik, tarim ve ormancilik 118 41 34.75

Gida sanayi 275 32 11.64

M adencilik ve tag ocaklari 99 0.00
Petrol, kimya, lastik, plastik ve ila^ 129 0.00
Dokuma, hazir giyim ve deri 1 1 0.00
Aga^ ve kagit 52 0.00
Iletigim 60 46 76.67

Basin, yayin ve gazetecilik 24 0.00
Banka, finans ve sigorta 24 0.00
T icaret,biiro, egitim ve giizel sanatlar 836 155 18.54

(pimento, toprak ve cam 26 0.00
Metal 80 4 5.00

Ingaat 1,214 130 10.71

Enerji 307 187 60.91

T agimacilik 176 5 2.84

Gemi yapimi ve deniz tagimaciligi, ardiye ve 
antrepoculuk

1 1 0.00
Saglik ve sosyal hizmetler 8 6 17 19.77

Konaklama ve eglence igleri 382 8 2.09

Savunma ve giivenlik 181 94 51.93

Genel igler 884 388 43.89

Kaynak: T.C. Qah§ma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi /  Qali§ma istatistikleri Bilgi Sistemi (0 B S )

Tunceli'de toplam iggi sayisi 4975'dir. Bunlarm 1107'si sendikalidir. Bu oran 

yaklasik olarak %22 tekabiil etmektedir. Tiirkiye'de toplam sendikali isci sayisi 

922000 civanndadir. Tiirkiye'de yaklasik 10 milyonun iizerinde isci varken 
sendikali iscilerin orani %8,94'e denk geliyor. Tunceli ise sendikali isci orarunda 
Turkiye ortalamasinin iistiinde bir goriiniim gostermektedir. Bu kentin emege 

ve emek haklarina verdigi onemin bir gostergesi olarak ta okunabilinir.

(Zaligma ve Sosyal Giivenlik Bakanliginin 2015 Temmuz ayi istatistiklerine 
gore, 2 milyon 354 bin 314 memurdan 1 milyon 679 bin 28'inin sendikaya iiyeligi 

bulunuyor. Tunceli'de kamuda call san sendikali memur sayisi asagidaki tabloda 
verilmistir.
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Tablo 41: Tunceli'de Kamuda (Iali§an Sendikali Memur Sayisi

Erkek 670 TOPLAM

Kadin 470 1134

Calismada sendikali katilunci sayisi, cinsiyet degiskeni de baz alinarak Tablo 
5'de gosteri 1 iti isti r. Katiluncilarin %50 si sendikali calisandir ve bu oranin biiyiik 

bir kismini erkekler olusturmaktadir.

Tablo42: Cinsiyete Gore Sendikaya Uyelik

H erhangi Sendikaya U yelik %50

Erkek %62,5

Kadin %37/5

2.8.3. Oy Verme Davram§lan

Tunceli'de 2015, Kasim genel secimleri494 sandikta gerceklesmis ve toplam 
63985 secmenin 51844'ii oy kullamlmistir. Katilim orani % 81,03'tiir. Bu oran 

Tiirkiye'de %85.18 idi.

Katilim orani hemen hemen Tiirkiye ortalamasma yakin bir seyir izler.

Bolge iki milletvekilini muhalif partilerden cikartmistir.

HDP daha once onemli bir b a sari kazanamadigi Ovacik, Hozat ve 

Nazimiyegibi ilcelerde birinci parti cikmis, CHP ise sadece Puliimiir'de basarili 
olmustur. Haziran secimlerinde Tunceli'de onemli bir basari kazanamayan CHP 

bu secimde bir milletvekili kazanarak bolgedeki siyasi iddiasmi surdurmustLir.

Tablo43: Tunceli Segim Bolgesi Oylarinm ilgelere Gore Dagilimi

iL^ E HDP CHP AK Parti

Merkez 13,606 (%63,61) 5.565(%26/02) 1.343(%6,28)

Mazgirt 3.628 (%69^6) 1,122(21,42) 349 (%6 ,6 6 )

Pertek 3.460(%49/l l ) 1924(% 27,3) 1.307(18,55)

Hozat 1,746 (%52^9) 1,281 (%38,43) 177(%5,31)

Ovacik 2/373(%60/61) 1,353(%34,56) 101(%2,58)

Nazimiye 1,321 (%64,72) 616(%30,18) 40 (%1,96)

Piiliimur 821(%39/02) 1,186(%56,37) 52(%2,47)

(Jemiggezek 927(%19,10) 1046(%21,55) 2.468(%50,84)
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2.8.4. Siyasal Tercihlerde Gdz Oniinde Tutulan Faktdrler

Tunceli'de yukanda da belirdigimiz gibi demografik kompozisyon oy verme 
da v ran is in da oldukca etkili bir degiskendir. insanlarin etnik durumu siyasi 

tercihlerinde belirleyici bir ozellige sahiptir. Laiklik, demokrasi, ozgiirliik ve 
esitlik gibi dezavantajli gruplarm hassasiyetlerine vurgu yapan ilkeler Timceli 
halkinin siyasi tercihlerinde en 50kpayi olan degiskendir. Bu degig ken den sonra 

etnik ozellikler onemli bir belirleyicilige sahiptir. A sag id a Tunceli'de secmenin 
siyasi tercihleri en cok tan en aza dogru siralanmigtir.

1. Partinin savundugu siyasi Fikirler ve ilkeler

2. Adaym etnik kimligi

3. Partinin secim kampanyasi ve vaatleri

4. Parti Lideri

5. Adaym kigiligi

6. Partide tamdik birilerinin olup olmamasma gore

7. Diger faktorler

2.9. Medya ve Kiiltiirel Faaliyetler

Tunceli'de yerel anlamda lie tane giinliik gazete eikmaktadir. Kadm 
girisimciler tarafmdan cikartilan Tunceli Emek gazetesinin yam sira Tunceli'nin 

Sesi (Ozgiir Dersim) ve Tunceli Halkinin Sesi (Dersim Haber) gazeteleri hem giinliik 

olarak basilan hem de internet ortammda yayinmi siirdiiren gazetelerdir. Ayrica 
Aylik olarak Ankara merkezli “Dersimde iklim" gazetesi eikmaktadir. internet 

ortammda yayinlanan Cila, Neweda Dersim, Dersim News siteleri de yaym 

hayatma devam etmektedir.

Bu gazeteler ilin politik ve kiiltiirel ihtiyaclarina cevap verirken demeklerin 
cikarttigi yayinlar ile Munzur Dergisi etnografik calisma la r bolgenin kiiltiirel 

dokusunu kesfetmeye calisir.

T unceli'de iki tane yerel radyo, yaym hayatma devam etmektedir. Bu radyolar; 
Radyo Ban§ ve Munzur Radyo'dur. Radyo Bang aym zamanda Televizyon kanali 

Bang TV  olarak ta hizmet vermektedir. Katilimcilarimiz her iki radyoda yer alan 
programlari ilgi ile takip etmekte ve kiiltiirel ihtiyaclarina cevap bulmaktadir.
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2.10.1. Tunceli ilinin Sug ve Sugluluk Yapisi

Giiniimiiz toplumlannda islenen sue ve siddet olaylan, onemli toplumsal 

sorunlarin baginda gelmektedir. Ozellikle toplumlarda sue olaylarmin 
yayginligi, toplumda yasayan bireyler ve magdurlar arasmda ciddi korkulara 
ve travmalara yol aeabilmektedir. Aym sekilde, sue korkusu veya suea maruz 

kalabilme endigesi, bazi bireylerde derin bir giiven ve kusku sorununu 
yaratarak, yasam kalitesini ve insan iliskilerini ciddi diizeyde olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir.

Bu cercevede bir toplumda veya ilde gereeklesen sue ve siddet olaylarmin 

oram, soz konusu yerlegim yerinin giivenli ve y a ga m 11 r olup olmadiginin 

onemli bir gostergesini olusturdugunu soylemek miimkiindur. Cunkii genelde 
iilkelerin ve ozelde de illerin yasanilabilir ve huzurlu endeks saptamalarmda, 

soz konusu iilke veya illerde gereeklesen sue oranlan veya yasanan adli vakalar 
onemli bir o leu t olarak ele almmaktadir. Om egin Sydney, Avusturya merkezli 

"Ekonomi ve Bang Enstitiisii", her yil Kiiresel Bang Endeksi (Global Peace 
Index) adiyla bir rapor yayinlamaktadir. Kiiresel bang endeksi, iilkelerin veya 

bolgelerin barigcil aym gekilde de huzur konumunu olmek igin kullanilmaktadir. 
Bu raporda, iilkelerin/bolgelerin puanlanmasmda agagida belirtilen 22 kriter 
kullanilmaktadir:

(bkz. http://www.visionofhumanity.org).

2.10. Adalet, Sug ve Giivenlik

1. Toplumun sue algisi

2 . ic giivenlik/polis sayisi (100 bin kigi bagina diigen polis sayisi)

3. Cinayet oranlan (100 bin kigiye diigen cinayet orani)

4. Cezaevi niifusu (100 bin kigi bagina diigen tutuklu ve hiikiimlii sayisi)

5. Hafif silahlara erigim kolayligi

6. Orgiitlii ic eatiginalarin sayisi

7. Siddet olaylan, giddet suclarmm seviyesi

8. Siyasi istikrarsizlik

9. Siyasal teror veya giddet
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10. Silah ithalati (alun diizeyinde kisi basina diisen silah hacmi)

1 1 . Teror faaliyetleri

12 . ic catismalarda olenlerin sayisi

13. Askeri harcamalar (askeri harcamalarin gayri safi yurt ici hasilaya 

orani)

14. Ordu mensubu sayisi

15. BirlesiTiis Milletlerin barisi koruma konusunda verdigi maddi fonlar

16. Savunma agi ve Niikleer silah kapasitesi

17. Silah ihracati (satis diizeyinde kisi basina diisen silah hacmi)

18. Yerinden edilmis veya goc etmek zorunda kalmis insan sayisi

19. Komsu iilkelerle iliskiler

20. Hiikiimet ve yerel giicler arasinda yasanan siddet iceren catismalar

2 1 . ig/ organize catismalardaki olii sayisi

22. Dig kaynakli organize catismalardaki olii sayisi

Ulkelerin bariscil pozisyonlarmi belirlemek icin kullanilan bu olciitler, aym 

zamanda illerin de - dolayisiyla Tunceli'nin de - ba risei 1 konumlarimbelirlemede 
kullamlabilir. Bu nedenle burada Tunceli ilinde yillar bazinda islenen sue 
oranlari, burada yasayan bireylerin sue oranlarma/korkusuna iliskin algilan, 

en cok islenen sue tiirleri, cezaevindeki tutuklu ve hiikiimlii sayisi, siddet 

olaylarimn yayginligi ve gerceklesen teror olaylarimn sayisim tespit etmek bu 
arastirma acisindan onem arz etmektedir.

Sue ve siddet acisindan Tunceli ilinin analizi veya Tunceli ilinde gerceklesen 
sue ve siddet olaylarimn/oranlarimn tespiti, ilin diger sosyal degiskenleri 

acisindan da bir fikir verme acisindan onem tasimaktadir. Ozellikle issizlik 

ve istihdama iliskin veriler, aile sorunlan, cocuk ve genelik donemine iliskin 

toplumsal sorunlar, kiiltiirel yapi ve degisim gibi toplumsal dinamikler sue 
olgusuyla yakindan iliskili degiskenledir. Bu nedenle, illerde islenen sue ve siddet 

oranlari aym sekilde illerin sosyal refah diizeyi hakkinda bazi saptamalarda 
bulunmak acisindan onem tasimaktadir.
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Her hangi bir ilde gerceklesen sug olaylari veya yiiksek diizeydeki sugluluk 
orarn bir kentin sadece barisgl veya giiven pozisyonunu belirlememektedir. 

Aym gekilde kentin sosyo-ekonomik ve kiiltiirel gelismesini de etkilemektedir. 

Ekonomik yatirimlar ve kalkmma hamleleri, genelde giddet ve teror olaylarmm 

az oldugu, insanlarm kendilerini huzur ve giivende hissettigi ortamlarda daha 
ba sa rili olur.

illerin sosyal gostergeler agismdan gelisme kaydedebilmesi igin, ilkin 

mevcut durumun saptanmasi gerekmektedir. illerin biinyesinde tagidigi risk ve 
firsatlarm tespit edilmesi, gelecege iligkin projeksiyonlarm yapilmasi agismdan 
son derece onem arz etmektedir. Bu gergevede ilkin; Timceli ilinin yillar bazmda 

sug oranlari ve sug tiirleri agismdan sergiledigi tablo ortaya konulacak, artig/ 

azalig egilimleri belirlenecek ve Tunceli ili bazmda sug oranlanyla dogrudan 

iligkili degigkenler goziimlenecektir. En sonunda da, degigim siireci ile birlikte 
gelecek donemlerde sug ve giddet oranlarmda ciddi artiglarm gergeklegmemesi 

igin ne tiir galigmalarm yapilmasi gerektigi agiklanmaya galigilacaktir. Ancak 

burada belirtilmesi gereken onemli bir husus ise, Tunceli ilinde bu galigmamn 
yapildigi donemde, yaklagik olarak 3 yil siiren gatigmasizlik durumunun son 
bulmasi ve teror olaylarmm yeniden baglamig olmasidir.

Bu durum, siyasi istikrarsizlik, siyasal teror veya giddet olaylarmm yeniden 
yogunlagmasma ve Tunceli ilinin banggil ve giivenli pozisyonun ciddi bir darbe 
almig olmasma yol agmigtir. Bir anlamda, teror olaylarmm baglamig olmasiyla 

birlikte; gatigma sayisi artmig, giivenlik ve sivil personele yonelik saldmlar 

gergeklegmig ve bu gatigmalarda gok sayida insan olmiigtiir.

Aym gekilde giddet olaylarmm baglamasi, Tunceli ilinde yagayan insanlan 
ciddi olarak kaygilandirmigtir. Bu husus, Tunceli ilinin giivenli ve yagamlabilir 

kent olma statiisiine agir bir darbe indirmigtir.

2.10.2. Tunceli ilinde i§lenen Suglar ve Suglardaki Degi§im

Sug aragtirmalarmda kullamlan veri kaynaklarm bagmda sug istatistikleri 

gelmektedir. Ulkemizde aragtirmalarda agirlikli olarak polis istatistikleri, adalet 
istatistikleri/cezaevi istatistikleri ve Jandarma istatistikleri esas alinmaktadir. 
Polis istatistikleri, polise intikal eden suglan igeren, diger bir ifade ile polis 

tarafmdan tutulan istatistiklerdir. Adalet istatistikleri ise, yargiya intikal 

eden, ceza infaz sisteminde (kapali ve agik cezaevleri, denetimli serbestlik
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uygulamalari) bulunan suclulara iliskin verileri icermektedir. Diger bir ifade 

ile adalet istatistikleri, Cumhuriyet Bassavciliklarina, mahkemelere intikal 
etiTi is olan dosyalarla/kisilerle ilgili olarak tutulan istatistiklerdir. Polise intikal 

etmis olan suclarin hepsi, mahkemeye yansimadigi igin adalet istatistiklerinde 

goriinmemektedir. Jandarma istatistikleri ise, sadece jandarma bolgesinde 
islenen ve bildirilen suclari kapsamaktadir.

Ulkemizde, polis ve jandarma sug istatistiklerini/verilerini edinmek 

neredeyse miimkiin degildir. Emniyet Genel Miidiirliigii tarafmdan tutulan 

sug istatistiklerine 2007 yilmdan once ulasmak miimkiin olurken, sonraki 
donemlerde Adalet Bakanliginca kurulan UYAP Sisteminin (Ulusal Yargi Agi 
Projesi) devreye girdikten sonra icisleri Bakanligi istatistik paylasiin isinden 
vazgeginistir.

Adalet verilerinden hareketle, islenen sug olaylarmin tiimiinii tespit etmek 
ve aym sekilde yillar bazmda sug artislarin 1 /azalmalarmi belirlemek son derece 
giigtiir. Bunun en onemli nedeni UYAP Sisteminin heniiz topladigi verileri 

paylasiin standartlarina ulasiriairns olmasi ve T tiiK  Yasasi'nm pay la sum 

engelleyici ozelligidir.

Sug verileri iizerinden ciddi sosyolojik analizler yapabilmek igin en azmdan 
5-10 yili kapsayan sug verilerinin ve bu sugu isleyenlerin profillerine (yas, 

cinsiyet, ogrenim diizeyleri, meslek, evlilik statiisii, sug isleme nedenleri, gelir 

durumu, sug isleine sikligi vb.) iliskin verilerin olmasi gerekmektedir.

Bu nedenle bu boliimde, arzulanan ve talep edilen sug verileri yeterli diizeyde 
elde edilemedigi igin konuya iliskin yapilacak analizler sinirli kalacaktir. Yine 

de asagidaki tablodan da goriilebilecegi gibi Tunceli polis bolgesini kapsayan 
sug verileri aktarilmistir. Bu veriler, 2018-2011 yilini kapsamaktadir. Bu veriler 

geginis yillarda Emniyet miidiirliiklerinden ozel bir izinle alimrnstir. Biz de 
bu sinirli verileri esas alarak Tunceli ilinde suglarin yillar bazmdaki degisiini 
soy led ir:
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Tablo 44: 2008-2011 Yillari Arasinda Tunceli Emniyet Miidiirliigiine 

intikal Eden Polis Bolgesine ait Sug Olaylarina ili§kin Veriler

s u e  TU R LERi 2008 2009 2010 2011 D E G i§ iM  %

Darp 163 171 207 130 -2 0 . 2

Kasten Y aralama 41 62 79 132 2 2 2

Ihmalen ve Kazaen Yaralama 30 44 74 104 247

Evden Hirsizlik 17 19 32 29 70.5

Igyerinden Hirsizlik 26 2 1 24 16 -38.4

Otodan Hirsizlik 3 5 5 6 1 0 0

6136 SKM 8 5 9 1 0 25

Diger Hirsizlik 1 1 23 31 48 336

Kasten Adam Old. Tegebbiis 2 1 0 -

Kasten Oldiirme 1 1 -

Zimmet 1 0 0 -

T ehdit 1 2 28 19 34 183

Tehdit Ve Hakaret 17 15 59 77 352

§ahistan Gasp 1 2 5 4 300

Cinsel Taciz Sarkintilik 6 7 1 1 83.3

Tecaviiz Iddiasi 2 4 1 -50

Kasten Yangin 0 5 0 8 -

Ihmalen Yangm 8 1 1 13 15 87.5

Emniyeti Suiistimal Yoluyla Hirsizlik 4 6 5 5 25

Mala Kargi Tasnif Digi Su£ 25 27 45 37 48

§ahsa Kargi Tasnif Digi Su£ 29 45 55 71 144.8

4320 SKM ve DARP 56 43 57 77 37.5

Oto Hirsizligi 2 2 4 1 -50

Hakaret 19 28 46 48 152.6

Mala Zarar verme 56 94 1 0 0 116 107.1

M eskun Mahallede Ateg Etmek 6 2 1 3 -50

Kumar Oynatmak 1 3 0 0 -

Diger Memurlara Mukavemet 3 3 0 1 - 6 6

Kolluk Kuvvetine Mukavemet 18 14 28 17 -5.5

Resmi Kurumdan Hirsizlik 7 8 13 4 -42.8

Kiz Kadin Ka^irma 6 1 2 13 14 133.3

(Jocuk Ka^irma 1 6 6 500

Dolandiricilik 6 5 2 1 34 466.6

Zorla £ek senet 1 0 -

Kayip §ahis 8 17 27 26 225

M esken ihlali 13 1 2 17 5 -61.5
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Tevkif 1 2 15 1 0 6 -50

Tabanca 15 14 8 3 -80

Bi^ak 2 2 2 0 18 9 -59

Tiifek 14 5 5 1 -92.8

TOPLAM 1000 1036 1898 2291 129.1

(Kaynak: Tunceli il Emniyet Mudurlugu)

Yukandaki tabloya bakildigmda, 2008-2011 yillari arasmda % 129'luk bir 
degisim diger bir ifade ile bir artig gerceklesmistir. Bu yillar arasmda Tunceli ili 

genelinde niifus sayismda azalma gerceklesmis olmasma ragmen1 sug sayilari 
artmistir. Gerceklesen sug rakamlan yillar bazmda siirekli bir artig egilimi 
sergilemigtir.

Yillar bazmdaki sug oranlarindaki degigimlere bakildigmda en gok artig 
gosteren suglarm bagmda; "dolandiricilik", "gocuk kagirma", "tehdit ve 
hakaret", "kasten ve ihmalen yaralama" suglan gelmektedir. Azalma gosteren 

suglar igerisinde de; "darp ve hakaret", "tiifek ve tabanca bulundurma", 
"mesken masuniyetini ihlal", "resm i kurum ve igyerinden hirsizlik" suglari one 

gikmaktadir.

2011 yili itibariyle en gok iglenen suglarm bagmda; "mala zarar verm e", "darp 
ve kasten yaralama" gelmektedir.

Tablo 45: 2008- 2011 Yillari Arasmda Tunceli ilinde Mala Yonelik ve
§ahsa Yonelik Suglar Kategorisinde iglenen Sug Tiirleri ve Degigim Oram

2008 2009 2010 2011 Degi§im %

Mala Yonelik Suglar 97 1 1 0 175 175 80.4

§ahsa Yonelik Suglar 235 283 371 372 58.2

(Kaynak: Tunceli il Emniyet Mudurlugu)

Tabloya genel olarak bakildigmda, 2008- 2011 yillari arasmda %80 oranmda 

bir artig gergeklegmigtir. Bu artig dikkat gekici bir artig olarak goriilmelidir.

Mala yonelik suglar igerisinde en gok iglenen sug tiirii hig kugkusuz hirsizlik 

sugudur. Hirsizlik suglari igerisinde de, "en  gok "evden hirsizlik sugu" -  "Diger

1 Tunceli ilinin yillar bazmda genel niifus sayilari §u gekildedir: 2008 yilmda 86449, 2009 yilmda 
83061, 2010 yilmda76699 ve 2011 yilmda 85062 olarak tespit ediknigtir (Istatistiklerle TRB1 Bolgesi 
s.2 1 2 )

82



Hirsizlik" sug kategorisi dikkate almmazsa- islenmistir. Aym sekilde "evden 

hirsizlik" sugu, yillar bazinda siirekli art is egilimi gostermistir. "isyerinden 
hirsizlik" suglarmda da giderek bir azalma gerceklesmistir. Mala yonelik sue la r 

icerisinde en gok artma egilimi gosteren sug turn hig kuskusuz dolandincilik 

sugudur.

Genel olarak T iirkiye ve ozelde de T unceli ilindeki sug artislarmm nedenlerini, 
toplumlarm degisim veya modern lesme siiregleri ve dinamiklerinde aramak 

gerekmektedir. Bu baglamda artan suglulugun nedenleri arasinda ozellikle; aile 

kurumunda meydana gelen degismeler, giderek artan bireyselcilik, yerlesimsel 
hareketliligin yol agtigi sosyal organizasyonsuzluk, sosyal sermayenin ve 
enformeldenetiminzayiflamasi,ekonomik alandakigeligmelervebugeligmelerin 

yarattigi istihdama iliskin sorunlar belirtilebilir.

Turkiye genelinde de en gok islenen sug tiirlerinin basinda hirsizlik sugu 

gelmektedir. Hirsizlik sugu kategorisi igerisinde de, en gok islenen sug tiirii 
"evden hirsizlik" sugudur (bkz.: Kizmaz ve Bilgin, 2012).

Sahsa yonelik suglarda, yillar bazinda % 58 oraninda bir artis gergeklesmistir. 

Bu kategori igerisinde yer alan suglardan, darp ve tecaviiz suglarmda azalma, 

yaralama ve gasp suglarmda da artis gergeklemistir. Tablonun dikkat gekici 

diger bir bulgusu da, cinayet suglarindaki diisiik diizeyliliktir. Tunceli ili 

polis bolgesinde 4 yil igerisinde sadece 2 cinayet 3 oldiirmeye tesebbiis suglan 
islenmistir.

2.10.3. Adalet Verilerine Gore Tunceli ilinin Sugluluk Yapisi

Yukanda Tunceli Emniyet Mudiirliigiinden gegmis yillarda temin edilen 
sinirli veriler iizerinden ilin sug verileri agisindan nasil bir goriiniim ortaya 
koydugu agiklanmaya galisilmistir. Ancak bu verilerin son derece sinirli 

oldugu ve suglu profiline iliskin saptamalarda bulunmayi miimkiin kilmadigi 
bir gergektir. Aym sekilde Emniyet Genel M iidiirliigii'nden tiim illerin sug 
istatistikleri temin edilemedigi igin, sug oranlan ve islenen sug tiirleri agisindan 

Tunceli ilinin diger illerden nasil farklilastigini ortaya koymak miimkiin 

olmamistir. Bu nedenle Tunceli ilinde sug isleyenlerin profilleri ile diger iller 

arasindaki konumunu belirlemek igin cezaevi ve ceza hukuk mahkemelerine 
intikal eden verileri iizerinden analiz edilmeye galisilacaktir.
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Tablo 46: Sugun i§lendigi Yere Gore Ceza infaz Kurumuna Giren 
Hiikiimliiler (2008-2012)

Yil Tunceli TRB1 Tiirkiye

2008 54 1.394 76.607

2009 53 1.354 74.404

2 0 1 0 79 1.536 88.480

2 0 1 1 56 1.233 80.096

2 0 1 2 69 2.003 115.505

(Kaynak: TUiK, istatistiklerle TRB1, 2014)

Bu veriler, yillar bazinda ceza infaz kurumuna giren suclu sayisini 

gostermektedir. Diger bir ifade ile yukandaki tabloda yer alan veriler o yil icin 

cezaevi niifusunu yansitmamaktadir. Cezaevi niifus, cezaevine giren ve cikan 

mahkum sayisindan sonra belirlenmektedir. Tablo 'ya bakildigmda, Tunceli 

ilindeki ceza infaz kurumuna girenhukumlii sayisinda az da olsabir degisikligin 

gerceklestigi goriilinektedir. Tunceli ili Tiirkiye geneli ile karsilastirildiginda, 
Tiirkiye genelinde cezaevine giren hiikiimlii sayisindaki artis daha fazladir.

Adalet Bakanligi tarafindan yayinlanan veriler icerisinde ozellikle ceza 
mahkemelerine acilan davalardaki sue sayilari iizerinden, illerin sucluluk 

potansiyeli konusunda bir fikir edinmek miimkiin olabilmektedir.

Tablo 47: iBBS 3. Diizeye Gore Ceza Mahkemelerine Agilan Davalardaki
Sug Sayisi 20132

il/Bolge/TURKiYE Gerjek Ki§i 
Erkek

G erjek Ki§i 
Kadin

Bilinmeyen2 Tiizel Ki§i Toplam

Malatya 26 451 2 521 28 159 29159

Elazig 14 188 1247 4 36 15475

Bingol 8  986 517 32 1 1 9546

Tunceli 3 240 416 - 5 3662

TRB1 52865 4701 64 2 1 1 57841

TURKiYE 3 009 957 369 324 2 229 7103 3 388 613

Tunceli/TRBl 6 .1 0 .8 0 2.3 6.3

Tunceli/TURKiYE 0 .1 0 .1 0 0.07 0 .0 0 1

(Kaynak: Adalet istatistikleri 2013)

2 UYAP Sistemine cinsiyet bilgisi girilmemesi nedeniyle tasnif edilemeyen samklari 
kapsamaktadir.
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Ceza vermeyi gerektiren suglar, ceza mahkemeleri kapsamma girmektedir. 

Bu nedenle, yukarida tabloda yer alan veriler, mahkemelere yansiyan suclara 

iliskin dosya sayisihakkinda bilgi vermek agismdan onem tasimaktadir.

Tunceli ilinde 2013 yili igin toplam olarak 3662 dava sayisi agilmistir. Bu dava 

sayisi TRB1 bolgesi igerisindeki oram 6,3 iken, Tiirkiye geneli igerisindeki oram

0. 001 diizeyinde gergeklesmistir.

2.10.4. Tunceli ilinde Qocuk Suglulugu

Giiniimiizdeki degismelerden en gok etkilenen kesimlerin bagmda gocuklar 

gelmektedir. Ozellikle iilkemizde radikal ve hizli doniigiimlerle ile birlikte 

geleneksel deger yapilari ve kurumlarmda ciddi doniigiimler gerceklesmekte, bu 

donusumler ile birlikte onemli sorunlar ortaya g  km isti r. Aile, bu degisimlerden 

olumsuz olarak en gok etkilenen kurumun bagmda gelmektedir.

Bu gergevede aile kurumunun geleneksel formunu kaybetmesi, diger bir 

ifade ile ailenin gee m ise kiyasla sosyallestirici fonksiyonunun azalmasi veya 

gocuklar igin ailenin temel sosyallestirici bir kurum olmaktan gikmasi gibi 

gelismeler, aile igerisinde yasanan sorunlar (giddet, istismar, kotii muamele, 

disiplin tutarsizliklan, boganmalar, yoksulluk, ebeveynlerin veya kardeglerin 

sugluluk durumlari vb.) gocuklarm ebeveyn bagliklarinm azalmasma ve sapkm 

egilimler igine girmelerine neden olabilmektedir. Aile kurumunun yam sira, kitle 

iletisiiti araglarmm etkisi, uyusturucu maddeye ulasma imkamn varligi, okulla 

ilintili yasanan sorunlar, m odem  tiiketim yapismm kiskirtici yapisi ve sapkm 

akran gruplanyla temas etme olanaklarmm varligi gibi hususlar giiniimiizde 

gocuklarm kriminallegmelerini agiklayici unsurlar olarak one gikmaktadir.

Bireyler agirlikli olarak suga, gocukluk donemlerinde yonelirler veya sug 

isleme aliskanligini kazamrlar. Yapilmig gok sayida gahsina, gocuklarm suglari 

en gok 13-19 yas arasmda islediklerini saptamistir. Omegin Farrington ve 

Wikstrom yaptiklari galigmada, kronik suglularda sug baslangicmm genelde 

13-14 yag gmbunda zirveye yerlegtigini, kronik olmayanlarda bu oranm 16 yag 

civarmda en yiiksek degeri aldigi yoniinde bulgular elde etmiglerdir (Farrington 

ve Wikstrom, 1994:84-85). isveg Metropolit Projesi (Swedish Projet Metropolitan) 

ve Cambridge Aragtirmasi, suga baglama yaginm genelde 13 ve 16 arasmda en 

yiiksek degeribuldugunu ortaya koymugtur (bkz. Farrington, 1997:370). Birlegik
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Devletlerde tutuklanan suclularin, suca baglama yag egrisinin 15 yasinda 

(Blumstein ve Garddy, 1982; Stattin vd. 1989), Stockholm'da tutuklananlarin 

suca baglama yagimn ise 13 yasinda (Bkz. Fry (1985) ve Finlandiya'da da 

suclu lugun 16-17 yasinda zirveye yerlestigi saptanmigtir.

Sonuc olarakcocuklarin sue yonelimleriningenelde ergenlik (13-19 yag arasi) 

doneminde arttigi ve sonraki siirecte azalma gosterdigi belirlenmigtir. Aym 

gekilde Farrington vd. (2003: 934-935) de, bazi aragtirmalarin suclulugun 15-17 

yaglan arasmda en yiiksek degeri aldigim ve yaklagik 20 yaglarmda da azalma 

egilimi icerisine girdigini ortaya koymaktadirlar.

Burada belirtilmesi gereken diger onemli bir husus ta, suca baglama 

yagmin, yetigkinlik caginda iglenen suclarin sayisi ile giiclii bir bicimde iligkili 

olmasidir (bkz. Tracy, Wolfgang ve Figlio, 1990; Wolfgang vd., 1972; Wolfgang, 

Thornberry ve Figlio, 1987). Bu cercevede omegin; Sampson ve Laub (1993), 

Glueck ve Glueck (1950)'in caligmalarinda, cocukluk donemlerinde sue igleyen 

bireylerin, sue iglemeyen eocuklara kiyasla yetigkinlik donemlerinde uc veya dort 

kez daha cok sue igleme olasiligina sahip oldugu bulgusunu elde etmiglerdir.

Yukanda aragtirma sonuelarini esas alarak, eocuklar tarafindan iglenen sue 

verilerinin tespiti, halihazirdaki eocuklar tarafindan iglenen suclarin orani ve 

igledigi sue tiirlerini belirlemenin yam sira gelecekteki sue diizeyini ongormek 

acisindan da onem tagimaktadir.
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Tablo 48: Geli§ Nedenine Gore Giivenlik Birimine Gelen veya Getirilen
Cocuklar
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Tiirkiye

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

62430 1177 89 2412 1340 4517 163 3632 2 0 56812 132592

68344 320 48 3195 1669 5081 373 3579 16 69336 151961

83393 586 6 6 3205 1745 8081 985 2768 39 87176 188044

84916 1279 27 3222 1208 10067 418 1712 24 101167 204040

100831 770 43 2424 1661 12474 245 2213 17 124402 245080

TRB1

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

1619 14 1 158 52 107 - 128 2 910 2991

2 1 1 0 4 - 116 18 247 3 7 - 1572 4077

2196 6 - 217 - 170 1 - - 1750 4340

1877 24 - 28 3 224 5 - - 1812 3973

2225 32 - 1 2 2 77 301 2 3 - 1939 4701

Tunceli

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

97 - - 2 - - - - - 40 139

134 - - 1 - 1 1 - - 76 213

105 - - - - 1 - - - 69 175

70 - - 2 - 8 - - - 74 154

50 - - 1 - - - - - 44 95

(Kaynak: TUiK, Segilmi§ Gostergelerle Tunceli, 2014)

Diger: magdur, kanunsuz call sin a, bilgisine basvurma, okula gonderilmeme, 
kurumdan kacmayi ve diger secenegi kapsiyor.

Yukandaki tabloda 2008-2012 yillan arasmda Turkiye geneli, TRB1 bolgesi 
ve Tunceli ili igin giivenlik birimine getirilen cocuklarin gel is nedenlerine iliskin 
nedenler ve oranlar yer almaktadir.
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Yillar bazmda tablodaki veriler degerlendirildiginde; Tiirkiye geneli ve TRB1 

bolgesinde (2011 yili ha rig) gerek yillar bazmda ve gerekse genel toplamda 
siirekli bir artig gozlemlenmigken, Tunceli ilinde hem yillar itibariyle diizenli bir 

artig soz konusu olmadigi gibi 2012 yilmda gerceklegen rakamlar, 2008 yilmdaki 

rakamlarm altmda kalmigtir. Tunceli ilinde 2008 yilmda 139 cocuk, giivenlik 
birimine getirilmigken, 2012 yilinda bu rakam 95'e diigmiigtiir.

Tunceli ilinde giivenlik birimlerine getirilen gocuklar en gok suga siiriiklenme 

gerekgeleriyle getirildikleri goriilmektedir. Bu kategoriyi ikinci ve iigiincii sirada 
"kayip ve evden kagma" segenegi izlemektedir. Bu iki kategorinin, gocuklarm 

teror orgiitiine katilmalan ile ilintili olabilecegi diigiiniilmektedir. Tunceli ili igin 

diger sug kategorilerinde (ornegin sokakta galigma, sokakta yagama, kabahat 

igleme gibi) giivenlik birimine getirilen gocuk bulunmamaktadir.

Tiirkiye ve TRB1 igin tabloya bakildigmda ise, "sokakta galigma" ve "sokakta 

yagama" sayismda giderek bir azalma dikkat gekmektedir. Bu azalig, hiikiimetin 
gocuklan sokaktan kurtarmaya yonelik politikalarmm bir sonucu oldugu ve 

aym zamanda bu politikanm baganli oldugunun onemli bir gostergesi olarak 

ele alinabilir.

Agagidaki tabloda da, gocuklarm hangi sug tur tiirlerinden giivenlik birimine 
getirildiklerine iligkin veriler yer almaktadir.
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Tablo 49: isnat Edilen Sug Tiiriine Gore Giivenlik Birimine Gelen/
Getirilen (locuklar, 2008-2012
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Tiirkiye

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

317 19726 1848 17884 1718 1858 703 2572 722 15082 62430

481 25182 2 1 2 1 17869 1618 2 1 1 1 937 2805 547 14673 68344

404 30180 2723 21857 1587 2763 1014 2916 6 8 8 19261 83393

390 32331 2243 24604 1476 2910 878 3463 1027 15594 84916

457 39048 2997 28506 1911 3524 1227 3654 965 18542 100831

TRB1

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

6 510 47 337 2 1 63 8 60 1 566 1619

36 580 25 282 29 45 13 48 5 1047 2 1 1 0

3 803 36 477 62 83 19 6 8 - 645 2196

2 793 47 437 2 0 74 5 83 1 0 406 1877

5 806 49 614 33 1 0 2 32 79 14 491 2225

Tunceli

2008
2009
2 0 1 0  

2 0 1 1  

2 0 1 2

- 17 - 13 - - 1 3 - 63 97

- 60 - 1 1 - 2 - 1 1 - 50 134

- 65 1 5 1 7 2 6 - 18 105

- 27 - 18 - - - 1 1 - 14 70

- 15 - 18 - 3 - 3 - 1 1 50

(Kaynak: TUiK, Segilmi§ Gostergelerle Tunceli, 2014)
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Diger secenegi: 6136 sayili kanuna muhalefet ve diger secenegini kapsiyor.

Yukandaki tabloya bakildigmda;

1. Tunceli ili igin cocuklarin en gok isledikleri sug tiiriiniin basinda 

"yaralam a", "hirsizlik" ve " mala zarar verm e" suglan gelmektedir. 2008-2012 
yillari arasmda bu iig sug tiiriiniin de yillar bazmdaki degisimi de, istikrarli bir 
yiikselme seklinde gerceklesmemistir. Dahasi yaralama suglarmda son 2 yilda 

ciddi diisiisler gerceklesmistir. Aynca, cinsel suglar ve gasp suglarmdan ise 5 

yil boyunca her sug tiirii kategorisi igin sadece l 'e r  gocuk giivenlik birimine 
getirilmistir.

TRB1 Bolgesi ve Turkiye geneline bakildigmda da aym sekilde gocuklarin en 
gok isledikleri sug tiirlerinin basinda Tunceli iline benzer olarak; "yaralam a", 

"hirsizlik" ve "mala zarar verme" suglari gelmektedir. Bu yoniiyle bir farklilasma 
yoktur. Ancak Tunceli ilinde yillar bazmda istikrarsizbir degisim gergeklesirken, 

TRB1 ve Turkiye igin bu suglarda siirekli bir artis gergeklesinistir.

2 . Tablonun diger dikkat gekicibir bulgusu da, sug isleyen gocuklar igerisinde 

cinayet sugunun islenmemesidir. Turkiye genelinde ise cinayetten giivenlik 

birimine getirilen gocuk sayisi kiigiimsenmeyecek diizeydedir ve aym sekilde 
yillar bazmda giderek artis egilimi gostermistir. TRB1 Bolgesinde ise 2009 

yili harig gocuk cinayet sugu az sayida gergeklesinistir. Ancak 2009 yilinda 

gereeklesen oran oldukga dikkat gekicidir.

3. Diger onemli bir saptama da 2008-2012 yillari arasmda gocuk suglulugunda 
ciddi bir dusiisun gerceklesmis olmasidir. 2008 yilmda, toplam olarak 97 gocuk 

isledikleri suglar nedeniyle giivenlik birimine getirilmisken, bu rakam 2012 

yilmda 50'ye diism iistii r. Sadece 2009 ile 2012 yillari arasmda, gocuk sugluluk 
egiliminde bir yiikselme trendi dikkat gekmektedir.

HEGEM tarafmdan 2011 yilmda yaymlanan, T iirkiye'nin Sug Haritasi/ "Cocuk 

Suglulugu" Raporunda Tunceli verileri asagidaki gibidir:
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Tablo 50: Cocuk Suglulugu Haritasmda "Tunceli"

Faktorler Sayilar f . Niifus % Oran TURKiVE iL SIRASI

1 (Jocuk Fail / £.N . % Oram 268 6.362 4,21 2,90 7

2 Q. M iikerrer / £.N . % Oram 227 6.362 3,57 2,17 2

3 C.H.A.C.D. / C.N. % Oram 161 6.362 2,53 2,23 19

f  ocuk Sugluluk Diizeyi 3,49 2,44 8

Tabloda, 2010 UYAP verileri iizerinden Tunceli ilinin uc faktore gore, cocuk 
sugluluk diizeyi analizi yapildi.

Bu faktorler;

S  Fail Cocuk Sayismin / Cocuk Niifusa Oram,

S  Miikerrer Sug Sayismin / Cocuk Niifusa Oram,

S  C °cuklar Hakkmda Agilan Ceza Dava Sayismm / Cocuk Niifusa Oram.

Buna gore ilk tabloyu inceledigimizde;

1) 2010 yilmda Tunceli ilindeki fail gocuk sayisi 268'dir. ilin gocuk niifusuna 
(6.362) oranladigimizda gocuk fail orarunm Tunceli'de % 4,21 oldugunu 
goriiyoruz. Faktor analizine gore, Tiirkiye ortalamasi %2,90'dir. Bu oranla 
Tunceli, gocuk faillerde iilke diizeyinde 7. sirada bulunmaktadir.

2) ikinci faktore gore, Tunceli'de gocuk miikerrer (tekrar) sug sayisi 227'dir. 
Yani birinci ve ikinci faktorii bir arada diigiindugumuzde; Tunceli'de, 2010 
yilmda suga karisan gocuk sayisi 268, ancak gocuklarm suga karisma sayisi 
495'tir. Cocuk miikerrer sug sayismi (237) gocuk niifusa oranlarsak, Tunceli'de 
gocuk miikerrer sug orarunm %3,57 oldugunu goriiriiz. Tiirkiye genelinde gocuk 
miikerrer sug ortalamasi %2,17 olup, Tunceli bu faktorde, iilke diizeyinde 2. 
sirada bulunmaktadir.

3) Son faktorde Cocuklar Hakkmda Agilan Ceza Davalarinm Cocuk Niifusa 
Oram ele alinmistir. Tunceli ilinde son iki yilda gocuklar hakkmda agilan ceza 
dava sayisi 161'dir. Bunun gocuk niifusa oram sonucu ise %2,53'tur. Faktor 
analizine gore Tiirkiye ortalamasi %2,23 olup Tunceli Cocuklar Hakkmda Agilan 
Ceza Dava Sayisi yoniinden iilke diizeyinde 19. sirada bulunmaktadir.

Cocuk Suglulugu Olgiimii igin esas alinan 3 faktoriin genel ortalamasi Tunceli 
igin %3,49 ve Tiirkiye igin %2,44'tiir. Bu oranlarla Tunceli ili, Cocuk Suglulugu 
Haritasmda diger illere gore 8. sirada yer almaktadir.
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Tablo 51: Cocuk Sug Tiirleri

TUNCELI QOCUK SU g N lTELlK  AN ALlZl

Faktorler

2008 2009 2 0 1 0 Tiirkiye

Sayi % Sayi % Sayi % %

§ahsa Kargi Su£ 74 48,05 95 56,89 118 62,43 48,39

Mala Kargi S115 70 45,45 60 35,93 52 27,51 42,66

Cinsel S115 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 1,06 3,01

Uyugturucu 1 0,65 5 2,99 8 4,23 4,04

Siyasi Su^ 9 5,84 7 4,19 9 4,76 1,90

Tabloda "Cocuklarin Fail Olarak" ne tiir suclara daha cok katildigina dair 

analizlere yer verilmistir. Bu kapsamda, belirlenmis beg ana kategoride son uc 
yilin UYAP istatistiki verileri irdelenmis, cocuk sue tiirii yiizde oranlarinin, 

Tiirkiye geneli yiizde oranlariyla karsilastirilmasi saglanmistir.

Buna gore Tunceli ilinde cocuk sue nitelik sayi ve oranlari soy led ir;

§ahsa kar§i suglar, %55,79 sue oran ve 287 sue sayisi,

M ala kar§i sutjlar, %36,30 sue oran ve 182 sue sayisi,

Cinsel suglar, %0,35 sue oran ve 2 sue sayisi,

Uyu§turucu suglari, %2,63 sue oran ve 14 sue sayisi,

Siyasi suglar, %4,93 sue oran ve 25 sue sayisi.

Bu sonuclara gore cocuk failler yoniinden Tunceli ilinde stihsa karsi sug ve 
siyasi sug oranlari, Tiirkiye ortalamasi iizerindedir.

Tablo 52: Genel Sug Haritasinda "Tu nceli"

T u n c e l i 2010 Genel Su£ Haritasi

F a k t o r l e r Sayilar Niifus % Oran Tiirkiye % II Sirasi

1.Toplam Olay(Cbs) 4.536 65.919 6 ,8 8 6,07 9

2.Yeti§kin Sug 5.853 65.919 8 ,8 8 8,09 24

3.Qocuk Sug 505 6.362 7,94 5,07 1

Genel Su^luluk Diizeyi 7,90 6,41 6
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Tablo 52'de, Tunceli ilinin Genel Sug Diizeyi tig faktor iizerinden ortaya konmaya 

gali§ildi.

Bu faktorler;

S  Yetiskin Fail Sayismin /  Yetiskin Niifusa Oram,

S  Toplam Olay Sayismin / Yetiskin Niifusa Oram,

S  (^ocuk Sug Sayismin / Cocuk Niifusa Oram.

ilk faktorde ceza dava konulu (CBS) toplam olaylar ele alindi. Tunceli ili igin 
bir yilda gereeklesen 4.536 toplam olayin yetiskin niifusa oram %6,88olmustur. 

CBS Toplam olaylarda Turkiye ortalamasi %6,07 olup, Tunceli ili toplam olay 
oranlari yoniinden iilke diizeyinde 9. sirada yer almaktadir.

ikinci faktore gore, Tunceli ilinde 2010 yilmda adliye kayitlarinda yer alan 

yetiskin fail sayisi 5.853 olarak tespit edilmistir. Bu sayiyi ilin yetiskin niifusuna 
oranladigimizda elde edilen sug orani %8,88 olur. Bu faktorle ilgili analizlerde 

Turkiye ortalamasi %8,09 olup, Tunceli ili yetiskin suglulugu agisindan iilke 

diizeyinde 24. sirada bulunmaktadir.

Bu tablonun son faktoriinde, gocuk suglulugu analizine yer verildi. Tunceli 
ilinde 2010 yilinda gocuklarin suga karisma sayisi -miikerrer sayilar dahil- 505 
olup, bunun gocuk niifusa oram %7,94olarak hesaplanmistir. Bu faktor analizi 

iizerinden gocuk suglulugu ortalamasi Turkiye igin %5,07'dir ve yine ilgili faktor 
agisindan, Tunceli ili iilke diizeyinde 1. siradadir.

illerin, Genel Sug Diizeyi Olgiimii igin esas alinan iig ana faktoriin ortalamasi 

Tunceli igin %7,90 ve Turkiye igin %6,41'dir. Bu oranlarla Tunceli ili, Tiirkiye'nin 

Genel Sug Haritasinda diger illere gore 6. sirada yer almaktadir.

(Kaynak: HEGEM Tiirkiye'nin Sug Haritasi Raporu, 2011. Sayfa: 102-104)

HEGEM tarafmdan UYAP verileri baglaminda 2011 yilinda yayinlanan, 

Tiirkiye'nin Cocuk Magduriyeti Raporunda Tunceli verileri asagidaki gibidir:
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Tablo 53: Cocuk Magduriyeti Haritasmda Tunceli

Tunceli fo cu k  M agduriyeti Analizleri

Faktorler 2008 2009 2 0 1 0 Toplam Q. Niifus %Oran Tr %

Magdur (Jocuk 269 339 367 975 16.520 5,90 3,79

Magdur Dosya 124 158 195 477 16.520 2,89 2,29

ll Sirasi 25

Caligmada esas alman faktorler;

1- Son iig yilda magdur gocuk sayismin gocuk niifusa oram,

2- Cocuklarin magdur oldugu olay sayismm gocuk niifusa oram. 

Miikerrer (tekrar) magduriyet sayilari katilmadigmda Tunceli'de; 

2008'de 124 olayda 269

2009'da 158 olayda 339

2010'da 195 olayda 367 gocuk olmak iizere;

SON t ig  YILDA

477olayda 975 gocuk, sug magduru olmustur.

Bu verileri ildeki (0-18 yag) 16.520 gocuk sayisma oranladigimizda; 

S  (gocuklarm magdur oldugu olay (dosya) oram %2,89 

S  Magdur gocuklarm oram %5,90 olarak elde edilmis olur.

Bu oranlar Tiirkiye ortalamasmm(%3,79 ve %2,29) iizerindedir.

Bu ilde, magdur gocuk sayilarmdaki artig;

2008-2009 yillarmda; %26,022009-2010 yillarmda; %8,26 ve 

Son iki yilda (2008-2010'da) toplam %36,43 olarak gergeklegmigtir. 

Bu analiz sonuglarma gore Tunceli, diger illere gore;

(^ocuk magduriyeti analiz diizeyi yoniinden 25. sirada yer almigtir.
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Tablo 54:Tunceli Cocuk Magduriyeti Nitelik Analizleri

M agduriyet Turu
2008 2009 2010

Sayi Yiizde Sayi Yiizde Sayi Yiizde

§ahsa Kargi Su£ 153 85,47 2 0 0 89,29 254 84,39

Mala Kargi Su£ 17 9,50 2 0 8,93 37 12,29

Cinsel Su£ 9 5,03 4 1,79 1 0 3,32

Toplam 179 1 0 0 ,0 0 224 1 0 0 ,0 0 301 100,00

Tablo 55:Tunceli Cocuk M agduriyeti N itelik Analizleri (2008-09-10)

M agduriyet Tiirii
Son U5 Yil Tiirkiye Toplam

11 Sirasi
Sayi Yiizde Yiizde Sayi

§ahsa Kargi Su£ 607 86,22 80,01 516.951 11

Mala Kargi S115 74 10,51 9,85 63.672 15

Cinsel S115 23 3,27 10,14 65.491 81

Toplam 704 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 646.114

(Kaynak: HEGEM Turkiye'nin Qocuk Magduriyeti Haritasi Raporu, 2011.)

Tabloda secilen uc ana kategori iizerinden, Tunceli ilinde;

Cocuk Magduriyetine neden olan sug tiirleri ve magdur cocuk sayilan,

Tabloda magduriyet turu yiizdeleri ve Tiirkiye il sirasi verilmistir.

Ug yillik analiz sonuglarina gore,

Cocuklarin Magdur Oldugu Sug Tiir ve Oranlari;

Sahsa Kargi Tunceli %86,22 - Tiirkiye %80,01

Mala Kargi Tunceli %10,51 - Tiirkiye %9,85

Cinsel Sug Tunceli %3,27 - Tiirkiye %10,14 geklindedir.

Magduriyet tiir ve oranlari yoniinden Tunceli;

S  Sahsa Kargi Suglarda diger illere gore 11.

S  Mala Kargi Suglarda diger illere gore 15.

S  Cinsel Suglarda diger illere gore 81. sirada yer almigtir.
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2008-2010 Magdur Nitelik Artig Oranlari;

Sahsa Karsi Sug %66,01 il Sirasi: 12

Cinsel Sug %11,11 il Sirasi: 74

Mala Karsi Sug %117,65 il Sirasi: 1

2.1 1 . Siyaset ve Siyasal Yapi

Arastirmamizin buboliim iinde, 'siyasal yapi' veya 'siyasal davramsa' iliskin 
bazi verilerin analizi yapilacaktir. Klasik 'yapisal-islevselci sosyolojiye' gore,bir 
toplumsal sistem (yapi), farkli islevleri ifa eden, alt kamusal-sosyal sistemlerin 
fonksiyonel isbirliginden olusmaktadir. Dolayisiyla siyasal sistem, ekonomi, 
kiiltiir, din, egitim, sanat, edebiyat, ahlak vb. diger toplumsal sistemlerle 
karsilikli etkilegim igindedir.

Bu galismada, Tunceli'de siyasal yapinin ve politik tutumlarin anlasilir 
kilinmasina yarayacak temalar etrafmda sorular yoneltilmistir. Bu baglamda 
'siyasal aidiyet', 'desteklenen siyasal partiler', 'sosyal dislama ve diglanma', 
'sivil topluma iiyelik', 'yurttaslik', 'onemli ve oncelikli siyasal sorunlara' iliskin 
bir dizi soruya yamt aranmigtir.

Tunceli (Dersim) tarihsel siiregte, her alanda oldugu gibi siyaseten de 
dinamik goriintii cizmistir. Osmanli arka plam ve Cumhuriyetle devam eden 
gelisiiTi siirecinde kent toplumsal ve siyasal muhalefetin merkezi kentlerinden 
birisi oliriustur.

2.12. Sosyal Dayani§ma ve Yoksulluk Kiiltiirii

2.12.1. Hanenin Kom§uluk ve Akrabalik ili§kileri ve Sosyal Dayam§ma
A glan

Toplumsal yapida sosyal dayamsma ve butunlesmenin saglanabilmesi igin 
sosyal dayanisiria aglan onemli islevler iistlenmektedirler. Sosyal dayamsma 
aglan zayif olan toplumsal yapilar, zamanla sosyal goziilme ve gokusle son 
bulurlar.

Her toplumda karsi la si lan ve kan/soy birligine dayanan akrabalik iliskisi 

yamnda, kaynagi ve etkinligi top lumdan topluma ve hatta aym top lumda zamanla 
da degisen sanal/kurgusal akrabaliklar da vardir. Geleneksel toplumlarda, bu 
sanal akrabaliklar daha gok toplumun one gikan inanciyla belirlenmektedir.
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Calismamn alanma olusturan Tunceli'de Alevilik inanciyla belirlenen 

musahiplik, kirvelik, dede - talip iliskisi gibi sanal akrabaliklarin etkisinin, 
modernlegmeyle birlikte zayiflamis olsa da devam ettigi sonucu ortaya 
ci km a kta dir.

2.12.2. Yoksulluk ve Kulturu

Diinyada ve Tiirkiye'de yoksullugun tanimi ve sinin ile ilgili farkli olcutler 
kullanilmaktadir. Yoksulluk gecimlik diizeyinin altmda olan olarak tammlamr 

ise gen is ve genel bir tanun yapilmis olur. Giddens, yoksullugu; "kimi insanlarin, 
gergekte gelirleri temel gegimlik gereksinimleri kar§ilamakta yetersiz kaldigi durum" 

olarak nitelemektedir. Fakat yazar bu tanimda da olciitiin degisebilecegini 

kabul etmekte ve gelirin aym olmasma ragmen yasam in bolgeden bolgeye daha 

pahali olabilecegini belirtmektedir (Giddens, 2000: 289). Tunceli bu modelin iyi 
bir omegini olusturmaktadir. Ciinkii Tunceli'de yasamamn maliyeti yiiksektir. 

Ulasim maliyeti artirici bir faktor olarak fiyatlari artirir. Yiyecek fiyatlan gorece 

%20-25 arasmda daha yiiksektir.

Bolgede iiretimin sinirli olmasi sebze ve meyvelerin daha gok Akdeniz 

Bolgesi'nden karsilamnasi fiyatlari yukan itmektedir. Giyecek iiriinleri %30-40 

yiiksektir. Cogunlukla istanbul'dan temin edilen giyecekler, mesafenin fazla 

olmasindan dolayi yiiksek fiyatlara alinma zorunlulugunu dogurmaktadir.

Kislik giyeceklerde gorece pahalilik daha da artmaktadir. Kis sartlarinin gok 
daha sert yagandigibolgede kislik giyeceklerin kalin olmasi maliyeti fazla lastirir, 

satin almayi zorlastirir. Isinma giderleri de oldukga masraf olusturmaktadir. 

Akdeniz Bolgesi'nde kis aksainlari yakit tiiketmeden kolaylikla katalitik bir 

soba ile gegistirilebilir. Oysa Tunceli'de 2014-2015 kisi bolgede 3-4 ton odun 
komiir ile ancak atlatilabildigi bir donem olmustur. Isinma maliyeti en az 

%100 fark meydana getirmektedir. Ayrica Tiirkiye'de akaryakit fiyatinin en 
pahali oldugu yerlesim birimleri de dogudadir. Kirsal alanda goziilmenin ve 

kentsel alana birikmenin yasandigi bolgede gayrimenkul ve kira iicretleri de 

oldukga yiiksektir. Niifus artis hizi diisiik olan Tunceli'de, orta biiyiiklukteki bir 
apartman dairesinin kirasi 550-600 TL'dir.

Tunceli'nin kendine has yasam tarzinin olusturduguna inanilan bir geri 

kalmislik iitopyasi mevcuttur. Buna gore il ekonomik, sosyal ve kiiltiirel 
yonlerden geri kalmistir. Bunun onemli tarihi sebepleri;
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- Tunceli'nin yonetici otorite tarafindan ihmal edilmesi,

- ilde gocebe hayvanci asiretlerin yaygin olmasi, bunlarin yerlesik yasam 

tarzma ayak uydurmakta zorlanmasi

- ildeki toplumsal yapirnn dedelik, agalik, seyhlik, asiretcilik benzeri 
olusumlarin, yari feodal yapirnn ilerlemeye engel teskil etmesidir.

Tunceli ilinde b ircok ilden farkli olarak, cografi faktorlerin cografi konumun 
ekonomik yasan tiy i  olumsuz etkiledigi soylenebilir. O yiizdendir ki Tiirkdogan, 

bolgede yaptigi daha eski tarihli, bazi saha etiidii call sin a ve gozlemlerinden 

soma, bolgeyi bilen, asire t  sosyolojisi, a si ret antropolojisi ve benzeri 
programlardan haberdar ogretmenlerin gorevlendirilmesini isteiTiistir ve bolge 

iiniversitelerinde de sosyoloji, antropoloji ve etnoloji boliimlerinin kurulmasim, 
yogunluk kazanmasi gerektigini belirtm istir  (Tiirkdogan, 1997: 89).

Tunceli oldukca karmasik bir goc aktivitesine sahiptir. Bir yandan niifusa 

istihdam olusturulamadigi icin yurt ici ve yurt disina yonelimler olmaktadir. 

Dogu bolgelerinde simrli olan is olanaklarmdan faydalanamayan faal niifus, is 

olanaklarimn gorece fazla oldugu, daha gel ism is bolgelere ya da biiyiik kentlere 
gog etmektedir. Ote taraftan hala kirsal alandan yakin biiyiik sehirlere dogru 

(Elazig, Malatya) kentlere dogru olan niifus hareketi devam etmektedir. Son 
30 yilda bu goclere giivenlik nedeni ile olan gocler de eklenmistir. Koylerin 

bosalmasi, teror tehdidi, can giivenligi farkli bir goc dalgasina sebep teskil 

etmektedir.

Turkiye'nin son 20 yilina damgasim vuran hizli sanayilesme ve buna bagli 

hizli kentlesme siirecinde, ilde tiiketimde bir canlanma olmu s, fakat bunu devam 
ettirecek iiretimde bir canlanma meydana gelmemistir.

Ozellikle imalat sanayinde gerceklesen biiyiime oteki bolgelerin cok altinda 

kalmigtir. Bolgeler arasinda ortaya cikan bu mekansal esitsizlik, bireyler arasmda 

gelir dagilimi adaletsizligini koriiklemistir.

Dogu ve Giineydogu Anadolu bolgelerinde bulunan biiyiik sehirlerden, 
Gaziantep disinda hie birisi kendisinden kiiciik yerlesim birimlerini etkileyecek 

birer bolgesel merkez durumuna gelememistir. Elazig, Malatya, Van, Erzurum 

ve Sanliurfa gibi biiyiik sehirlerin, fonksiyonel etki sahalari, adeta il simrlan 
asamazken, Tunceli kendi ilcelerine dahi, ticaret ve hizmet fonksiyonlan
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agismdan yetmemektedir. ilin katma deger olusturmakta smirk kalmasi, diger 

sehir kasaba ve koyleri ekonomik acidan Elazig'a bagimli hale getirmektedir. 

Tunceli fonksiyonlan itibari ile kirsal ve kentsel topraklan etkileyebilecek bir 
islev o 1 ustu ra ma ma kta d 1 r. Bununla birlikte komsu illerde de benzer iktisadi yapi 

oldugundan Tunceli'ye komgularindan da ek bir sermaye a kisi olmamaktadir. 

Malatya'mn GSYH'den aldigi pay %«7 ,5  Elazig'in %o6 gibi gok diigiik 

degerlerdedir. GSYH'den aldigi pay %ol'in altmda olan Tunceli, Tiirkiye'nin ve 

bolgenin GSYH'deki payi en diigiik olan ilidir. Dogal olarak bu da igsizlik ve 
yoksulluga katalizor etkisi yapan onemli bir unsurdur.

Tunceli'de problem olugturan niifustan gok istihdamdir. Okullagma oram, 

niifus bagma diigen tabip, dig tabibi ve eczane, kigi bagma tiiketilen elektrik, 

igme suyu, kullamlan kredi, otomobil sayisi, sanayi istihdami, tarimsal iiretim 

ve verim, kadm istihdami, iicretli iggilik, sanayide iiretilen katma deger, kirsal 
yerlegmelerde asfalt yollarmi, kigi bagma diigen kontor m iktan, faks sayisi vb. 
tiim geligmiglik gostergelerinde son siralan almaktadirlar. Son sirayi almanm 

yanmda iilke ortalamalarmmbir kag kat altmda degerlere sahip tirler. Bu nedenle 
diger yoksul bolgelerin yoksulluk diizeylerine gore daha derin bir yoksullugun 
kugatilmigligi igindedirler.

Tunceli neden daha fazla yoksul? Tunceli'nin yoksullugu daha derin 
yagamasmm altmda farkli sebepler yatmaktadir. Her ne kadar merkezinde 

insarun oldugu denklemleri belirli kiimelere ayirmak gruplamak gok zor olsa 

da, ilin yoksullugunda geri kalmigligmda, genel gergevede bazi unsurlar daha 
belirgin olarak kendisini hissettirir. Bunlar;

1- Tarihi Faktorler

2- Dogal (Zevre Faktorleri

3- Sosyal Yapi

4- Yonetim Politikalari olarak kategorize edilebilir. Bu kategorik smiflarm 

her birisi yoksullugun olugumunda, derinlegmesinde ve kiiltiir gekline 

doniigmesinde tek tek ve/veya toplu olarak pay sahibidir.
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Kronik Yoksullugun Kokeni: Tarihi Faktorler

Bir toplumun karakterleri sorunlan, yapisi uzun bir tarihi gelismenin 

sonucudur. Buna hie sup he yok. Dogudaki yerlesiin birimlerinde ikamet eden 
niifusun da, bu kuralin kapsami icinde olacagi asikardir (inalcik H., 1997 

sh.65).

Dogunun derin yoksulluk probleminin de kokeninde, tarihten gunumuze 

kadar uzanan bazi siyasal ve sosyal unsurlarm etkisi oldukca onemlidir.

Turkiye'nin dogu bolgeleri paleolitikten gunumuze daima kaosun adresi olmu§tur. 

ilkel toplumlarm izlerine sikca rastlanan bolgede yasanan cekisme ve rekabette 
eski olmaktadir. Medeniyetinmerkezinin Ortadogu oldugu dusiinulurse, insanlik 

cekismeleri tarihinin bolgede daha eski oldugu fikri olagan kabul edilebilir. 

Basra'dan, Firat ve Dicle suyollarim izleyerek kuzeye dogru ilerleyen insanlik 
ilk olarak Turkiye'nin dogusuna yerlesmistir. Bu donemden itibaren Tunceli'nin 

yiiksek dag siralan ve uzun nehirleri sinir olusturmustur. Cemisgezek, Pertek 

ve Mazgirt, Firat Nehri boyunca miicadelenin ilerini tasiyan kaleleri ile iinliidiir. 
insanlarin esyalari, kendilerine mal edinmeye basladiklarindan soma miicadeleler 

olirui s, kavgalar cikmis ve zenginlik yoksulluk kavrami insanlar arasinda 
ifade edilmeye baslanm istir. il tarihinde donemler boyunca uzun siireli refah 
toplumlan meydana gelmemistir. Dini, etnik, idari, kiiltiirel miicadele alam olarak 

belirmi§tir. Yani Tunceli'ye miras kalan bir refah payi bulunmamaktadir.

Dogu illerimizin gercek tarihi yazilamamistir dense de (inalcik, 1997: 65), 

genel karakterlerini ortaya koyacak bilgiler, veriler, bazi sonuclari ortaya 
koymaktadir. ilk  olarak Selcuklu doneminde azalan catismalar olumlu etkilerini 

gostermis bu doneme ait camiler, kaleler, hastaneler, egitim kurumlan, mimari 

eserler yayginlasmistir. Tunceli Selcuklu doneminde, her bakimdan bollugun ve 

ekonomik rahatligin fazla oldugu bir bolge olmustur. Cin'den Akdeniz'e uzanan 
donemin "transcontinental" yollarm kavsaginda yer alan ilde, Cemisgezek, 

Pertek ve Mazgirt ilcelerinde, ticaretin hizla gelistigi buna bagli bir hizmet 
sektoriiniin olustugu biiyiik hanlarin carsilarin gelistigi donem, Hacli Savaslari 
ve Mogol istilalari ile neticelenir. Boylece halk gunumuze kadar kesintisiz siiren 

yoksulluk ve sefaletle yiiz yiize kalir. ll.y iizyildan 14. yiizyila kadar Turkiye'nin 

dogusunda niifus ve siyasi bakimdan yavas yavas gelisen, bolgeye damgasim 
vuran bir Turkmen kiiltiirii olusmustur (inalcik, 1997: 67).
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Tunceli'nin giiniimiize kadar gelen inane farkliligmin kokleri bu donemde 

atilmistir. Osmanli, dini yozlagtirmaya yonelik gordiigii bu hareketi ortadan 
kaldirmak igin uzun bir miicadele vermistir. Hatta iilkenin bu bolgesindeki her 

tiirliihareket, ic diigmanendisesi ile sert askeri tedbirlerle onlenmistir. Tunceli'de 

kronik yoksullugun ilk etkeni, 15. Yiizyildan guniimiize kadar siirdiiriilen inang 
gati§malanmn, yoksullugu ve gogii tetiklemesidir. Tunceli'de timar sistemi yoluyla 

dagitilan arazi m iktan fazla olmamasina ragmen, bolgedeki sosyal yapmin buna 
uygun olmasmdan dolayi Asiret ve agalik gibi miiesseseler yoluyla zenginlesen 
toprak sahiplerinin yaninda, yoksullasan ve miilksiizlesen "M araba" yoksul 

kitle hizla artmaya basladi. ilde kronik yoksullugun tarihi etkenlerinden ikincisi de 

A§iret-Aga vb. sosyal orgiitlenme bigimleridir.

Dogal Qevre Faktdrleri: Yoksullugun Derin Boyutu

Tunceli'de topografik sartlar, iklim, Bitki ortiisii, Hidrografik unsurlar; 
bolgede geeiin kaynaklarmi, niifusu, yerlesmeyi, ulasiim, isguciinu, Sermaye 
eekiciligini, gocleri ve tabi terorii olumlu veya olumsuz sekilde etkilemektedir.

Tunceli, yiiksek ve engebeli reliefi ile arazi kullanimmi sinirlayan iktisadi 
faaliyetleri ise zora sokan bir etkiye sahiptir. Tunceli yaylalarmda gocebe 

hayvancilik yapan Savak vb. asiretler faydalanmaktadir. Kis Aylarmi 
Tunceli'de geciren asiretler, yaz aylarmda Erzincan ve Erzurum yaylalarma 

gog etmektedirler. Bu gog, guniimiizde Tiirkiye'nin en biiyiik donemlik gogiinii 
meydana getirir (son zamanlarda teror olaylan ve giiven ortammin bozulmasi, 
yayla yasaklan bunu azaltims veya kesintiye ugratimstir). "davarci" asiretler 

gegmiste gegim sikintismi yoksulluk diizeyinde hissetmezken, bugiin otlaklann 

veriminin azalmasi, niifusun artmasi, canli hayvan ithali, entegre et tesisleri, 
mandiralar, entansif ahirlar, sehir hayatmm gekiciligi, gocuklann egitim ihtiyaci 

gibi nedenlerden dolayi, kentlere yerlesmektedir.

Hayvanciliktan istedigi verimi alamayan hayvancilikla geginen niifus biiyiik 

bir yoksulluk igindedir. 2002 ve 2003 yilinda Firat iiniversitesinde Savak asiretleri 

iizerine yapilan farkli konulardaki lisans tezlerinde gikan sonug; gogerlerin artik 
hayvancilik yapmak istemedikleri, fakat baska bir is ellerinden gelmedigi igin 

bunu yaptiklari se k 1 i n de k i beya n 1 a ri d i r. Ozellikle mandiralar, entegre et tesisleri, 

canli hayvan ve et ithalleri, gogebe hayvancilik yapan asiretleri zor durumda 
birakmaktadir.
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Yiikselti ve buna bagli iklim sartlari ulasnni da etkilemektedir. Kis aylarmda 
birgok kirsal yerlesim birimi diinya ile hie iliski kuramaz veya gok zor sartlarda 
iligki kurar. Tunceli'nin yiiksek daglari, u la si in maliyeti artirici bir faktor olarak 
hayat pahaliligina etki eder. Tunceli'nin depresyonlan, havzalan ve algak plato 
sahalan, bitkisel iiretimin yapildigi alanlardir. Fakat yasam tarzini tarima 

endekslemis bitkisel iiretim yapan niifusun yoksulluk agismdan ozellikleri, 
gogebe hayvancilik yapanlardan farkli degildir. Toprak artik doyurmamaktadir. 
Tunceli'de Toroslar'm giineye bakan yonleri oldukga fazla yagis aldigi igin, 
dag etekleri zirai faaliyetin en fazla goriildiigii alanlardir. Tiirkiye'nin en giizel 
iiziimlerinin yetistigi baglar bu alandadir. Aym zamanda yagisin fazla olmasi 
bolgenin diger boliimlerine gorece kurakligm azalmasi, hayvancilik igin uygun 
sartlar meydana getirdiginden (Yiicel, 1987: 109), Hayvancilik yapmaktadirlar. 
Lakin yapilan hayvanciligm ekonomik degeri gegimlik diizeyinin gok 
altmdadir.

Bilingsizce (tabi bu yine hayat pahaliligmi azaltmak igin yapilmaktadir) 
tahrip edilen orman ortiisiiniin yenilenmesi iklimin sertligi nedeniyle gok zor 

olmaktadir. Dogal durumun bozulmasi ekolojik dengeyi ve yaban hayatmi 
da etkilemistir. il'de kis aylarmda goriilen kar yagislari kirsal kesimi yol, su, 
elektrik agismdan zor durumda birakmaktadir. Egitim soguk tatilleri nedeni ile 
aksamaktadir. Tasnnali sistemle ogrencileri okula getirmek zorlasmaktadir.

Sosyal Yapi: Yoksullugun Ozneleri

Tunceli'ye has sosyal karakterler, yoksulluk iiretmektedir. Niifus yapisi, 
gogler, kir-kent iliskileri, aile biiyiikliikleri, sosyal siniflar ve toprak bo 1 Li sum Li 
vb. unsurlar insanlarm yoksulluk diizeylerini etkilemektedir. Sosyal yapidaki 

bazi ozelliklere yukaridaki paragraflarda deginilmeye gahsilimstir. Farkli bazi 
boyutlan da a sag id a omeklerle agiklanacaktir.

Azgelismis ve/veya geri kalims iilkelerdeki toplumsal esitsizliklerin 
biiyiikliigii aym zamanda, ekilen topraklarm gen is bir kismmm az sayida olan 
biiyiik miilk sahiplerinin elinde bulunmasmdan ileri gelmektedir (Lacosta, 1996: 
19). Bu kadar onem addedilen toprak boliigiimii iilkeler arasmdaki kategorik 

ayirimi belirledigine gore, bolgeler arasmdaki kategorik ayirimda daha net 
belirgin bir yapmm goziimlenmesinde yardimci olabilir. Tunceli'nin onemli 
bir karakteri topragi fazla olanm niifus miktari az, topragi az olan niifusun 
fazla olmasi ile yakmdan alakalidir. Boylece bir kast olusumu meydana gelir.
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Smiflardan birini feodal veya yan feodal toprak agalan meydana getirirken, 

ikinci bir tabakada ve sayica fazla olan, bolgeye ozgii "m araba" kasti olusur. 
Topragin sahibi, aga veya asiret lideridir. Aganin emrettigi sekilde toprak islenir 
boliisiim yine onun istedigi sekilde olur. Marabanin hakki aganin ongordiigii 
kadardir. Bolgede toprak ekstansif sartlarda isletilmektedir. Nufus, enerji olarak 
kullamldigi igin maliyet daha diisiik fakat birim alandan alinan verimde dogal 
olarak daha diisiiktiir. Son yillarda artan niifus ve azalan gelirler bu sistem 
iizerinde etkili olmus ve sistem asinmaya baslairnstir.

Giiniimiizde Tunceli ilinde koyliiliigiin coziilusunun, kentlerin farkli 
sorunlarla karsilasmasinin en onemli sebebi niifus artisi ve goclerdir. Ust 
paragraftabahsedilensistem inbozulm asi veyozlasmasi iizerine goc baslairnstir. 

Tarimsal yapidaki degisim, iiretim yontemlerindeki farklilasma, arazilerin 
verimindeki diisiisler, reel iicretler iizerindeki asinma, kirsal potansiyelin 
kullamlamamasi, kirsal yoklugu yasayanlari goce zorlairns ve kirsal yoksullar 
kentli yoksullara evrilmislerdir. Altan'in (1994) soylediginin aksine, kapitalizmin 
koylerine ugradigim zanneden, fakat yillardir maraba yasayan yoksul halk, kent 
hayatina heniiz entegre olamadigmdan, kentin daha acimasiz kosullari altmda 
yasamlarim devam ettirmeye calismaktadirlar.

T unceli'de ve yogunluklu olarak kirsal kesimde, yaklasik 40 yildir devam eden 
teror hareketleri ve buna kargi alinan askeri tedbirler, zaten topraktan iimidini 
kesmis olan koyliiyii sehirlere itin istir. Giivensiz ortam, koy yakmalar, koy 
bosaltmalar, silahli catismalar dogal olarak bu aktiviteyi meydana getirmistir. 
Kiralar artinis, yiyecek ve giyecege artan talep, fiyatlan artirims yoksulluk 
diizeyini daha da yukan itmistir. Cografi sartlar ve iktisadi gelismeler, dogu 
kdylusune kdyunde yasarna hakki taiiirnarnistir. Altan calisinasinda, Tiirkiye'de faal 
niifustaki tarimda calisanlarin orarum %35 oldugu, tarimdan sanayiye kaynak 
aktarilmasi ve 15-20 milyon kadar insanin kirsal alandan sehirlere gelmesi 

gerektigi ifade etse de (Altan, 2001: 150). Semt pazarlan yoksullarin sadece 
kendilerinin ihtiyaclarim karsiladiklari yerlere doniismustur (Can, 2002: 195). 
Sehirlerde calisacaklari fabrikalar kapanimstir.

Tunceli, son 10 yillik donemde sehirli niifus artis hizi yiiksek olsa da, hala 
niifuslarimn biiyiik bir boliimii kirsal kesimde yasamaktadir. 2014 yili niifus 
sayimma gore Tunceli ili niifusunun %62,5'i (53,388kisi) sehirlerde yasam ay a 
baslairnstir. Fakat bu rakamlar bir sahte kentlesme ornegidir. Cunkii ilde kentsel
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niifusu belirleyen olciitiin idari merkez olma kurgusu iizerine oturmasi, 
Niifusu 1283 olan Piiliimiir'ii sehir gostermektedir. Oysa Sehirsel karakterler 
Tunceli'de dahi sinirli olarak oleu linekted i r. Aslmda bu su tespiti de beraberinde 
getirir. Tunceli ilinde agirlikli ve yogunluklu olarak kirsal yoksulluk ya§anmaktadir. 
Kentliles(e)memis bir topluluk kentsel degerlere ve kentsel yasam tarzina 
entegre olamamig bir toplum yapisi tiiremis olacaktir.

Kisaca kentsiz bir kentlesme meydana gelecektir (Bookchin, 1999: 10). 
Kentlerin icinde bulundugu bu bunalima deginen Bookchin kentlesmeyi hem 
kirsal kesim igin hem de kent igin bir kanser hiicresi gibi betimlemektedir. 
Bu tarz kentlesine tarzinda, kent ile kirsalin catismasi yerini kent-kentlesme 
gatismasina birakir. (Bookchin, 1999: 11). Kirsal alandan gikan yoksullar, 
once kendi sehirlerine arkasmdan da yakin olan Adana, Mersin, Antalya gibi 
sehirlere veya istanbul'a gog etmektedirler. Tiirkiye'deki biiyiik sehirlerin 1980 
den once yasadiklari fenomen ile, dogu sehirleri ancak 1990'li yillardan sonra 
yakalandiklan hizli gog ile tamsmislardir.

Apartmanlasma kentli orta sinifin ortaya gikisinda ve refah diizeyini 
artirmalarinda araglarindan birisi olarak tarumlansa da (Isik vd., 2002: 103), 
Tunceli'de apartmanlasma daha gok yoksul sinifin, kente entegre olma gabasmm 
gostergesidir. Sehrin kenar mahallelerinde veya disinda yapilan toplu konutlarda 

ve gecekondularda kiralama yoluyla oturan yoksul kesim, koydeki enformel 
i 1 iskilerini devam ettirme egilimindedir. Sehre uzak olan boyle mekanlar ise bu 
tarz yasam igin avantaj saglamaktadir.

Sosyal agidan yoksulluga neden olan bir diger onemli konu Tunceli'de toprak 
dagilimi ve arazi miilkiyeti ile iliskilidir. Miilksiizler ile Miilkiyet arasindaki, 
Touraine'in deyimiyle "eski toplumsal siniflar" ile alakalidir (Touraine, 1974: 
14). Nitekim kirsal toplumlarin tarumlayici ilkesi meslekten gok miilkiyettir. Bu 
nedenle kirsal sinif yapismi olusturan is boliimiinden gok miilkiyet i 1 iskilerinin 
orgiitlenmesidir (Urry, 1999: 113).

Tunceli'de 1980'li yillarda faal niifusun %55 civarinda bir boliimiinun 
tarimda galistigi saptanmistir. Bu oran, 2010'lu yillarda %45-50'lere kadar 
diisse de gorece yiiksek diizeyini korumaktadir. Bu nedenle tarim kesiminin 
gelirindeki reel gelismeler toplumdaki alt gelir gruplarina iliskin degismeleri 
belirlemede onem tasimaktadir. Ekonomik gelismeyle beraber tarim kesiminin 
payinin diismesi pek tabi beklenen bir sonugtur. Tarimm milli gelirdeki payinin
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diismesi bu kesimde ya sayan niifusun azalmasiyla beraber seyretmektedir. Fakat 

Tunceli'de tarimin milli gelirdeki nisbi payi onemli olciide diismesine ragmen, 
halen tarimda yasayan niifus veya istihdam oram 50k yiiksek diizeydedir. 

Tunceli'de tarim kesiminde issizlik veya eksik istihdam oramnin 50k yiiksek 
oldugu bilinmektedir.

Tunceli'de arazilerin %80'i 10 dekardan az topraga sahip niifusun elindedir. 
Tunceli'de, rantabl olmaktan uzak, arazi daha fazla boliinmiis ve arazi sahibi 
olan niifus daha fazladir. Fakat arazilerin kiigiikliigii, iklim, sulama probleminin 
olmasi, birim alandan alman verimin dusukliigii, Giibre traktor, akaryakit 
fiyatlarimn 50k yiiksek olmasi arazi sahipligini anlamli kilmamaktadir.

Goriildiigii gibi tarim topraklan, az sayida ciftci tarafindan islenirken, bu 
durum gelir dagilimmi daha da bozmustur. Aynca tarimda yoksulluk diizeyinin 

de oldukca yiiksek seviyede olmasma neden olmaktadir. Yoksulluk ile ilgili bir 
arastirmada, asgari iicret geliri altmda gelir elde edenler yoksul oldugu kabul 
edilmistir. Tunceli'de niifusun %68,7'si tarim kesiminde istihdam edilmektedir. 
Gelirleri ise asgari iicretin altmdadir. Bu durum gelir dagilimm tarim kesimi 
aleyhine gelisen durumunu ortaya koymaktadir.

Bu durum gelir dagilimmm neden bu kadar hizli tarim kesimi aleyhine 
gelistigini onemli olciide aciklar. Ulkemizde gelir dagilimmm tarim kesimi 

aleyhine olan durumu, tarim kesiminin kendi icindeki yapisma bakildigmda bu 
durumun daha da kotii oldugu goriilecektir. Tedbir alinmaz ise Tunceli ilinde 
arazilerinyarisi nadasa birakilirken, oran daha da artacak goriinmektedir. Tunceli 
ili mikro arazi kullanim haritasi incelendiginde tarimsal arazinin % 65-70'inin 
isleniTieinis tarim arazilerine karsilik geldigi tespit edilir. Yani sadece tarimdan 
elde ettikleri gelirle yasamlarim siirdiiren kesim kesinlikle yoksullukla karsi 
karsiyadir. Bu da Tunceli ilinin fazlaca olan kirsal niifusunun yoksul oldugunu 

net bir gekilde ortaya koyar.

Sosyolojik nitelik tasiyan tezlerin yoksulluk sorunu agismdan onemi, 
yoksullara yonelik sosyal politikalarm gelistirilmesi agamasmda goz oniinde 
bulundurulmasi gereken degiskenler hakkmda biitiinciil bir kavrayis 
saglamalandir. Dolayisiyla sorunun, salt devlet etkinligi ile iistesinden 
gelinebilecek bir cerceveden tastigi ileri siiriilebilir. Toplumsal biitiinlegme 

sorunun kaynagmdaki 'sivil' etki, kentsel yoksullugun 'etnik ayrimcilik' 
boyutunda daha goriiniir hale gelmektedir (Bicki, 2013:145).
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2.13. Kalkinma ve Giri§imcilik Profili

2.13.1. ilde Yatinm Ortamim Etkileyen Belirleyici Unsurlar

Tuncelibolgesinde girisimcilik diizeyinde son yillarda bir duraksaina oldugu 

goriilmektedir. Asagidaki tabloda da goriildiigii gibi kurulan sirket sayismin
2013 yilinda bir onceki yila gore daralmasi bu durumu dogrular niteliktedir. 

Aynca, bolgede toplam kurulan sirketin 2013 yilmda iilke genelinde kurulan 
sirket sayisina orani da oldukga diisiik bir diizeyde kalinaktadir.

Tablo56: A^ilan-Kapanan i§yeri Sayilan

§irket Kooperatif §ahis I§letmesi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Tunceli

Kurulan 15 1 1 4 1 83 43

Kapanan 3 6 3 6 1 1 13

TRB1

Kurulan 432 538 16 15 6 6 6 628

Kapanan 153 105 26 39 374 2 1 0

Turkiye

Kurulan 38.887 49.028 877 915 67.455 58.987

Kapanan 14.168 15.538 1.895 1.862 31.915 19.873
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Bolgede yatirim ortamini etkileyen temel unsurlar giivenlik ve cografi 

kogullarinda goriilen olumsuzluklardir. Ozellikle fiziki ve cografi kosullar 
Tunceli'de ekonomik kogullarin geri kalmasma neden olmustur. Tunceli 

dogal kaynaklar acisindan zengin degildir. Toprak alanlarmin sadece %5'ini 

ovalar ve diizliikler olusturmaktadir (TUiK, 2013). ilin yeralti ve yeriistii 50k 

zengin kaynaklan oldugu dile getirilmesine ragmen, metalik ve endiistriyel 
hammaddeler acisindan da zengin bir potansiyeli yoktur. (Firat Kalkinma 

Ajansi, 2013).

Tunceli'nin diger illerle ve kendi ilceleriyle baglantilari istenilen diizeyde 

ve kalitede degildir. Ulastirma imkanlarindaki kisitlarin yam sira, 50k ciddi 
giivenlik sorunlarimn yaganmasi, Tunceli'nin komsu illere erisilebilirligini 

engellemis olmasi ekonomik gelisimi son derece olumsuz etkilemistir. 

TRB1 bolgesinde girisimcilik diizeyi Tiirkiye'ye kiyasla diisiik bir profil 
sergilemektedir. TOBB'un yayinladigi 2014 yili sirket istatistikleri, bolgede 

kurulan toplam sirket sayisimn Tiirkiye top lamina oramnin %1 oldugunu ortaya 

koymaktadir. Yapilan goriismelerde, girisimcilerin cogu nun 50'den az kisi 
istihdam ettigi, dolayisiyla girisimlerin KOBi agirlikli oldugu dile getirilmistir. 

Hem KOSGEB destekleri hem de Firat Kalkinma Ajansi tarafindan verilen hibe 

destekleri bolgede girisimciligin artmasinda etkili olmaktadir. Yatirim ortami 
acisindan bu bolgede bang siirecinin onemi biiyiiktiir.

2014 yilmda TURKONFED tarafindan yayinlanan "Bolgesel Kalkinmada 

Yerel Dinamikler: Timceli Modeli ve 2023 Senaryolari" raporunda Timceli'nin 
ekonomik gelismesi ile iilkenin siyasi istikran ile bang ve coziiiri siirecinin 
devam ettirilmesi arasmda yogun bir iligki olabilecegi belirtilmektedir (izmen, 

2014, Tiirkonfed, Girigimciler icin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Bolge 
Goriiniim Raporlan).

Tarim alanlarimn az olugu da yatirimin yapilmamasimn en onemli 

nedenlerinden bir tanesidir.

Bolgede yatirimcilar bir yandan hammaddeye erigimde uzaklik dolayisiyla 
sikinti cekerken, bati pazarlarina ulagimda da nakliye maliyetlerinin oldukca 

yiiksek olmasi vesilesiyle sorunlarla kargilagmaktadir. Fiziki kogullar bolgedeki 
yatirim ortamini derinden etkilemektedir. Dolayisiyla, karayolu ulagim aglarmin 

planlandigi gibi genigletilmesi, bu sorunlarin azaltilmasinda etkili olacaktir.
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Tunceli'de kamu sektoriinde galiganlarin orani yiiksek bir seviyededir. Bu 
durumun ilde girigimciligin gelisiTiesi iizerinde 50k onemli etkide bulundugu, 

nitelikli elemanlarm is kurmak yerine kamuda calismayi tercih ettigi bolgede 
genelinde siklikla dile getirilmektedir. Sanayinin yeterince geligmemesinin 

oniindeki engellerden biri olarak bolge genelinde girisimcilik kiiltiiriiniin 

yeterince geligmemig olmasi olarak da goriilmektedir.

2.13.2. Giri§imci/Yatinmcimn ili Tercih Etme Sebepleri

Ekonomi giiniimiizde hizli bir gekilde geligmekte ve biiyiimektedir. "Dogru 
yerde, dogru zamanda, dogru nitelikte yatirim" ilkesi, ekonomi siirecinde var 
olmamn getirdigi temel ilkelerden olup, pek 50k girisimcinin ilgisini cekmistir. 

Bir yatirim kararinin verilmesi kadar onemli olan bir diger sorun da isletmenin 

nerede kurulacagmm saptanmasidir. Verimlilik, karlilik ve akilci yontem gibi 
isletmecilik ilkelerinin tiimii daha igletme kurulmadan once devreye girer 

ve isletmenin yasami boyunca devam eder. Bu ilkeler dogrultusunda bir 
isletmenin iilkenin hangi bolgesinde kurulacagina karar verilir (Sabuncuoglu 

ve Tokol, 2009). Yatirima karar veren bir igletmeci karlilik, verimlilik, etkinlik, 
ekonomiklik gibi igletme bagari gostergelerini en iyi bir bicimde gerceklegtirecek 

yeri arar (Erkut ve Baskak, 1997).

2.13.3. Bir ili Tercih Etmede Giri§imci Segimini Etkileyen Faktdrler

• Talep ve dagitim olanaklan agismdan pazar elverigliligi

• Hammadde ve yardimci madde kaynaklarmm gimdiki ve gelecekteki 

durumu

• Yan sanayi kuruluglan

• Cegit, yogunluk ve maliyetler agismdan ulagim olanaklan

• Enerji kaynaklarmm yogunluk ve maliyetleri agismdan ulagim 
olanaklan

• Miktar, kalite ve iicret agismdan iggiicii kaynaklari

• Fabrikarun faaliyetlerini ve personeli etkileyebilecek iklim kogullan

• Su ve atiklari giderme tesisleri

• Devletin yasalarla belirledigi kisitlayici veya tegvik edici fa k to r le r
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Tunceli, bir bolgenin yatirim igin tercih nedenleri olan; dogal kaynaklar 

acisindan sahip oldugu yiiksek rezervler, pazar ve finans merkezi agisindan 
onemli kentlere yakinlik, u la si in agismdan faal olan hava ve deniz limanlarmi 

sanayi bolgelerine ve Avrupa'ya baglayan demiryolu, otoban ve duble yollan 
ile yatirimlar igin cazip bir bolge olma ozelligini fazlasiyla tasimadigi ortada 
olan bir ildir. Yukandaki maddeler goz onune alindigi girisimcilerin Tunceli'yi 

tercih edecek herhangi bir olumlulugun olmadigi ortadir. Yatirim yapmayi 

hedefleyen bir kigi yani girisimci, projeleri hazirlar, etiitlerde bulunur ve bir 
karar verir. Faaliyete gegtiginde ise o isyeri pek gok kisiye istihdam yaratmis 

olur. Boylece milli gelire olan katki yaninda iilkenin calisan sayisini arttirdigi 

igin standartlarin yiikselmesine katkida bulunur.

Yatirim terimi genellikle gelecek donemlerde oldukga uzun siire devam 

edebilecek yarar saglama bekleyisi ile kaynak ayrilmasi anlamma gelmektedir. 
Dolayisiyla igletmelerinin kurulus yerinin segiminde miitesebbislerin Tunceli'de 

ya sayan insanlara karsi duyduklari yakinligin yukanda saydigimiz girisimci 

igin bir ili tercih etmesini saglayan faktorlerden daha fazla bir etkiye sahip 
oldugunu saha arastirmalarinda gormekteyiz. Yani aile, akrabalik ve hemserilik 

baglan bigimindeki toplumsal baglar girisimcilerin yatirim yaparken en oncelik 

verdikleri faktorler olarak on plana gikmaktadir.

Tunceli bolgesinde girisimciligin, son yillarda azaldigi dikkat gekmektedir. 
Nitekim asagidaki tabloda kurulan sirket, kooperatif ve sahis isletme sayilarmm 

geriledigini gormekteyiz. Bolgede yatirim ortamini etkileyen en onemli 

unsurlardan biri giivenliktir. Bunun yam sira iilkenin dogusunda yer alan bu 
bolge igin ulasimda karsilasilan zorluklar bolgenin yatirim ortami agisindan 

bir sorun yaratmaktadir. Ulasim maliyetlerinin girisimciler igin onemli bir 

yiik olmaktadir. Yatirim ortami agismdan Dogu ve Giineydogu Anadolu'nun 

diger birgok ilinde oldugu gibi goriismelerde one gikan bir diger husus ise bar is 
siirecinin sekteye ugramamasi gerektigidir. Ozellikle yapilan goriismelerde 

yatirim ortamimn gelismesi igin, toplumsal barisin saglanmasi gerektigi siklikla 
vurgulanmistir.
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Tablo 57: Agilan-Kapanan i§yeri Sayilari

§irket Kooperatif §ahis I§letmesi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Tunceli

Kurulan 15 1 1 4 1 83 43

Kapanan 3 6 3 6 1 1 13

TRB1

Kurulan 432 538 16 15 6 6 6 628

Kapanan 153 105 26 39 374 2 1 0

Tiirkiye

Kurulan 38.887 49.028 877 915 67.455 58.987

Kapanan 14.168 15.538 1.895 1.862 31.915 19.873

2.13.4. Ekonomik Sektdrlere Yonelik Altyapi Hizmetleri

Tunceli OSB, il merkezine 5 km mesafede olup, inonii Mahallesi Harcik 

mevkiinde faaliyet gostermektedir.

• Tunceli il Ozel idare M iidiirliigii'nun %50 hisse

• Tunceli Belediye Baskanligi'nm %25 hisse

• Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasi Baskanligmm, %25 hisse istiraki ile

Tunceli Organize Sanayi Bolgesi altyapi insaati, 1997 yilinda Etiit Proje ve 
Miihendislik Hizmetleri tarafindan tamamlanarak Bakanlik onayma sunulmus, 

24/12/1997 tarihinde de ihale edilerek ve 15/01/1998 tarihinde ihale sozlesmesi 

imzalanarak altyapi isi yapimma baslanmistir.

Tunceli Organize Sanayi Bolgesinde mevcut bulunan 36 sanayi parselinin 
altyapisinin %90'i 14/12/2001 tarihi itibari ile tamamlanmigtir. OSB tarafindan 
yapilan arsa satislarina yatirimci ve girisimciler tarafindan herhangi bir talep 

olmadigindan Bakanlik tarafindan 11/09/2002 tarihi itibariyle gecici tasfiyesi 

yapilmigtir. Ancak 2010 yilinda yatirimci ve girisimcilerden gelen arsa talepleri 

dogrultusunda Tunceli OSB'nin yeniden faal hale getirilmesi igin Miitesebbis 
Heyet Baskanligi tarafindan gerekli calisina la r yapilmis ve Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanligina talepte bulunularak OSB'nin yeniden faal hale getirilmesi 
calisma lari kapsaminda Bakanlik tarafindan 2011 yili yatirim programina 

alinmistir. Gecici tasfiye ile yeniden faal hale getirilmesi siireci arasmda 
kanalizasyon, icme suyu sebeke hatti, yagmur suyu, yangm hidratlan, sebeke
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igi kanalizasyon ve icme suyu borularmda tasfiye kabulii tarihinden bugiine 
kadar gecen siirede mevcut imalatlarda bozulma, tikanma ve arizalar nedeniyle 
kismen tahribatlar olusmustur.

Gecici tasfiye siirecinde OSB altyapisinda meydana gelen yipranma ve 
bozulmalar nedeniyle Firat Kalkinma Ajansi tarafindan 2011 yilmda Sanayi 
Altyapilarimn i y i lestir i linesi ve gelistiri 1 iT iesi kapsaminda yapilan teklif 
dogrultusunda Baskanlik tarafmdan Ajansa proje sunularak i y i  lesti r m e  ve 
gel istirine kredi s o z l e s m e s i  yapilmigtir. Firat Kalkinma Ajansi araciligi ile OSB 
altyapisimn i y i l e s t i r i l m e s i  ve g e l  isti ri 1 iT iesi kapsaminda hazirlanan proje 2013 
yilimn Nisan ayinda b i t i r i l m i s t i r .

Alt yapi sorunlarim tamamlamig olan Tunceli OSB, 2013 yili itibari ile 

faaliyete gecmis olup bedelsiz arsa temini ile yatirimcilan beklemektedir. 106 
hektar olan toplam alanda parsel buyukliikleri 4-6 donum araliginda 43 parsel 
bulunmaktadir. Parsellerin sektorel kompozisyonuna bakildigmda ise oranlar 
asagidaki gibi olusmustur.

• 17 Parsel (Gida-Tarimsal ve Hayvansal Uriinler)

• 9 Parsel (PVC-Aluminyum Dograma)

• 5 Parsel (Kereste ve Mobilya Dograma)

• 12 Parsel (Beton Yapi Elemanlan-Mermer-Demir Dograma)

2.13.5. Ekonomik Sektorlere Yonelik Destek ve Te§vikler Faydalanma
Durumu

Yatirim Tesvik sisteminde TRB1 Bolgesinde yer alan illerden Malatya 

ve Elazig 4. bolgede, Bingol 6. bolgede yer alirken, Tunceli 5. bolgede yer 
almaktadir. Tunceli'nin bu tesv i k sistemiyle yatirimlan cekmek konusunda pek 
etkili olamadigim, tesvikli yatirimlarin ancak % o l'denbiraz fazlasimnTunceli'ye 

gittigini, bu yatirimlarm Tiirkiye geneline kiyasla daha kiiciik olcekli olmasi 
nedeniyle, tutar olarak toplam yatirimlar icinde Timceli'nin payimn % o l 'in  

de altinda oldugunu ve bu yatirimlarm istihdama katkisimn pek az oldugunu 
gostermektedir.

2009 yilmda tesvikten yararlanmak icin toplam 4 girisimci basvuriruis, 
bunlarm 2'si iptal edilmistir. Biri otel ve lokanta digeri ise elektrik enerji 

iiretim sahasmda faaliyet gosteren iki yatirimcimn toplam yatirim tutarlan

111



25.200.000 TL o l m u s t u r .  istihdam edilen kigi sayisi 105'tir. 2010 yilmda toplam

12 g i r i s i m c i  b a s v u r u  yapmig, bunlarm 2'si iptal edilmigtir. 2010 yilinda ki 

sektorel dagilima bakildigmda 2 otel ve lokantacilik, 1 madencilik, 7 imalat 
sanayi, 1 enerji, 1 hizmet. Bu yatirimcilarm toplam yatirim tutarlan 47.479.511 

TL o l m u s t u r .  2011 yilmda 5 g i r i s i m c i  b a g v u r m u g t u r .  Bunlardan 2'si imalat, 2'si 
tarim, l ' i  de hizmetler sektoriinden b a s v u r m u s t u r .  Toplam 93 kigi istihdam 

ongoriilmugtur. 2012 yilmda 4 girigimci bagvurmugtur. Bunlardan 2'si hizmet, 

2 'i imalat sektoriindendir. Toplam 86 istihdam ongoriilmiigtur.

Toplam yatirim tutan 16.540.557 TL'dir. 2013 yilinda 12 girigimci 
bagvurmugtur. Bunlarin 9'u Hizmetler, 3'ii ise imalat sektoriindedir. Toplam 

26,254,751 TL tutarinda yatirim ongoriilen iglerde 206 kigiye istihdam 
ongoriilmektedir. 2014'te ise hizmetler sektoriinden 2 girigimci bagvurmugtur. 

Toplam ongoriilen yatirim tutari 5.825.460 TL'dir. 2015 yilinda ise 6 girigimci 

tegvik almak igin bagvurmugtur. Bunlardan 4'ii hizmet, 2'si imalat sektoriinde 
olup 53 kigilik istihdam ongoriilmektedir. Toplam yatirim tutari da

15. 334. 139 TL'dir.

2013 yilinda Tunceli'ye yapilan toplam tegvikli yatirim 26 milyon TL olmug 
vebuyatirim lar sayesinde sadece 206 kigiye istihdam yaratilmigtir. Tegvik verileri 

iizerinden yapilan hesaplamalara gore beige bagina yatirim tutari Tunceli'de 
2,2 milyon lira ile Turkiye ortalamasmin %10'u civarindadir (izmen, 2014: 79).

Tablo 58: Tegvikli Yatirimlar ilinde Tunceli'nin payi (%)

istihdam Sabit yatirim tutari (TL) Beige adedi

2005 0,05 0.03 0,13

2006 0 ,0 0 0 , 0 0 0,03

2007 0,07 0,53 0,14

2008 0,03 0 , 0 2 0,07

2009 0,09 0,03 0,17

2 0 1 0 0,14 0,07 0,29

2 0 1 1 0,07 0,04 0 ,1 1

2 0 1 2 0,06 0,03 0,09

2013 0 ,1 1 0,03 0,24

Kaynak: Ekonomi bakanhgimn verilerinden izmen'in hazirlami§ oldugu tablo
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Tesvikler, hem gelismis, hem de gelismekte olan iilkelerin hiikiimetleri 

ve karar alicilari tarafmdan belirli sanayileri desteklemek ve bolgesel 

kalkinmayi gerceklestirmek igin kullamlan en onemli politika araglarindan 

biridir. Diinya ekonomisinde artan kiiresellesme, 1 ibera 1 lesiTie ve ekonomik 
entegrasyonegilimlerine ragmen, tesviklerin kullammmm zaman icinde 

azalmayip artmistir. Diinya iizerindeki biitiin iilkeler yatirimlan artirmak 
ve firmalari dezavantajli bolgelere cekmek igin tesvikler vermeye devam 

etmektedirler (UNCTAD, 2000).

Tesviklerin bolgesel ekonomik biiyiime performansi iizerinde nasil bir etki 
yarattigi, tesvik politikalarinin bolgelerarasi biiyiime ve gelir esitsizligi farkim 

azaltip azaltmadigi, hem arastirmacilar igin, hem de yerel ve bolgesel diizeyde 
karar alicilar igin en temel meselelerden biri olmustur. Nitekim oteden beri 

diinyada iilke igindeki bolgesel esitsizlikleri azaltmak ve bolgesel kalkinmayi 
gerceklestirmek igin kamusal otorite tarafindan kullamlan en onemli bolgesel 

politika araci tesvikler olmustur. Tiirkiye de, ozel sektoriin daha gok yatirim 

yapmasini saglamak, bu yatirimlan belirli sektorlere ve bolgelere yonlendirmek 
ve iilke igindeki bolgesel gelismislik farkliliklanm azaltmak amaciyla diizenli 
olarak tesvikler vermistir (Yavan, 2011).

Tiirkiye'de yatirimlan hizlandiracak, yerli ve uluslararasi yatinmcilara 
firsatlar sunacak tesv i k mekanizmalan ve uygulamalarmi Ekonomi Bakanligi 

yonetmektedir. Bakanlar Kurulu'nun 4 Haziran 2009 tarihinde agikladigi tesvik 

paketi, tasarruflan katma degeri yiiksek yatinmlara yonlendirmeyi, iiretimi 
ve istihdami artirmayi, yatirim egiliminin devamliligmi ve siirdiiriilebilir 

kalkinmayi saglamayi amaglamaktadir. Paket, aynca, uluslararasi rekabet 
giiciinii artiracak Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi ve AR-GE igerigi yiiksek 

biiyiik olgekli yatirimlan ozendirmeyi, dogrudan yabanci yatirimlan arttirmayi, 

bolgesel gelismislik diizeyleri arasindaki farki gidermeyi, gevre korumaya 
yonelik yatirimlan artirmayi da hedeflemektedir.

Tesvik sistemi, tesvik oranlarinin bolgesel, biiyiik olgekli ve stratejik projeler 

bazmda farklilastirilarak uygulanmasi esasma dayanmaktadir. Y atinm lari tesvik 

etmeye yonelik olarak hazirlanan bu mekanizmalar "genel", "bolgesel", "biiyiik 
olgekli" ve "stratejik" olmak iizere 4 baslik altmda gel isti ri 1 iti isti r:

2.13.6. Devlet Destek ve Te§viklerine Kar§i Yakla§imlar
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a. Genel Tesvik Sistemi (iilke genelinde uygulamr)

b. Bolgesel Tesvik Sistemi (istatistiki Bolge Birimleri Smiflandmnasi (iBBS) 

Diizey 3 seviyesindeki 81 il, Sosyo-Ekonomik Gelismislik Endeksi (SEGE) 

kullamlarak gruplandirilmis ve Tiirkiye capinda tesvikler acisindan 6 

bolge olusturulmustu r)

c. Biiyiik Olcekli Yatirimlarm Tesviki Sistemi (Oncelikli sektorlere gore 

farkli biiyiikliikteki yatirimlara yonelik iilke genelinde uygulamr)

d. Stratejik Yatirimlarm Tesviki (stratejik oneme haiz, ileri teknolojili 

ve katma degerli, ithalata bagimliligi azaltici sektorlere yonelik 
gel isti ri I it i  isti r)

Tablo 59: Tiirkiye'de Yatirim Te§vik Sistemi (Yatirimlarda Devlet
Yardimlari Hakkinda Karar", 19.06.2012 tarih ve 28328 sayili Resmi

Gazete)

1- v *  2 .  b o l j f f l t r r d c  | 3 - r 4 .  v c  S .  b f l l ^ c l c - r d t 6 .  b O l | n l «

Gt d c I T e ^ v i h  S i i i t c m i

1. K U V h i t L m jt .
2. C u m rQ k  V f r j o *  M u d fk yw i

5ijfni-La p r im i i j v c r m  h i u w t i  [ I m w c k r m  R c m i in

1, K D V  I s t i m a s i
2 , C u m n i k  V c r jp s i
3 , S i o f u j i  U r t t e H  

^ j j r a U n m l a n  i f i n ]

I M M g n d  T e s v i k  U n u L a n u I j n

1. k U V
2. O u m ru V  V f f j j l a  M u j i l ^ n
3 . in d in m L
4 . S l j p n i  prU tti i j v * r e n

5 .  Y j l i n m  y x r i

1. k D V  1 i t  ■ j u  u  
J j . u m r k j l t  Y t t ^ i n  M u a l ly m  
I V w j H in d lD m k ,
4 . S i f o n j  p r lm l i s v t r o t i  

i lM U d L  
S . V j l m m  y r n  u h ^ n .
ft. k  A li

1. K D V I d J u u n
2- GO m rO k  V rrf tL tl M u i t J y tU
3 . V c r*n  IndkrknH,
4 , S l j t o n j  p r im i  

liM U A iv
i  Y a t i n i n  y t r i  l a h a n .
A. F a iz  J c U r j j i .
7 . G c l i r  V e r jy n  S l a p j| i  D e i t c f c .  
IL S i jg a r la  p n m i  d c n tr f t i

B lily O k  O l^ c rk h  Y a l i n m l a r

1. K D V  (j s ih u u s i  
1  C u m rQ k  V t r r f N u j I I w i
3 . V ^ r p i A d i h v ^ .
4. S i j t c i U  (Wlirttl i^VTF'cn h d £ C 4 i
5 .  Y j t j n m  j t r l  t i h u s l .

1 . K D V  l u l f i u n
2. C u m  r u t  V + fftW  M u jd ly c k i
3 . V c r p  ind krkm J.
4 . S iR O fta  p t 'im i I f -v c r tn  h lU M i  

J i i l r i p ,
5 . V a t i n m  jrcH  t a h n s i ,
6 . F j i z  d e d r j t i .
7 . G clLr V C T f ia  S t a p a j i  h s l r f t i .  
IL S i a o r t a  p n m i  d r s t r f t i

S f r a l c J I l t  V a f l i r m l a r i B  T r ^ v h k J

1. KIDV l i i i i i u n  
2- G u m r f lk  V c r n i s  M u a f iy c f i
3 . V c r p  i n d jn m i ,
4 . ^ iR o r ta  p n m i  i j v c r c n  K l e h m i i l r x t c t i ,  
5-. V a t m m  y e r1 ta h ra x l.
h. F a l i d c x t c j l ,

K P V i i d f i l

1. K U V l s t i m a s
Z. G il m r u k  V c r R t i i  H u i f l y c l i
3- Vorpji in d m n u ,
4. S i j j o r t j  p n m i  i j w r f n  h m g

5. V j t i n m  y c r l  ( j h n c i .

7 , K D V  N d m
(L C e ll r V f f j i l u  S t a [ « | i  M f t c # .  
■f. S l o o n j  p n m i  < t c w £ l

Tesvikle yapilan yatirimlar ilin ekonomik performansmi ne kadar artirmakta 
ve yore halkibu  tesviklere nasil yaklasmaktadir? Sorusu anlamli olmaktadir.
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Tunceli'deki girisimciler, Tunceli'nin; Diyarbakir, Mardin, Urfa gibi illerinde 

icinde bulundugu 6. Bolge kapsamina alinmasini istemektedirler. Yatirimcilar, 

ilin ekonomisine dogrudan bir katkisi olmayan baraj, hidro-elektrik santrali, 
giivenlik yatirimi gibi girdilerin GSMH'yi artirmasmdan dolayi gelir seviyesinin 

yiikselmesi ile ilin gelir seviyesi iller kapsammda degerlendirilmesini sagladigmi, 

bunun da tegvik yasalarindan faydalanmada yani is degerlendirmelere yol 
actigim ifade etmislerdir. Bununla birlikte bolgedeki girisimciler tesviklerin;

• istihdami ve iiretimi artirmak

• Yatirimciyi yatirima cekmek

• Yeni teknolojiyi getirmek

• Yabanci yatirimlan cekmek ve artirmak

• Bolgesel gelismislik farkkliklarini gidermek

• (Zevre korumaya yonelik yatirimlar ile arastirma ve gelistirme 
faaliyetlerini desteklemek

• Yatirim egiliminin devamlikgmi ve siirdiiriilebilir kalkinmayi 

saglamak agismdan onemli oldugunu ifade etmislerdir.

Bolge girisimcilerinin iizerinde durduklan en onemli konulardan bir tanesi 

de devletin vermis oldugu bu tesviklerde biirokratik mekanizmanin kendilerine 
gok zorluklar gikartmis oldugudur.

T esviklerle gelen yatirim ortami ve isyapma kolayligikonusundabiirokrasinin 

sektore girisle ilgili yasal diizenlemeleri, girisimciler agismdan zorluklar 

barindirmaktadir. Sektore girisle ilgili yasal diizenlemelerin goklugu biiyiik bir 
sorun ve ekonomik kayip olarak goriilmektedir. Onlarin giris engelleri olarak 

gordiikleri; islem sayisi, resmi olarak harcanan sure ve bazi formel maliyetlerdir. 

Bu durum Dunya Bankasi verilerinden de kendisini gostermektedir.

Bilindigi iizere iilkelerin girisimciler igin uygun kosullar barmdirip 
barindirmadiklarma iliskin gostergelerden bir tanesi de ise baslama 

prosediirleridir. Birgok yatirimcmin yatirim ise baslama prosediirleri 

kararlarinda etkilidir. Diinya Bankasi tarafmdan diizenli olarak yayinlanan is 

yapma endeksi, ise baslama prosediirlerine endekste yer vermektedir. Turkiye 

ise baslama prosediirleri agismdan diinya siralamasinda 61. sirada yer alarak 

gok kotii bir siralamaya sahiptir.
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Yine girigimciler, sektore giris ile ilgili diizenlemelerin, siyasiler ve onlarin 

destekledigi girketler igin bir avantaj saglama mekanizmasi seklinde is 
gorebilecegi kaygismi dile getirmektedirler. Girigimcilere gore devletin keyfi, 

kimi zaman iyi niyetle yaptigi kayinci miidahale ve diizenlemeler yasalara 
uygun galisail isletmeleri zor durumda birakmaktadir.

2.13.7. Kalkinmamn Oniindeki En Onemli Engeller

Bir ilin iklim sartlari, piyasalara yakinligi, dogal kogullari, yeralti ve yeriistii 

zenginlikleri, haberlegme ve u la si in olanaklan kalkinmayi bazen olumlu yonde 
tetiklerken bazen de engelleyici etkide bulunabilmektedir. Tunceli Tiirkiye'nin 

yoksul illerinden birisidir. Tunceli'nin yer aldigi TRB1 bolgesi, kigi basina gelirin 

Tiirkiye ortalamasinm %60'i civarmda oldugu, 26 bolge arasmda Tiirkiye'nin en 
yoksul besinci bolgesidir. Tunceli de bu bolgenin Bingol'le beraber en yoksul 

iki ilinden birisidir. Dogal giizellikleri, bitki ortiisii ve hayvan varligi agismdan 

zenginolmasma karsilik,Tunceli'nin toprak,yeraltikaynaklarive beseri sermaye 
agismdan zengin olmamasi, ulagim altyapismdaki yetersizlikler, bolgede 

gegmigte hiikiim siiren gatigmalar nedeniyle olugan imaj sorunlan Tunceli'nin 

ekonomik geligimini kisitlamigtir.

2.13.8. Kalkinmayi Saglayacak En Onemli Potansiyeller

Bolgede yeterli olmayan sanayilegmeden, igsizlikten, verimli olmayan tanmsal 

iiretimden ve digandan gelmeyen yatinmdan paymi Tunceli de almaktadir. 

Tunceli'de sanayilegme yok denecek kadar azdir demek yerine, sanayilegme hig 
yoktur demek daha dogru bir tabir olacaktir. Tunceli, TRB1 bolgesinde sanayinin 

en az geligtigi il olup; hem istihdam hem de Ticaret ve Sanayi Odasi'na kayitli 
girket sayisi bakimmdan bolgenin ve Tiirkiye'nin gok gerisinde kalmigtir.

Katilimcilarm Tunceli ilinin kalkmmasmi saglayacak en onemli potansiyelleri 

maddeler halinde siralarsak kargimiza goyle bir tablo gikmaktadir. (Yine benzer 

bir tablo iginbkz. izmen, 2014)

• Doga/kiiltiir turizmine elverigliligi

• Ekolojik tarim, hayvancilik ve ancilik igin uygun olmasi

• Dogal kaynaklarm zenginligi

• Egitim seviyesinin yiiksekligi
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Sanayilesememenin getirdigi dezavantaji ortadan kaldirmak igin ozellikle 
organik tarim ve doga turizmini one cikarmak bizce de atilmasi gereken en 
onemli adimlardir. Munzur vadisi Avrupa'mn ve Tiirkiye'nin en biiyiik milli 
parklarindan biridir. Barindirdigi bitki ve hayvan cesidi itibariyle gok onemli 
bir milli park statiisiinde olan Munzur Vadisi hem doga turizmi anlaminda 
hem de tarimsal iiretim anlammda gok verimli bir yapiya sahiptir. Bu nedenle 
Tunceli'nin verimli ve el degmemis topraklarmi, Munzur Vadisi'ni ve girigimci 
caliskan insanlarmi goz online alarakbu alanlar iizerinde kalkinmayi saglamak 
miimkiindiir diye diigiinmekteyiz.

Saha aragtirmalarinda elde edilen veriler disinda yine STK'larm hazirlamig 
olduklan raporlarda da yukarida belirttigimiz hususlarm paylagildigmi 
gormekteyiz. Tiirk Girigim ve is Diinyasi Konfederasyonu (TURKONFED), 
Tunceli Sanayici ve Girisimcileri Dem egi (TUSGiD) ve Firat Kalkinma 
Ajansi'nin birlikte hazirladigi "Bolgesel Kalkinmada Yerel Dinamikler: Tunceli 
Modeli ve 2013 Senaryolan" baglikli rapor da farkli bir ekonomik kalkinma 
modeline ihtiyag duyan Tunceli'de 'yesil' olarak adlandmlabilecek sektorlerin 
desteklenmesi gerektigini ortaya koymustur. Bu raporda Tunceli'nin ekonomik 
kalkinmasi agismdan organik tarim ve hayvancilik, kiiltiir, doga, inang, saglik 
gibi farkli turizm tiirleri ve gevre turizmi gibi sektorler on plana gikiyor. Bu 
sektorlerin gelismesiyle Tunceli'de kigi basina gelir seviyesinin yiikselmesi 
ve Turkiye ortalamasi ile arasindaki farki ciddi bigimde daraltmasi miimkiin 
olacagi varsayilmaktadir.

2.13.9. Kalkinmada ilin En Onemli Sorunlan

Yine TSO Yonetim Kurulu Baskani Yusuf Cengiz, Basbakan Davutoglu'nun 
da katildigi 8. Turkiye Ticaret ve Sanayi Surasinda Tunceli'nin sorunlarmi soyle 
siralairnstir:

• Bang Siirecinin sekteye ugramasi

• Tunceli'nin merkezinde yer alan Askeri Kigla Binasmm Dersim Kent 
Miizesi yapilmamasi

• inang merkezlerinin alt yapilarinin geligtirilmemesi

• Tunceli'nin 6. Bolge kapsamina alinmasi

• Tunceli'nin Tarim ve Kirsal Kalkinma Kurumu (TKDK) kapsammda 
yer almamasi

• Baglanti yollarmin yapilmamasi

117



• Koye doniiglerin saglanmamasi

• HES ve baraj projelerinin iptal edilmemesi

• Askeri birliklerin carsi merkezlerinin digina gikartilmamasi

• Er ve Erbaglara carsi izinlerinin verilmemesi

• Taseron iscilere kadro verilmemesi

2.13.10. il igin Son Yillarda Ya§anan En Olumlu Geli§meler/Yatinmlar

(Zoziim Siireci ile birlikte Tunceli'de devletin yaptigi diizenlemeler, 
yatirimlar ve verdigi tesvikler sayesinde egitim, ekonomi, saglik, turizm, tarim 
ve hayvancilik basta olmak iizere her alanda biiyiik bir degig im ve gelisim 
yasandigi gozlemlenmektedir. Son yillarda temel hak/ozgiirliikler alanmda 
gerceklegtirilen iyilestirineler yillarca olaganiistii gartlarin hiikiim siirdiigii 
Tunceli'nin goruniim iinii degistirmistir. Giivenlik nedeniyle yatinm larm  
yapilamadigi bolgede, coziim siireciyle beraber ekonomik kalkinmayi 
saglayacak yatinm lara hiz verildigi, kisa siirede ekonomiden turizme, 
egitimden sagliga kadar her alanda biiyiik gelisme yasandigi goriilmektedir.

Daha once terorden dolayi silah seslerinin duyuldugu bolgedeki daglar, 
spor etkinliklerine ev sahipligi yapmaya baslairustir. Bu sporlar arasmda 
yamac parasiitii, rafting ve doga yuriiyusu basta olmak iizere 50k sayida spor 
etkinligi yer almaktadir. 1980'li yillarm  bagmda turizm potansiyeli agismdan 
Tiirkiye'de admdan soz ettiren ancak aradan gecen siirede yaganan teror 
olaylarmm golgesinde kalanbolge, siirecle yeniden kiiltiir ve inane turizminin 
merkezi olma yolunda onemli adimlar atmigtir. Tunceli'de yillardir siiren 
teror ve giddet olaylari, son donemdeki olumlu geligmelerin sonucu olarak 
yerini huzura biraktigi goriilmektedir. Tunceli digmdan gelen vatandaglarm 
girdigi Munzur ve Piiliim iir Cayi'nin kumsal kisim lannda hafta sonlari yer 
bulm ak neredeyse imkansiz hale gelmigtir.

"Firat Kalkmma Ajansi (FKA), Munzur Adrenalin ve Doga Sporlari Kuliibii 

(MADOSK) igbirliginde 'cadirmi kap ve gel' slogamyla 25-28 Haziran 2014'te 
gerceklegtirilen festivalin acilig torenine Tunceli Valisi Osman Kaymak, 
Belediye Egbagkan Yardimcisi Hiiseyin Tung, Sanayi ve Ticaret Odasi Bagkani 
Yusuf Cengiz, sporcu ve vatandaglar katilmigtir. Aciligta konugan Vali Kaymak, 
"bolgede artik bang, giiliiciik ve kahkaha seslerinin yiikselmesini ve insanlarin, 

analarm aglamasmi istemediklerini soylemigtir". Giivenlik gerekcesiyle ziyaret
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edilemeyen tarihi ve dogal giizellikler, siirecin ardmdan ilgi cekerken turistler 
bolgeye gelmeye baslamistir. Y ogun talebi goren girigimciler, actiklari tesislerle 
canlanan turizm sektoriinde istihdam yaratmislardir.

Teror olaylari nedeniyle onceden hayvanciligin bitme noktasma geldigi 
bolgede, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginin ciftcilere sundugu tesvikler 
ile Coziim Siireci kapsammda yayla ve m eralarm kullanima acilmasi ve koye 
geri doniis, hayvan varligmm artmasmi sagladigi goriilmektedir.

Uzun yillar devam eden teror olaylari nedeniyle koyiinden gog etmek 
zorunda kalanlar, Koye Doniis ve Rehabilitasyon Projesi'nden (KDPR) 
saglanan destekle topraklarma geri donmeye baslamislardir.

Son yillarda Tiirkiye'nin diger pek gok ilinde oldugu gibi Tunceli'de de 
insaat sektoriiniin ekonomiyi siiriikleyici etkisi oldugu dikkati gekmektedir. 
Universite gerek personeliyle, gerekse ogrencileriyle Tunceli merkezde konut 
talebini yukseltinistir.

Yapilan goriigmeler ve gozlemlerimiz de gostermektedir ki, insaat sektorii 
performansmm Turkiye ortalamasmm iizerinde oldugu konusunda bir fikir 
birligi olusinustur. insaat sektoriiniin canliligmi ve gelecekte de ekonomiyi 
siiriikleme giicii en yiiksek olan sektor oldugunu teyit etmektedir. Tersine gogiin 
baslamasi da konut talebini artiracagi ongoriilmektedir.

13 Agustos 2009 tarihinde yer teslimi yapilarak insaatina baslanan yeni 
Devlet Hastanesi hizmet binasinin bitirilip halkin kullanimina sunulmasi da 
Tunceli'deki onemli olumlu gelisinelerden bir tanesidir. Toplamda 78 hasta 
odasi, 150 yatak kapasiteli, 23.761 m2 kapali alana sahip hastane Tunceli'deki 
hastalarin gevre illere, ozellikle de Elazig'a gitmelerine gerek kalmadan tedavi 
edilmeleri olumlu gelisineler arasmda goriilmektedir.

Yine, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayili Yiiksekogretim Kurumlan Teskilati 
Kanununa, 22/05/2008 tarih ve 5765 sayili Kanunla eklenen 102. maddesiyle 
kurulan ve kendisine; 21. Yiizyilda bolgemizin, iilkemizin ve hatta tiim 
insanligin goziim bekleyen onemli problemleri olarak goriilen su, gevre, gida, 
enerji, insani ve sosyal sorunlar konularinda ulusal ve uluslararasi alanda 
kabul edilebilir goziimler iiretmeye yonelik egitim-ogretim ve Ar-Ge faaliyetleri 
gergeklestirerek ve yenilikgi dusiince anlayisina sahip bireyler yetistirerek bilgi 
ve teknoloji iireten bir universite misyonu ile kurulan Tunceli Universitesi de, 
ilde goriilen en olumlu gelisinelerden bir tanesi olarak goriilmektedir.
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3.
NiTEL BULGULAR: ODAK GRUP VE 

DERiNLEMESiNE GORU§ME

3.1. Girig

Arastirmada sosyal bilimlerde kullamlan birgok yontem ve tekniklerden 

yararlanma yoluna gidilmistir. Ozellikle, odak grup goriigmesi ile nitel veri 
top lama araclarindan yararlamlmigtir. Omeklem, ildeki kamu kurum ve kurulus 
caliganlarindan, sivil toplum orgiitlerinin temsilcilerinden, yerel yonetim ve 

yerel basin mensuplarmdan, isci-isveren temsilcilerinden ve farkli nitelikteki 

vatandaglardan olusturulmustur. Odak grup gorusmeleri her biri en az 15 
kisiden olugan 16 grupla yapilan derinlemesine goriigmelerden olusmaktadir. 

Bu safha aragtirmamn nitel agamasmi olusturmaktadir. Odak grup goriigmeleri 

gerceklestirilerek, paydaslarin bilgi ve goriislerinin, azami diizeyde calisinaya 
yansimasi saglanmigtir. Aym gekilde odak caligmalarinda i/npilniidirilmnmis 

derinlemesine goriigmeler yapilmigtir. Ulagilan bulgular ve sonuclara agagida 

yer verilmigtir:

3.2. Egitim

Tunceli ve ilcelerinde odak grup teknigi kullamlarak yapilan derinligine 

goriigmelerde sorulan "ilinizin sizi en gokgururlandiran dzelligi/dzellikleri nelerdir?" 
sorusu kapsaminda 16 odak grubun yedi tanesinde ildeki okuryazarlik oramnin 
ve egitim diizeyinin yiiksekliginden gurur duyuldugu ifade edilmigtir. 

Aym gekilde "ilinizin size gore en olumsuz dzeUigi/dzeUikleri/sorunlan nelerdir?" 
sorusuna sadece bir odak gurupta " Egitim sistem in in kotiiye gitmesi" geklinde bir 

degerlendirme yapilmigtir. Odak grup caligmalarinda dile getirilen bu goriiglere 

bir biitiin olarak bakildigmda, halkta egitime iligkin memnuniyet diizeyinin 
yiiksek oldugu gozlemlenmektedir.

Egitimin diizeyine iligkin yiiksek memnuniyete ragmen, "ilinizde yapilan kamu/ 
devlet yatinmlarim (tarim, egitim, saglik, ula§im ve haberle§me, imalat, madencilik, 
enerji ve turizm vb.) nasil degerlendiriyorsunuz? ildeki kamusal hizmetlerden ne derece 

memnunsunuz?" sorusu kapsammda 3 odak grupta;
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"Egitim altyapisi gok zayif. Anadilde egitim olmah. Zorunlu din dersleri olmamah. 
Fa§izan egitim politikasi egemen. Okuma-yazma orammn en fazla oldugu il burasi, buna 

ragmen egitim adina yatirim yok. Egitim hizmetleri de devlet politikasi haline ddnil§tu, 

4+4+4 sistemi bunun kamti; degil ogrenci, ogretmen bile ayak uyduramiyor. Egitim 

yetersizliginden dolayi insanlar buradan kagiyor, egitim kirsal alana yayilmalidir, yatili 

okullar olmalidir, ama burada yatili okullar kapatildi. Kirsaldan ilgeye gelen arkada§lar 

yatili okul olmadigi igin, ki§lan kar nedeniyle yollarm kapali olmasindan dolayi ilgeye 

gelemiyorlar. Yollar kapali ve egitimden uzak kahmyor gogu zaman. Egitimde odenekler 

gok yetersiz" gorusleri dile getirilmistir.

Bu g6 riisveelestiriler,Tunceli ha lkinin ilin genel egitim duzeyininyuksekligine 
iliskin memnuniyetine ragmen, esasen egitimin felsefesine, icerigine, uygulams 
bicimine, kalitesine dair ciddi sorgulama ve memnuniyetsizliklerinin oldugunu 
da gostermektedir.

“Hukumetin"AleviAgilimi" konusundakigah§malanmnasildegerlendiriyorsunuz? " 

sorusuna verilen; “Zorunlu din dersiolmasin (talep)olarak." seklindeki tekil biryamt 
da mevcut egitim siteminin icerigine/miifredatina iliskin memnuniyetsizligi 
teyit etmektedir.

Odakgrupcalismalarinda katilimcilarinegitimeiliskinencokgoriisbildirdikleri 

husus, Tunceli Universitesi ile ilgilidir. Katilimcilara; “Tunceli Universitesi'nin 
ilinizin kalkinmasindaki rolti konusunda neler soylemek istersiniz?" seklindeki soru 
kapsammda yapilan olumlu ve olumsuz tespit ve degerlendirmeler sunlardir:

1- Olumlu tespit ve degerlendirmeler: "Kente ekonomik ve sosyal yonden 
canlilik katti. Universite her sehir igin bir firsattir. Tunceli kapali bir toplumdu 
sadece Alevilerden olusurdu, universite sayesinde her tiirliisii ile birlikte yasiyor, 
kiiltiirel kaynasina yasandi, kapalilara karsi onyargilar yikildi. Universitenin 
gelmesinin iyi yanlan var. Cocuklarimiz burada okuyor. Esnaf kazandi, 
Ekonomik canlilik katti, kiiltiirel kaynasina saglandi. Genglik merkezi oldugu 
igin birgok gengle tanistik, bu bir kaynasmayi getirdi.

Evi olanlar ve esnaf kazandi bu iiniversiteden. Esnaflar igin ekonomik bir 
canlilik soz konusu oldu. Universite hocalari sayesinde haksizliklara karsi daha 
cesur itirazlar basladi, cesaret verdiler. Sehirbiraz daha kalabalik oldu. Universite 
sehrin kalkinmasina olumlu etkisi oldu. Universitenin katkisi toplumun doga 
ile ilgili hassasiyetini kaydederek UNESCO tarafmdan koruma altma almasmi 
sagladi. Sehir disinda okumaya gidemeyecekler agismdan olumlu oldu.
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Universitenin esnafa katkisi oldu. Magazalar, restoranlar, kafeler bu tiir 

isyerlerin acilmasi ile ekonomik kazanclar sagladi. Gelen ogrenciler buradaki 

insanlan (Alevileri) tamdiktan sonra kendi memleketlerinde dogru tamtmasi 
ve on yargilarin kirilmasi saglamyor. Universiteden memnunuz; is istihdami 

sagladi. Universitenin kalkinmaya katkisi oldu, piyasa canlandi. U la si in sektoru, 
yiyecek-icecek sektoru, kalkinmaya daha 50k gelismeye basladi. Cogu gencimiz 

maddi yetersizliktenotiirii d isa riya okumaya gidemiyordu. Universitenin 
acilmasiyla sehrimizde okuma imkam buldular."

Odak grup calismalarinda dile getirilenbu go riislerin Tunceli Universitesinin 
sehrin sosyoekonomik gelisimi, toplumsal katilim ve olumlu etkilesim, ekonomik 

hayatm canlanmasi, inane ve diisiince farkliliklarimn tolere edilmesi, egitimde 

firsat esitsizliginin azaltilmasi gibi hususlarda halkin memmmiyetine katkida 
bulundugu anlasilmaktadir.

2- Olumsuz tespit ve degerlendirmeler: "H er acid an katki sagliyor, fakat 
universite igi halktan kiiltiir acisindan daha geride. Kampuslarin uzakta olmasi 

universiteninhalk ile iliskisini kesmistir, engellemistir. Buraya tek tip ogrenciler 

geldi; bu gencler Timceli Alevi kultiiriinden tamamen uza. Distan gelenler 
sakinligimizi bozdular ve Alevi inane dokusuna uymayan davranislar artti; 

kentimizin ahlakim bozdular. Yurt yok, alt yapi yok ve kiralar daha da artti. 
Kafekiiltiirii yayginlasti, ahlaki ve kiiltiirel acilardan yozlasma meydana geldi. 
Asiri derecede alkol kullarumi artti.

Sadece kadrolasma ve makam sevdalilarimn isine yarayan bir universite ile 

hicbir kalkinma olmaz. Egitim kalitesi iyi olmayan bir universite ne kadar iyi 

olabilir ki. Faydali goriinen fakat ici bog bir universite.

Universitede bulunan boliimlerin istihdam alam yok denecek kadar az, 

o yiizden en faydali is universitenin kapanmasidir. Sosyal bilimlere onem 
vermeyen bir universite. Boliimler acilirken tam tesekkullii acilsin. Ahlaki bir 

yozlasma var, kotii ornekler olusturuluyor. Universite gencliginin cevreye 

saygilari yok.

Alt yapi yetersizligi giderilmeden universitenin acilmasi ogrencileri magdur 
etti. Dersim'den nefret ederek gittiler. Hocalan 50k iyi degil, ogrenciler 

devamsizlik yapabiliyor. Ogrencilerin sosyal aktiviteleri yok. Bir yonden de, 

zengin daha 50k zenginlesti fakir de fakirlesti. Her ilde universite acilmasi bir
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yonden de olumsuz; ciinkii iktidar bunu kullamp issizligi diigiik gosteriyor. 

Universiteden memnun degiliz; cunkii biitiin eylemleri ogrenciler orgiitliiyor. 

Tek tip ogrenci var. Universitenin alt yapi ve yurt sorunu var".

Odak grup goriigmelerine katilanlarin yukanda aktanlan goriislerinden 

bazilari, Tunceli Universitesinin akademik, fiziki ve teknik yetersizligine yonelik 
anlagilabilir elestirilerdir. Heniiz kurumsallagma siirecini tamamlamamig bir 
kuruma yonelik bu tiir elesti ri ler iilkemizin her yerinde goriilebilecek makul 

elesti ri lerd i r. Bununla birlikte bazi tespit, yorum ve elestirilerde ise universitenin 

tiizel kisiligi iizerinden devlete ve/veya hiikiimete karsi ciddi bir giiven sorunu 
sergilendigi gozlenmektedir.

Bu giivensizligin, devletin iiniversite yoluyla Alevi kiiltiiriinii doniigtiirmek 
istedigi kuskusuna dayandigi diigiiniilmektedir. Ancak yine de, sehirdeki kamu 

otoritelerininbu kuskulari giderecekbir soylem ve yaklasiin icinde bulunmalan 

toplumsal giivenin gelistirmesine katki saglayici olacaktir.

3- Talep ve Oneriler: "Boliimler acilirken tam tesekkullii acilmali, siyasi 

erkten bagimsiz bir iiniversite olmali. Universite acacak akli olan devlet, once 

barinma ihtiyacim karsilamali. Alt yapi olmadan iiniversite agilmamaliydi. 
Universite'nin puanlarinin yiikseltilmesi lazim ki, Bati illerindeki ogrenciler de 
buraya gelsin. Universitenin onemli alt yapi sorunlan ve yurt sorunu var."

3.3. Gog

Bang/ Aglim siirecinde Tunceli ilinde geri doniisler oldugu gozlenmektedir. 
Geri doniis istenmekle birlikte bu yonde ortaya cikan ihtiyaclar ve talepler de 

vardir.

Bolge halkinin geri doniisler baglammda genel istekleri soyle siralanabilir;

- Yerlegim yerlerinin iyilestirilinesi; yol, elektrik, su gibi alt yapi 

hizmetlerinin kullamlir duruma getirilmesi,

- Koruculuk sisteminin kaldirilmasi,

- Bolgede yasanan catisnialar sonucunda zarar goren ailelerin 
magduriyetlerini gidermek amaciyla yiiriirliige konulan yasanm tam 

olarak igletilip tazminatlarm verilmesi,
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- Maddi tazminat ile birlikte, konut, is, egitim ve saglik imkanlarinin 

saglanmasi,

- Taginma, kira, yeniden yerlesme, tarimsal- hayvansal zararlar vb. 

giderlerin kargilanmasi.

Yukanda ifade edilen sorunlar asagidaki sonuclari ortaya cikarmaktadir:

- Geri doniis siireciyle ilgili, koyden kente gociin onlenmesi veya 

azaltilmasiyla ilgili alinan tedbirler yetersizdir.

- Bu tedbirler daha 50k kirsal ekonominin temelini olusturan tarimsal 

agirlikli nitelikte olmus, insanlarin sosyo-kiiltiirel ilrtiyaclari ikinci plana 

itilmis, ihmal edilmistir.

- Sorun, biitiin boyutlanyla kentten koye gog baglaminda ele alinmalidir.

Bu konuyla ilgili olarak odak grup calismalarinda sorulan; "Gog olaylari ve 
gog alma verme konusunda fikirleriniz nelerdir?" sorusuna verilen cevaplarin 

siniflandirilmasi ise soy led i r:

- issizlik, teror gibi olaylar yiiziinden gog eden insanlar baska yerlere 

uyum saglamakta zorluklar yasiyorlar.

- Baski ve teror en belirgin sebeptir.

- Giivenlik nedeniyle bosaltilan koyler oldu, bu gog nedenidir.

- istihdam dolayisi ile de gog olmustur, fakat geriye doniisler de 
oliruistur.

- Ekonomik, kiiltiirel entegre olamayis, geri doniis igin bir sebep 
oliruistur.

- Zorunlu gog, itilmislik duygulan yasatinis ve geri doniisler oliruistur.

- Tuncelililer kendilerini disarida ifsa etmekten kaginmislardir.

- Goglerin devlet politikalan oldugunu diisiiniiyoruz;baraj projeleribuna 

dahildir.

- En biiyiik gog 1994'te yaratildi. Bir yandan insanlar baska illere gitti, 
zorluklar yasadilar; diger yandan geride hayvanciligin bitmesi sebebi 

dogdu.
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- Koylerdeki herkes magduriyetler yagadigi icin goc ediyor.

- Koyiimiiz bogaltildigi, yikildigi, yakildigi icin evlerimiz kalmadigi icin 

goc etmek zorunda kaldik.

- Gocler derin travmalar yaratti 90'larda zorunlu gocler oldu daha 

sonralarmda bu goniillii goclere doniigtii.

Gocle ilgili olarak yapilan degerlendirmelerde daha 50k giivenlik sorunu, 
giivenlik politikalan ve ekonomik nedenlerin on plana ciktigi goriilmektedir.

Gog olaylan: "ilin  goc alma-vermesi konusundaki fikirleriniz nelerdir?" 

sorusuna verilen cevaplar baglaminda one cikan ana fikirler soy led ir:

• Baski ve teror gociin en onemli nedenidir.

• Teror ve issizlik yiiziinden goc edenler, gittikleri yerde rahat 

olamadilar.

• Gidilen yerlerde ekonomik ve kiiltiirel uyumsuzluklar geri doniis icin en 
onemli sebeplerdir.

• Koylerin yikilmasi, yakilmasi zorunlu goclere sebep oldugu gibi geri 
donusii de zorlastirinaktadir.

• Timcelive gevresindeen biiyiik gog 1994'teoldu;butarimvehayvanciligin 
bitmesinin ana sebebidir.

• 1938 ve 1990'lardaki olaylar goc etmenin en travmatikarka yiiziidiir.

• Timceli, Devlet yatirimi olmadigi icin sadece goc veren bir yerdir.

• Geri doniis projesi, alti doldurulursa isler ve gidenler geri donerler.

• Bang siireci belli oranda koylere geri doniisler sagladi.

• Universitenin kurulusu disariya gocii azaltmigtir.

• Timceli'den gociin en ciddi sebebi, issizlik ve ekonomik sikintilardir.

• 1990'lardaki zorunlu gocler yasanan travmalardan otiirii somasinda 
goniillii goclere doniistii.

• Bang ortami olmasi halinde geri doniigler cogalacaktir.
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16 odak grup calismasinda; "Devlet vatandas yakinligi/iliskileri hakkmda ne 
duguniiyorsunuz? Sizce devlet hizmetleri nasil olmalidir?" sorusu soruldu. Bu 
soru ile ilgili gruplarm genel yaklasimi soy led ir:

"Devlet Turkiye'yi tekgi mantikla, belli kimlik eksenindeyonetmi§tir. Devlet vatanda§ 

ili§kileri saglikli degildir. Bilrokrasi yerel toplumdan kopuk olarak her §eye Ankara'dan 

karar veriyor. Buda devlet vatanda§ iligkisi agismdan saglikli bir sonug vermiyor. Burada 

yapilacak §eylere halkla birlikte karar verilmesi dil§ilncesi soz konusudur. Mesela bir 

baraj, sanayi vs. yapilacaksa bu yore insamnm karara katilmasi gerekir. Devlet yerel 
yonetimlere daha fazla ozerklik tammahdir. Belediyelerin hem siyasal, hem sosyal, hem 

de teknik alanda, hizmetlerini yerine getirme konusunda etkin olmasi gereklidir.

Devlet, vatanda§la ili§kileri konusunda di§anda mesafeli, ancak Tunceli' de yakin 

durmaktadir. Kurumlarla ili§kimiz gok iyi seviyededir. Devlet kurumlan iyi hizmet 

vermektedir. Tunceli'de insanlar devlet kurumlan ile iyidir; ancak siyasal anlamda 

genel olarak devlete kar§i bir sogukluk vardir. Devlet, hizmetleri merkezden degil, yerel 

yonetimler uzerinden yapmalidir. Devlet-halkkayna§masisaglanmalidir. Kayna§madan 

kastimiz tek yanli uyum saglamak degil; halk ve devlet yakinla§mali, birbirini kabul 
etmeli, birle§melidir. Vatanda§in giivenlik sorunu var, devlet giivenlik sorununu 

gozmelidir. Devlet sosyal devlet olmalidir. Evdeki kadin, kocamn mall olmamali, gocuk 

ailenin mall olmamali, zarar veren en yakin olsa bile devlet bunu engellemelidir.

Devlet insanlan kapisinda surunduruyor, bu ahlaki degil; devlet turn insanlara e§it 

mesafede olmalidir. Devlet Tunceli'de ya§ayan insanlan yurtta§ olarak gormeli ve asla 

du§man gormemelidir. Mesela Dersim de Sunni koylerin yollan Alevi koylerine gore 

daha diizenli ve bakimlidir. Devlet giiven verici degil, hastane ve iiniversite yatirim 

degil, fabrika yapilmalidir. Biz, kendimizi devlet olarak goruyoruz, devletin lafina 

inanmiyoruz. Biz genel olarak devlet denirken, kendimizi bunun di§inda tutuyoruz. 

Toplumun 20-30 yildir ya§adiklanm du§unursek, bu durumlar ba§ka bir ilde olsa, devlet 

ve vatanda§ buradaki gibi ban§ik olmazdi. Devletin §iddeti var. Toplumsal yozla§ma var; 

bir el var bunu yapan ve bu el devlettir. Biz devlete Dersim penceresinden bakiyoruz, 
devlet ise Tunceli penceresinden bakiyor.

Biz Dersim penceresinin kimligi ve inancimiz ile bakiyoruz. Devlet Tunceli 

penceresinden baktigi muddetge olumsuz etkiler olacaktir. Mesela; sigara igilmeyecek 

yasasi giktiginda bu yasayi ilk Dersim de uygulandi. Burada §u var; biz bazi §eylere 

agigiz ama devlet hep kendi penceresinden baktigi igin bizim eksikliklerimizi goruyor.

3.4. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Di§lanma
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Devletin yardimlan sosyal yardim temelli degil sosyal kalkinma temelli olmalidir. 

Devlet Dersimden oy alamadigi igin burayi di§layip buraya hizmet dahi getirmiyor. 

Devletin i§ ve i§leyi§ §ekli, burokrasi i§lerini uzatmasi kizginliga neden oluyor. Cem 

evlerine statu verilmemesi devletin bizi yok saymasi anlamina geliyor ve devlete baki§ 

agimiz olumsuzla§iyor. Verilen bu statu bu imaji biraz kirmi§tir. Tunceli'de gorev yapan 

memurlar, buramn kulturunu anlayan gelenek ve goreneklerini bilen ki§iler olmalidir. 

Devlet tarafsiz olmali ve insanlara e§it davranmali fakat bu, Tunceli igin boyle olmuyor. 

Devletin imkanlan e§it duzeyde dagitilmalidir".

Bu goriislerin yarnnda kismen soyle diisiinenler de var; " Burada kotti olan 

her §ey devlete baglamyor, Yilanlarm gogalmasi bile devlete baglamyor. Buramn halki 

Tunceli'ye di§andan memur gelmesini istemiyorlar. Devletin olumsuz bir iligkisi ve 

di§lamasi yoktur. Devletin savunma araglan burada hep var. Olmadigi zamanlar bize 

tuhaf geliyor. insanlar ilimize tehlikeli insanlarmi§iz gibi bakiyor"

Aynca, bazi odak grup goriismelerinde; "Devlet Tunceli'ye destek vermiyor" 
seklindeki bakis acisina katilmayanlar da oldu.

Bu goriisler dikkate alindigmda vatandaslarin devlete giiven sorunu oldugu, 

ciddi bir on yargmin bulundugu, Tuncelililerin kendine has bir dusiinsel 

yaklasiiri tarzlan oldugu goriilmektedir. Ashnda bu dusiince kendiliginden bir 
kendini ayn tutmayi dogurmaktadir. Devletin boyle bir tutumu mevcut olmasa 

bile vatandas bu dusiince tarziyla bir dislanma durumu ortaya koyuyor. Bazi 
vatandaslar daha farkli dusiinse de agirlikli goriis dislandiklari yoniindedir.

Vatandastaki olumsuz goriis ve diisiincelerin hakliligi ya da haksizligi bir 

tarafa birakilarak bu on yargilarm kinlmasi ve devletle bir biitiinlesine ihtiyaci 

oldugu kesindir. Toplum uboyle diigiinmeye iten 50kfazla etmen vatandaslarca 
ortaya konmaktadir. Ashnda bu etmenlerin miizakere edilmesi, vatandaslarin 

duygu ve diisiince diinyasina daha yakin ve gerektigi tarzda ilgi gosterilmesi 
siiphesiz devlet vatandas kaynasmasina katki saglayacaktir.

Vatandaslarin devlete bakisindaki bu olumsuzluklan netlestirmek ve capraz 

soruyla test etmek iizere “Vatanda§ sorumluluklan hakkinda (askere gitme, vergi 

verme, elektrik vesufaturalan odeme) ne dil§unuyorsunuz? Neden?" seklindebir soru 

soruldu. Bu soru ile ilgili grup miilakatlarindan elde edilen goriisler, olumlu 
olanlar ve olumsuz olanlar seklinde iki kategoride verilebilir.
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Olumlu diisiiniip oz elestiri yapanlarin goriisleri soyle ozetle; "Devletin 

vatanda§a ve vatanda§inda devlete kar§i sorumluluklan var. Tunceli kamu odemeleri 

konusunda en iyi illerden biridir. Kredi karti, elektrik, su odeme konusunda en gok 

yiizde ile tahsilat oramna sahiptir. Tiirkiye'de en saglikli vergi odeyen il Tunceli'dir. 

Askerlik yapiyoruz, elektrik, su vergisini odiiyoruz. Bu konulardaki biitiin devlete kar§i 

sorumluluklan yerine getiriyoruz. Ancak vicdan-i red hakki tammrsa askere giden insan 

sayisi gok az olur. Askerlik geregini yitirdi gibi, askere giden devlete yiik oluyor giinkii.

Orda birkag ay yiyip, igip, spor yapip geliyor. Askerlik profesyonel anlamda yapilsa 

daha iyi olur. Her ne kadar muhalefet goriinsek de, biz odevlerimizi iyi yerine getiriyoruz. 

Vergiye kar§i degiliz, olmasi gereken bir §ey zaten. Vatanda§lik gorevleri yerine 

getirilirken insanlar bencil davranmamali. Burada insanlar emege saygili olduklan 

igin ornegin, kagak elektrik kullammi yoktur. Niifusun az olmasi da kagak kullammim 

azaltiyor ve insanlar diizenli olarak vergilerini odiiyorlar. Vergi vermemiz gerekiyor, 

vergi vermesek maa§ alamayiz" seklindedir.

Olumsuz dusiinup devlete sitem eden ve kargi duranlar ise; “En saglikli vergi 

veren il olmasina ragmen en az yatirim Dersim'e yapiliyor. Askere gitme zorunlulugu 

oldugu igin insanlar askere gidiyor. Askerlik istege bagli olmali, bu gorev zorla 

yaptinlmasin, isteyen yapsin. Fakir fukaramn gocugu askere gidiyor zenginin gocugu 

askere gitmiyor; fakirler eziliyor. Biz bedelli askerligi ele§tiriyoruz.

Fatura ve vergi odeme oranlari gok yiiksek. Vergimi veriyorum ama vergim nereye 

gidiyor? Saglikli bir §ekilde kullamhyor mu? Kimlere gidiyor? Kimin tiiketimine agihyor? 

Buradan ba§taki adamlar ahyor bu haksiz kazanglara sebep olabiliyor. Bu soruda ifade edilen 

tiim maddeleri/yukumlulukleri en sonuna kadar yapan fakat devletten her zaman darbe 

yiyen bir iliz. Vergiyi fazla veriyoruz ama yatinmlar hiikiimete oy veren illere gidiyor; ya 

da verdigimiz vergi Devlet §iddeti olarak bize geri doniiyor. Devletin en az alacagi ve en 

gok borglu oldugu il burasidir. Vatanda§hk gorevlerimizi en iyi §ekilde yerine getirmemize 

ragmen, 6tekile§tiriliyoruz. Eger sosyal devletse, elektrik ve su temel ihtiyagtir ve de bu 

hizmetler ucretsiz olmali. Vatanda§tan haksiz yere fazla para almakla sosyal devlet ve 

vatanda§ sorumluluklan iyi olmu§ olmaz" geklinde goriigler beyan etti.

Bu vatandaslik sorumluluklan hakkindaki kanaatlere bakildigmda; Tunceli 
de yasayan vatandaslardan sagduyulu dusiinen iilke genelinin goriislerini 
yansitan bir kesim oldugu gibi, farkli ve bazi hususlarda on yargili diisiinen bir 
kesim de vardir. Biitiin miilakatlarda ortaya konan fikirler baglammda ikinci 
kismin daha baskin oldugunu soylenebilir.
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Vatandaslar sosyal yardim konusunda 50k farkli diisiincelere sahiptirler. 
Bir kisim vatandaslar devletin yaptigi sosyal yardimlari, bireyleri desifre edici 

ve incitici olarak bulmakta ve devletin va tan da si kendisine lsindirmak igin 
bu yola basvurdugunu diigiinmektedirler. Bir kismi ise, sosyal yardimlarin 

gerekli oldugunu ve yapilamn dogru oldugunu diigunmektedir. Ciddi oranda 
vatandaslarda devlete karsi olan olumsuz tavrm burada da etkili oldugunu 
gormekteyiz.

Bu konudaki goriisleri daha netlestirmek ve vatandas algisini olcmek iizere 
odak grup goriigmelerinde “Hiikiimetin sosyal yardimlar konusundaki politikasnu 

nasil degerlendiriyorsunuz?" sorusu soruldu. Alinan cevaplar, sosyal yardimlarin 

kaldinlmasi gorusiinu savunanlar ve sosyal yardimlarin artinlmasi ama seklinin 
degistirilmesi diisiincesinden yana olanlar seklinde iki farkli egilimi ortaya 

koydu.

Sosyal yardimlara karsi olanlarm goriisleri; "Devlet vatandaslari sosyal 

yardimlarla tembelle§tirip, kolele§tirip kendine bagimli yapiyor. Bu sayede halki 

hiikiimete bagliyorlar. Anayasaya gore, biz bir sosyal hukuk devletiyiz; oysa hiikiimet 

sosyal yardimla§mayi gorev igin degil, halki kendine baglama araci olarak kullamyor. 

Kendi yanda§larma aktaracak bir kaynak olarak bakiyor. Sosyal yardimla§ma halki 

dilendiriyor, yoksulluk kulturu olu§turuyor; vatanda§i tembelle§tiriyor. Bu yardimlari 

dogru bulmadigimiz a§ikar bir konu. Sosyal ve psikolojik anlamda zararli oldugunu 

du§unuyoruz. Yardimlar muhtarlarm ya da belediyenin belirledigi ailelere degil 

gogunlukla kendi adamlarma giden yatinmlar niteliginde oldugu igin ahlaki degil. Adap, 

ilslup gergevesinde yardim yapilmiyor; yardim yapilirken insanlar rencide ediliyor. 

Sosyal devlet bu gali§mayi siyasi amaglar igin kullamldigindan yardimlar da adaletsizlik 

sebebi oluyor. Sosyal yardimla§ma Tiirkiye'de amacindan sapmi§ durumdadir. 

Sosyal yardimlardan dolayi, insanlar artik her durumda, her §eyde yardim istiyorlar. 

Yardim isteme, yardim edilme bir ali§kanlik olmu§. Vakif ba§kanm soyledigi: 'Korkar 

olmu§um; cenazeye, diigiine, nereye gitsem insanlar beni durdurup yardim istiyorlar' 

yakinmasindan da hareketle, biz diyoruz ki, sosyal yardim yapiyoruz diyerek, insanlar 

dilenci yerine konulmamahdir" seklinde ifade edildi.

Verilen hizmetlerin toplumda olusturdugu iyilestirmelere bakilmaksizin, 
devlet ve kuruluslarina karsi acik bir tepki sergilenmektedir. Odak gahsma 

ortamindaki anlatimlardan, yardimlarin amaci di§inda kullamldigi, devletin vatanda§i

3.5. Sosyal Yardim Algisi
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kendisine baglamaya gali§tigi, bu durumun vatanda§i tembelle§tirdigi ve sosyal devlet 

ozelliklerinin siyasi amagla kullamldigi goruslerinin one ciktigi anlasilmaktadir.

Sosyal yardimlarin gerekliligine inananlarin goriisleri ise soy led i r:

“Sosyal yardim faaliyetleri/i§lemleri tekelde toplansin, bir merkezden yapilsin. Sosyal 

yardimlar e§giidiimlii olmali ve bir ag iizerinden yayilmali ve hedefkitleye ula§ilmalidir. 

Tunceli'nin yansi yardim maa§i aliyor. Yardim yerine insanlara i§ imkanlan yaratilsa 

herkes igin daha iyi olur. Balikyemek yerine, balik tutmayi ogrenmek istiyoruz. Yapilacak 

ihtiyag maddeleri saglama §eklindeki yardimlar yerine vatanda§a para verilirse daha 

temiz olacagi kanaatindeyiz. Vatanda§a yardim yapilacaksa giizel bir §ekilde yapilmali; 

halkin onuruyla oynanmamalidir. ihtiyaci olan dogru olarak belirlenmeli, ona gore 

yardim yapilmalidir. insanlar sadaka kiiltiiriine ali§tinlmamah, iktidara bagli bir insan 

modeli olu§turulmamali. Yardimlar kontrolsiiz dagitiliyor. Yardimlar gergek ihtiyag 

donemlerinde gergekle§meli, segimle baglantili olmamalidir. Arada, araci olmadan sosyal 

yardimlar yapilmalidir. Burada ekonomi gok zayif, yardim politikalan iyile§tirilerek her 

ay yeterli miktarda para verilmeli. Dilekge sistemi kaldinlsin, biz gelip burada dilekge 

vererek para istemekten utamyoruz. Yardima ihtiyaci olan insanlar bellidir; o insanlara 

her ay bir banka hesabi iizerinden on goriilecek paralar yatmlmah. Sosyal yardimlar 

devam etmeli, yardimla§manm §ekli degi§tirilmelidir. Bazi insanlar fakir fukaramn 

hakkim galiyor, yani ihtiyaci olmadigi halde bu imkanlardan yararlamyorlar. Bazilan 

ise gok ihtiyaci varken yardima ula§amiyor. Bu i§le ilgili denetlemeler siklagtinlsin, asil 

yardima ihtiyaci olanlara yardim yapilsin "

Beyan edilen goruslerde, sosyal yardimlarin adil dagilimi, esitlik ilkesi 
geregi hak edene verilmesi ve ihtiyag sahiplerine esit davranilmasi, yapilacak 
yardimlarin isleyis tarzinin va tan da si rencide etmeyecek sekilde yapilmasi, 
yardimlar nakdi yardim olarak yapilarak herkesin ihtiyacina gore kullanmasinin 
saglanmasi... gibi tavsiyeler one cikmaktadir. Bir kisim vatandaslar ise, yapilan 
yardimlardanoldukgamemnundur. Yardimlar heriktidarzamanindayapildigina 
gore, var olan iktidarla ilgili itirazlar/elestiriler/karsi oluslar sorgulanmalidir. 
Bu yardimlarin vatandasi birbirine muhtac olmaktan kurtardigi ve devletin 
vatandaslarina sahip ciktigi seklinde anlagilmamasinedenleri arastirilinalidir.

3.6. Adalet, Sug ve Giivenlik

Odak grup calisma lari kapsammda goriisiine basvu rulan vatandaslar, kentte 
ozellikle hirsizlik, gasp gibi suclarin nerdeyse yok denecek diizeyde oldugunu 
belirtmislerdir.
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Tunceli ilinde kamu kurum ve kuruluslari yetkilileri, STK temsilcileriyle 

yapilan odak grup calismalarinda da kentin ozellikle ekonomik yapisma iliskin 
50k sayida sorun belirtilmistir. Kentteki istihdam sorunlan, issizlik,yatirimlarm 

azligi, iiretimin yoklugu ve pahalilik gibi olumsuzluklar goriismeciler tarafindan 

en 50k dile getirilenhususlari olusturmaktadir. Odak grup calismasinda Timceli 
ili igin en gok belirtilen olumsuzluklar olarak su hususlar tespit edilmistir:

1. Kamu Yatirimlarmm az olmasi

2. Ozel sektoriin gelismemisligi,

3. Uretimin olmamasi,

4. Issizligin yayginligi,

5. istihdam olanaklarmm azligi,

6. Kentlesme sorunlari,

7. Yasam sartlarmm pahaliligi,

8. Tunceli iline iliskin disaridaki olumsuz algmm varligi,

9. Saglik ve u la si in acisindan olumsuzluklarm varligi,

10. Bosamna sayismm yiiksek olmasi,

1 1 . Uyusturucu madde bagimliligi,

12. Hizmetlerin azligi,

13. Alkol tiiketiminin fazlaligi,

14. Organize sanayisinin olmamasi,

15. Alevi kimliginden dolayi dislanmislik hissi,

16. Devlet -vatandas iliskilerinin iyi olmamasi.

Odak grup miilakatlarmda, 50k sayida kisinin Tunceli ili iizerine ortaya 
koydugu bu olumsuzluklarm ve sorunlarm cogu, toplumlarda sug oranlari 

iizerinde artinci etkide bulunan ozellikler oldugu soylenebilir. Bu olumsuzluklara 
ragmen Tunceli ilinde sug oranlarmm yiiksek olmamasi veya Tunceli ilindeki 
diisiik sucluluk olgusunu aciklamak igin baska degiskenleri goziimlemek 

gerekmektedir. Bu baglamda, sugu olumsuzlayan deger yapismm ve sosyal 
denetim unsurlarmm daha baskm oldugunu soylemek miimkiindiir.
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Tunceli ilinin diisiik sucluluk oranina sahip oldugu algismm, Tunceli ilinde 
yasayan bireylerde de yaygin bir diisiince oldugu tespit edi 1 i t i istir. Arastirma 
ekibinin odak grup calismalarinda “Tunceli ilinin, sizi en gok gururlandiran 

dzelligi/dzellikleri nelerdir?" seklinde sorulan soruya karsilik kimi katilimcilar, 
Tunceli ilinin giivenli kent yapisma gondermede bulunmuslardir. Bu hususu, 
"sokaklannda ozgiirce gezilebiliyor olmasi ve kentin giivenli olmasi", geklindeki dile 
getirmislerdir. Odak grup miilakatlarma katilanlar, kentin gurur verici ozellikleri 
olarak sun lari belirtmislerdir.

1. Gasp, hirsizlik gibi suglarm neredeyse yok diizeyde olmasi,

2. Ho§gdriilii olmasi, insan sevgisinin varligi,

3. Emanete ihanet edilmemesi,

4. Asayi§ sorunun olmamasi,

5. Taciz ve sapkinlik olaylarimn olmamasi,

6. Giivenli bir §ehir olmasi,

7. Muhalif olmasi ve haksizligin kar§isinda olmasi,

8. Okullasma oranmmfazla olmasi,

9. Giigliiniin degil de ezilenin yamnda olunmasi,

10. Orgiitlii hareket edilmesi,

11. Qocuklarm ogrenme siirecinde baskimn di§lanmasi,

12. Hoggdriilii ve sevmeyi ilke edinen bir §ehir olmasi,

13. Ozgiir bir ya§amin varligi, dogaya ve hayvanlara sahip gikan ozelligi,

14. Alevilik inancindaki “eline, beline ve diline sahip gik" ilkesinin varligi,

15. Kadina deger vermesi, kadin-erkek e§itliginin varligi.

Neredeyse turn odak grup miilakatlarmda, kentin giivenli bir kent oldugu 
vurgusu hep one cikmistir. Kentin giivenli kent olmasmi, kentin sug oranlarmm 
diisiik diizeyde gerceklesmesi ve sokaga giivenlikli olarak cikma seklindeki 
gerekcelerle temel lend irmislerdir.

Aym sekilde kentin giivenli bir konuma sahip olmasmi, hiimanisttik 
degerlerin varligi ile iliskilendird ikleri de dikkat cekmektedir. Diger bir ifade 
ile konuya iliskin anlatimlardan hareketle katilim cilar "giivenli kent" algismm
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varligini; ozellikle insani degerlerin onemsenmig olmasi, kadrna verilen deger, 

hosgorulii ve demokratik degerlerin benimsenmesi gibi unsurlar iizerinden 
agklamaya calistiklari goriilmektedir.

Hie kuskusuz goriigmecilerinTunceli ili iginbelirttikleribu degerlerin, diigiik 

suclulukla ilintili olabilecegi soylenebilir. Tunceli ili ozelinde, diigiik suclulugun 

nedenlerini sosyo-kiiltiirel faktorlerde aramak gerekmektedir. Bu cercevede 

Tunceli ilindeki gorece geleneksel yapmin varligini devam ettirmesi, dolayisiyla 

sosyal sermayenin de guclu olmasi, diigiik sugluluk oramnin onde gelen temel 
nedenini olugturmaktadir. Ozellikle bireylerin toplumsal bagliliklarinin giiglii 

olmasi, Tonnies'yen baglamda cemaat yapismm devam etmesi ve buna bagli 
olarak gergeklegen enformel denetiminin varligi, diigiik sugluluk oramnin 

nedenini agiklamaktadir.

Diigiik sugluluk oramn, toplumsal sermayenin giiglii olmasi ile yakindan 
ilintilidir. Toplumbilimciler tarafindan, sosyal sermaye "toplumun ortak 
degerler biitiinii olarak" tarumlamaktadir. Fukuyama da, Amerika toplumunun 

1950'lerden 2000 yilina dogru olan siiregte, toplumsal sermaye alarunda yaganan 
olumsuzluklan veya toplumsal sermaye zayiflamasini iig unsur iizerinden 

goziimlemeye galigmaktadir: Siddet/Sug, aile ve giiven. Samsponvd. (1997) ve 

Kawachivd. (1999), yiiksek diizeydeki sosyal sermayenin varligini, diigiik sug 

oranlarinin onemli bir gostergesi olarak ele almiglardir. Japonya'daki sugluluk 
iizerine yapilan aragtirmalar, Japonya'daki diigiik sugluluk oram nedenlerinin 
biiyiik olgiide sosyal sermaye gostergelerinin yiiksekligi ile agiklamaktadirlar. 

Bu aragtirmalardan bazilan; giiven, dayamgma, aile ve grupsal baglilik gibi 
toplumsal sermayeye iligkin gostergelerin Japonya'da geligimi/endiistrilegmig 

Bati iilkelerine kiyasla daha yiiksek olmasinin, Japonya'daki diigiik suglulugun 
onemli nedenlerini olugturdugunu ileri siirmektedir.

Sug alarundaki galigmalari ile dikkat geken ve aym zamanda "Yeniden 

Biitiinlegtirici Utandirma Teorisi" ile dikkatleri iizerine geken John Braithwaite 
(1989), enformel denetim unsurlarinin sugluluktaki caydmci etkisinin, formel 
kurum ve siireglerden daha etkili oldugunu ileri siirmektedir. Braithwait'e 

gore, cemaat degerlerinin giiglii oldugu Japonya, Cin ve benzeri iilkelerdeki 
sug oranlarinin, ABD gibi bireyselligin geligtigi iilkelere kiyasla daha az 
gergeklegmesinin temelinde de enformel deger ve denetime iligkin unsurlar 

bulunmaktadir (Bkz. Barak, 1998: 203).
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Ciinkii ceiTiaatcilik veya toplumculuk,bireysel konforu gozetenbireyselligin 

aksine, yogun diizeyde karsilikli bir bagimlilik iliskisi, karsilikli giiven 
ve sorumluluk duygusu ile toplumsal bagliligi gozeten bir islevi yerine 

getirmektedir. Braithwaite, karsilikli dayamsma, aile degerleri ve toplumculuk 
unsurlarmi iceren bazi Asyatik toplumlardaki sug oranlarinin diisiiklugiinu 
bu model cercevesinde aciklamaktadir. Bu cereevede Braithwaite'a gore, hem 

tarihsel ve hem de kiiltiirler arasi baglamda sug/giddet, aile ve toplumsallik 
duygusunun giiglii oldugu toplumlarda en iyi sekilde kontrol edilebilir.

3.7. Kimlik ve Aidiyet

Tunceli ili giindeme geldiginde tartisilan konulardan birisi de, ilin ismi 
etrafinda sekillenmektedir. Arastirma sahasmda yapilan gozlem, bireysel 
miilakat ve odakgrup gorLismelerinde, sehirde yasayanlarin sehrin mevcut ismi 

olan Tunceli ile daha gok gegmisine vurgu yapan Dersim isimlerini kullanma 

hususunda, kafa karisikligi igerisinde olduklan tespit edilmistir. Bu baglamda 
yapilan odak grup gorLismelerinde katilanlara sorulan: “Kendinizi daha gok 

Tuncelili mi, Dersimli olarak mi tammhyorsunuz? Neden?" seklindeki soruya 

gogunlugun; Dersim ya da Tunceli, Dersimli ya da Tuncelili seklinde cevap 
verdikleri tespit edilmistir.

Bununla birlikte, ozellikle orta kusak ve daha asagi yastan olanlar ile egitimli 

genglerinTunceli ismine sogu k y a kla sti kla ri, bu nu daha gokmuhalif kimlikleriyle 

izah etmeye kalktiklan, hatta T unceli/T uncelili ismini kullanan gogu daha yukan 
yastakilere karsi tepkili davranarak, onlan Dersim / Dersimli demeleri hususunda 

yonlendirmeye galistiklari tespit edilmistir. Bu gruptan olanlarin gogu, devletin 

dayatmasi ve 1938 katliamini gagristirdigi gibi iddialan one siirerek Tunceli/ 
Tuncelili gibi ismine karsi olduklarini israrla belirtmisler, kendilerini de daha 

gok Dersimli olarak tanimlama hususunda israrci olmuslardir.

Arastirma sahasindaki bireylerin toplumsal onurunu olusturan, onlarin 

kendilerini tarumlarken on plana gikardiklari ve gogu kez otekinden farkini 

izah etmek igin kullandigi toplumsal kodlar, grup iiyelerinin hemen tamami 
tarafmdan sik sik kullanilmaktadir. Nitekim odak grup goriismelerinde bunu 

olgmek maksadiyla sorulan: “ilinizin sizi en gok gururlandiran ozelligi/ozellikleri 

nelerdir?" seklindeki soruya verilen cevaplar baglaminda katilanlarm kullandigi 
ifadeler genellikle asagidaki gibi sekillenmistir:

135



- insanlanmn zeki olmasi

- imkanlarm kisitli olmasina ragmen insanlarm gayretli olmalan

- Giivenilir bir kent olu§u. Gasp, hirsizlik gibi durumlarla kar§ila§ilmami§ 

olmasi.

- Dii§enin dostu, mazlumun yamnda, zalimin kar§isinda insanlanmn olmasi.

- Topium igi dayam§mamn gtiglti olmasi.

- Ahlaki agidan iyi bir §ehir olmasi.

- insanlarm §ehre tutkuyla bagli olmasi.

- Okuma yazma oramnin yiiksek olmasi.

- En mutsuz il olmasi. Qiinkii cehalet mutluluktur. Bildigimiz igin, bir §eylerin 

farkinda oldugumuz igin mutsuzuz. Ulkemizdeki hatta diinyadaki sorunlarm 

farkindayiz. Eksikliklerimizi bildigimiz igin mutsuz oldugumuzu ifade 

edebiliyoruz.

- insanlanmn ba§ka kiiltiirlere kar§i hoggdriilii olmasi.

- §ehirde Ozgiir ya§amin olmasi (Turk, Kurt, Ermeni, Hiristiyan, Siinni, Alevi 

hep birlikte ya§amasi, dini ve etnik aynmin yapilmamasi, kadinlarm daha 

ozgiirce ya§iyor olabilir olmasi.)

- insanlanmn dogal davranmasi

- insanlanmn ba§anh olmasi. (Bunda gegmi§te ya§amlan acilarm katkismm 

olmasina inamlmasi.)

- insanlanmn Evrensel diinya degerlerine sahip olmasi

- insanlanmn, Turkiye'nin diger illerindekilere gore, Turkiye'nin sorunlanm  

daha iyi gorebilmesi

- Vatanda§larm Devlete borcunun olmamasi

- Devlete en sadik il olmasi.( ornegin, vergi verme ve askere gitme... vd.)

- Orgiitlii hareket edilmesi

- Dogal giizellikleri.

- inang kimligi

- Mevcut sisteme muhalif olabilen, tepki gosteren insanlarm goklugu.
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Goriildiigii gibi kentin onurunu olusturan tanunlamalar igerisinde en gok 
vurgulanan ifadeler, sehirde ozgiirliikgii ortamin hakim olmasi, farkli etnik, din 

ve dillere karsi hosgorii ortaminm olmasi ve kentin muhalif kimliginin on plana 

gikarilan ifadelerdir. Bununla birlikte odak grup goriigmelerinde daha gok orta ve 

daha alt yas grubundan egitimli genglerin ozellikle orta yas grubu ve iizerindeki 
bireylerin konusmalarina sikga miidahale ettikleri ve onlari yonlendirmeye 
galistiklari tespit edi 1 itiistir. Bu durum, sehirdeki ozgiir dusunceye agik olma 

ifadesine ters gibi durmaktadir.

Baska illerden olmaya gore, Tuncelili olmak size neler hissettiriyor? sorusuna 
verilen cevaplar baglammda one gikan ana fikirler soy led i r:

• inang kimligimizden dolayi dislaniyoruz.

• Tunceli iizerinde kurulan tahakkiim ve onyargilardan otiirii mutsuzuz.

• Yatirim ve istihdam yok; diger illere gore bize ayrimcilik yapiliyor.

• Tiim Tiirkiye igin soylemek gerekirse, demokrasinin en fazla oldugu 
sehir.

• Diger illere gore bilerek geri birakilmig hissediyoruz.

• Daha huzurlu ve giivenli bir sehir.

• Havasi ve dogasiyla temiz ve rahat bir sehir.

• Sinema, tiyatro gibi, sosyal imkanlari olmayan bir sehir.

• Biz kendimizi mutsuz olarak tammliyoruz.

• Dersim agliyor, nedeni issizlik.

Odak grup miilakatlarmda, "Kendinizi etnik agidan nasil tammliyorsunuz?" 
sorusuna verilen cevaplar baglammda one gikan ana fikirler soy led ir:

• Biitiin odak grup goriigmelerine katilanlarm gogunlugu Kiirt,

• Bir kismi Zaza,

• Az sayida Cerkez,

• Ve gok az sayida Tiirk,

• Ve bir ki§i de kendini Ezidi olarak ifade etti.
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Dini kimlik acisindan kendinizi nasil tanimliyorsunuz? sorusuna verilen 

cevaplar baglammda one cikan ana fikirler soy led ir:

• Odak gruplara katilanlarin cogunlugu; Tuncelili olanlarin hepsi Alevi,

• Siinni,

• Ateist,

• Miisliiman,

• Dini kimlikle tarumlanmak istemeyiz.

Kendinizi daha 50k Tuncelili mi, Dersimli olarak mi tanimliyorsunuz? 

sorusuna verilen cevaplar baglammda one cikan ana fikirler soy led ir:

• Dersim'li olarak; Tunceli ismini Devlet dayatti.

• Tunceli, savasin adidir; 1938 katliamim cagristiriyor bize.

• Sadece Dersim'liyiz; Tuncelili olmak uta11c vericidir.

• Dersim deyisi dogrudur; Tunceli kotii cagrisimlar yapiyor.

• Kendimizi Dersim'li olarak tammlamak daha hog ve onur verici.

Alevilik nedir? Alevilik-Siinnilik igin benzer ve farkli yonler nelerdir? 
sorusuna verilen cevaplar baglammda one cikan ana fikirler soy led ir:

• Eline, beline, diline sahip insanlar olarak nitelendirebiliriz.

• Alevilik tasavvuf inancina daha yakin bir mezhep.

• Benzerliklerimiz inane sistemi ve Ehlibeyt'e olan saygi ve sevgimiz.

• Alevilik gunumuze Miisliimanligin bir kolu olarak geldi.

• Alevilik mezheptir.

• Alevilik islam 'in bir kiiltiirel boyutudur.

• Aleviler herkesi kucaklar, fakat Siinnilerde bu pek azdir.

• Alevilerde 73 millet kardesimdir anlayisi onplanda.

• Temelde alevi ve Siinni Miisliiman'dir ve kardestir.

• Hem alevi hem Siinni hak, Muhammed, Ali yolundan ilerleyen 
kardeslerdir
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• Aleviler de Siinnilerde sadece ve sadece Kur-an ve Ehlibeyt emanetlerine 
sahip ci kan ve bu degerlerle yasama k isteyen aym halkm evlatlandir.

• Alevilikte hosgorii var ve bu sekilde yasiyoruz.

• Sunilik ile ortak noktamiz, Tanri ile Hz Muhammed. Zerd ustlu k ile ritiiel 

anlamda daha 50k ortak noktamiz var.

• islam'da Allah Muhammed denir. Alevilikte Ali'de eklenir.

• Alevilik, Ali soyundan olan Ehlibeyt soyundan olan haksizliga karsi 
duran bir inang. Biz de namaz kiliyoruz. Cem evinde yapiyoruz 

ibadetimizi. Bizim de cenaze namazimiz var.

• Alevi denilince Hiimanizm geliyor aklima; otekilestirmeden biitiin 

insanlan kabul eden bir yasam felsefesi.

• Alevilik modemliktir; kadin erkek esitligidir; hiimanizmdir.

• Ali camide sell it edildigi igin Aleviler camiye gitmezler.

• Hz. Ali, Hz. Hiiseyin, Hz. Hasan namaz kilar, oruc tutar ve Kuran 

okurlardi.

• Alevilikte 12 imam var. Siinnilikte ramazan ayi var.

• Buradaki Aleviler, Aleviligi tam olarak yasamiyor.

• Cem baglamiyor, 12 imamda insanlar oruc tutmuyor.

Kirvelik, musahiplik, diiskiinliik kurumlanyla ilgili neler biliyorsunuz. Bu 
kurumlan tarihsel siirec igerisinde sahsiniz ve Tunceli toplumunun sosyal, 

siyasi, dini ve kiiltiirel hayati iizerindeki etkilerini yorumlar misrniz? sorusuna 
verilen cevaplar baglaminda one gikan ana fikirler soy led i r:

• Musahiplik kirvelik kutsal degerlerdir. Kardeslik ne ise aym degerdedir. 
Muhammed ve Ali'nin kardesligi bunun en onemli kamtidir.

• M usahiplikyol ve ahret kardesligidir.

• Musahiplik: peygamber doneminde gelen bir soz "din kardesligi" 

demek.

• Bu toplum orgiitleme bigimidir. iki aileyi baglama bigimidir. insanlan bir 

arada tutar. A hlakibir durumdur bence. Kirvelik, musahiplik komsuluk 
hakki gibi temelinde ciddi ahlaki yaklasimlar vardir.
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• Kirvelik aile iistii bir gey dir. Kardeslikten daha iistiindiir.

• Bunlar Aleviligin en kiymetli degerleridir. Bunlar kendi ailelerinden 

biriyle evlenemezler.

• Kirveler ve musahipler arasi kiz alip verme yoktur. Erozyona ugramasina 
ragmen varligini siirdiiriiyorlar.

• insanlanbirbirine bagliligi artar; duygusal yakinlik olusur.

• Kirvelik devam ediyor ama eskisi gibi degil.

• Sagdic aym zamanda musahiptir.

• Bu kurumlar toplumda insanlarm yakinlasmasmi sagliyor.

• Musahiplik var ama yavas yavas sehirlesme ile birlikte kalkryor.

• Duskiinluk toplumdan dislanmadir. Bu kisiye selam verilm ez,bu kisini 
evine gidilmez.

• Duskiinluk insanlan disladigi igin katilmiyorum.

• Kotii da v ran is 1 frenlemek agismdan iyi bir seydir duskiinluk.

• Alevilikte duskiinluk, eskisi gibi yok ve eski giiciinii kaybetmistir.

• Duskiinluk kanun ile esdegerdir hatta bizim igin kanundan daha 
iistiindiir.

"Alevi Agilimi" konusundaki calisma lari nasil degerlendiriyorsunuz? 

sorusuna verilen cevaplar baglammda one gikan ana fikirler soy led ir:

• Alevi sorunu var. Agilimin olmasi gereklidir. Bir ortama girdigim zaman 

Alevi oldugumu ogrenen arkadaslariirun bana karsi tavn degisiyor, geri 

gekilme oluyor.

• Alevi agilimmda biraz daha kibar bir dokunus olsun ve samimiyet 
olsun.

• Alevi Agilimi oldu deniyor, ama hala Aleviyim diyemiyorum.

• Aleviler gozmeli, Alevilik agilimmi hiikiimet degil aleviler yapmali.

• Alevilik agilimi esit yurttaslik baz almarak yapilmali.

• Hiikiimet samimi olmalidir. Bir sonuca ulasmadi. Cimkii ulasmasini 

istemiyorlar.
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Zorunlu din dersi egitimine bir an once son verilmelidir. Diyanete ayrilan 
bLi teen in kaldirilmasi gerekiyor. Her halk kendi inanemi kendisi yerine 
getirmelidir.

Alevi kardesler gibi tabirler artik birakilsm, toplumumuz bunu hakaret 
olarak algiliyor.

Alevileri agagilayip iislup yanligligi ile yapilan Alevi acilimmi 
desteklemiyoruz.

Soylem olarak Alevi Caligtaylari halki inanmamaya yoneltmistir; 

ozellikle, cem evi ciimbiis evi benzetmesinden dolayi.

Devlet hosgorii gostersin yeterli, herkesin Aleviligi farkli olabilir.

Hiikiimetin sundugu coziimler seciin doneminde verilen sozlerden 

ileri gecmiyor. Cem Evini ibadethane yapilacagim (Cumhurbaskani, 
Basbakan) acikladi. Secimden soma bu vaatler yerine getirilmedi. Bu 

konuda hiikiimeti samimi gormiiyoruz.

Tamamen bog bir call sin a. Siyasi amacli bir reklamlardir. Hiikiimet, 

Alevilikle ilgili hicbir acilnn yapmadi.

Devlet kendi Alevi'sini yaratmak istedi, ama o konuda da basarili 

olamadi.

Neden Siinni acilnni yok. Acilnn yaparken bile ikinci simf insan 

muamelesi yapiliyor.

Devlet, inanclar iizerinden acilnn yapmamali ve asla bunlara 

karismamali.

Alevi acilnni yapacaksa once cem evine ibadet statiisii verilmeli.

inandmci degil, alevi insanlara kargi ayrimcilik yapmaya devam ediliyor. 
insanlan birlegtirmeye caligirken ayngtinyorlar.

Geldigi agamayi bilmiyoruz. Alevi-Siinni arasmda bir ayrim 

yapilmamali.

Haci Bektagi Veli'nin eserleri basildi, dagitildi; ama buradaki insanlar 

okumadi.

Birkac cem evi acilarak, acilnn olmaz.
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iktidan ve muhalefet partilerini en gok hangi yonleriyle elestiriyorsunuz? 
sorusuna verilen cevaplar baglaminda one gkan ana fikirler soy led ir:

• Turn partiler sinifta kalmistir,beklentilerimiz karsilanamiyor,

• Siyasi partilerin tartigma iislubu seviyesiz.

• iktidar partisinin elestiriyi engellemek igin iletisime miidahalesi var.

• Siyasi iktidar ayrimcilik yapiyor, muhalefetin de bir faydasi yok.

• Dersim katliammi Devlet yapti, parti degil.

• Devlet baska, hiikiimet baskaydi; simdi ikisi de bir.

• Sadece ayristirma yapan iktidar ve muhalefet var.

• Sadece otelestiren iktidar ve muhalefet var.

• Tiim partiler diiriist, ahlakli davranmiyor.

• iktidar biitiin halkin iktidari olmali, kendi tabamran degil.

• iktidar, iktidar gibi, muhalefetise muhalefet gibi degil Tiirkiye'de.

• Alevi ve Dersim'li olmamiz bir ayrimcilik nedeni sayiliyor.

• inang ayrimciligi yapiliyor; din siyasete malzeme ediliyor.

"Bang Siireci" hakkindaki dusiinceleriniz nelerdir? sorusuna verilen cevaplar 
baglaminda one gikan ana fikirler soy led ir:

• Devletin yaptigi tek olumlu icraatti. Devlet iizerine diiseni yapmali. 
Kiirtler zaten buna hazir. Ciinkii Kiirtler barisi istiyor. Ancak devlet bu 

konuda samimi degil. Oncelikle samimiyet olmali. Analarin gozyaslari 
durmali. Siireg baska bir boyuta tasinmali. Dagdakinin de, askerin de 

ailesi var. Devlet isterse bir gecede goziiliir, ama bunlarin tek derdi 

koltuk.

• Bu siireci Tayyip Erdogan haricinde kimse halledemezdi ve onun 
basardigi kanaatindeyiz.

3.8. Siyaset ve Siyasal Yapi
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Siirec masaya yatmlip net kararlar alinmali. -Devlet ile PKK teror orgiitii 

arasmda kalmig bir halka, bang siireci verilecek en biiyiik hediyedir.

Artik ne Kiirtler ne de Tiirkler olmesin diye sadece bang siirecini 

savunuyoruz.

Bir gecede cozii lecek bir sorun degil bu. Savag bitmeli ama belirli gartlar 
vardir her geyin.

Biz bang yanlisiyiz. Bang olursa her gey daha giizel, daha huzurlu olur 
ve kisa siirede iilke kalkmir.

Bang siireci gibi bir konu asla ve asla siyasete malzeme yapilmamali. 

-Daha cabuk ve hizli kararlarla bu su rec devam ettirilmelidir.

Herkes bang konusunda hem fikir. Bang siireci uzayacak gibi goriiniiyor, 

boyle bir algi var.

Somut ilerlemeler var, toplumda Aleviyiz Dersimli'yiz gibi soylemler 

artik rahatca soylenebiliyor. Fakat hala oliimler var ve bu siirec bir 

korku yaratiyor. Bang siirecinde bir sonuc olugsa bile bu bizleri ikna 
etmeyecektir

Ategkes yapilmasi, halkm doga gezilerine gitmesi, operasyonlarm 
durmasi bagandir. Bu savag bolgeye -Kazarumlar vardir, bunlan 

kaybetmek istemiyoruz, bu su rec siirsiin istiyoruz.

Cozii m siireci igin calistaylarin adi bile yetti. Huzur olacak olumlu bir 

hava dogdu, fakat olugumlar ifadeler yiiziinden sabote oluyor gibi.

iki yildan agkinbir siirede evlere cenaze gelmemelerindencokmemnunuz, 

bazi geylerin diyalogla konugulmasi iyi bir geligmedir.

Bu siirecle beraber bizlere Osmanlida ki haklanmiz verilsin, yeterlidir.

Yillarca bu kirli savagtan rant saglayanlar kazandi bu siirecle beraber 

artik kazanan halk olacak.

Yetersiz ama evet. Herkes bangi istiyor. Mutlaka coziilmesi gerekiyor. 

Anayasal vatandaglik temelinde goziilmesi gerekiyor.

ilerleme kaydedildi. Su an silahlar sustuysa onemli; su rec ve ilerleme 
lazim.
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• Genglerin olmemesi igin her zaman bu siirecin ve bang mesalesi 

yakanlarin yanmdayiz.

• Hiikiimetin yapmig oldugu siirecin bir realitesi yoktur. Bir tarafin 

giiglenmesi, (kale kollar gene oliimler) silahlanmasi ile coziim siireci 
olmaz.

• Polis ile halk arasmdaki davramglar coziim siirecini destekleyen bir 

durum degildir. Medyanm yansitmalan taraflidir.

• Ya gam lan acilar digaridan goriilen kadar basit seyler degildir; bu siirecler 

samimi olmalidir.

• Halk daha yeterince yakinlagamadi; biz ve oteki kavrami hala var.

• Bang siireci olmali ama geligmeler inandmci degil; Hiikiimet inandmci 

degil.

• Gelecek kaygisi var, problem coziiliirse sorun kalmaz. Ancak kendimizi

o zaman bu devlete ait hissederiz; gu an hissetmiyoruz.

3.9. Kalkinma ve Ekonomi

Odak grup goriigmelerinde, katilimcilarin kalkinmayi saglayacak en onemli 
potansiyeller olarak ifade ettikleri bagliklar kisaca agagidaki gibi olugmugtur:

"Dogal giizellikler, kentin ozgiinliigii, turizm, ekolojik ve organik tarim, 

madencilik, hayvancilik, okullagma oranm iyi olmasi"

Yapilan odak grup goriigmelerinden elde ettigimiz verilere gore Tunceli 
ilinin en onemli sorunlan sirasiyla gunlardir:

• Igsizlik

• Giivenlik

• Tarim alanlarimn azligi

• Uretimin olmayigi

• istihdam sorunu

• Yollarin kotii olmasi

• Gog verme
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• Pahali bir sehir olmasi

• Sanayinin olmamasi

• Sosyal ortamlarm olmamasi

• Barajlar

Hem gozlemlerimiz hem de odak grup gorLismelerinde elde ettigimiz veriler 

iizerinden yatirimlarla ilgili olarak ortaya gkan agirlikli goriis, Tunceli igin 
isabetli yatirimlarin yapilamadigi, yatirim karan alan, yatirim isene girisenlerin 

de saglikli, verimli call sin alar ortaya koyamadigi yoniindedir.

Tunceli'deki odak grup calismalarinda elde edilen veriler 

degerlendirildiginde, teroriin olmasi, yani bang ve huzurun saglanamamasi, 
ekonomik gelismenin oniindeki en onemli engel olarak goriilmektedir. ikinci 

faktor olarak da devletin ayrimcilik yapmasi olarak ifade edilmektedir.

Diger engelleri ise soyle siralayabiliriz:

• Giivenlik

• Ulasim

• Kamu yatirimlarinin yeterince gelmemesi

• Gog

• Tunceli'nin imaj sorunu

• Tarim alanlarinin az olmasi

• Uretkenlik ve insan kaynaklari

• Inovasyon

• Devletin biirokratik mekanizmasi

Sonug olarak sunu soyleyebiliriz ki, Tunceli'nin geri kalirnsliginin bugiine 

kadar giderilememig olmasmin ardmda yatan birgok neden vardir. Ancak, teror 
tehdidi ortadan kaldirilmadan, girisimciler igin giivenli is ortami yaratilmadan 

bolgede yatirimlarm artirilmasinin kolay olmayacagi agik bir gergektir.
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Vatandaglarin Tunceli ilinden memnuniyetlerini olgmek iizere odak grup 
goriigmelerinde "ilinizin sizi en gok gururlandiran ozelligi/ozellikleri nelerdir?" 
diye bir soru soruldu. Alman cevaplarm memnuniyetle ilgili ortak boliimleri 
goyledir.

Sokakta gasp, hirsizlik gibi durumlarm olmamasi; giivenilir olmasi; okuma 
yazma oranmm yiiksek olmasi; en iicra koy yerlerinde bile en az bir gocugun 
okutulmasi; kadmlarm daha ozgiirce yagayabilmesi; sokaklarda ozgiirce 
gezilebiliyor olmasi; toplum igi dayamgmamn olmasi; samimibir gehir ve insanlan 
fesatliktan uzak olmasi; insanlarin gehre tutkuyla bagli olmasi gibi sebeplerin 
gurur verici oldugu ve bundan duyulan memnuniyet dile getirilmigtir. Bunun 
yanmda; farkli din olanlarla birlikte yagandigmdan, farkliliklara agik olmasi; 
ozgiir yagamlan bir ortamm olmasi; Ermeni, Hiristiyan, Siinni ve Alevilerin 
hep birlikte Tunceli'de yagayabilmesi; diger illere gore Tiirkiye'nin sorunlarmi 
gormesi; devlete borcunun olmamasi; taciz ve sapkmlik olaylarmm olmamasi; 
muhalif olmasi ve haksizligm kargismda olmasi; hoggorii ve sevmeyi ilke edinen 
bir gehir olmasi gibi sebepler de dile getirilmigtir.

Bagka bir tema olarak; "ilinizin size gore en olumsuz ozelligi/ozellikleri/ 
sorunlan nelerdir?" sorusu soruldu. Alman ortak cevaplar kisaca goyle ifade 
edilebilir:

Sosyal imkanlarmm yetersiz olmasmdan, ig imkanmm yetersiz olmasi 
veya hig olmamasi, Tunceli merkez ve ilgelerinde sosyal aktivite alanlarmm 
olmamasi, bu hususta devletin ve yerel yonetimlerin ilgisiz kalmasi.

insanlar hayatta mutlu olmak igin gaba sarf ederler. Yapilan igler, ugragilar, 
abnan kararlar, hedefler ve kogugturmalar hep mutluluk igindir. Ancak insanoglu 
hayatmda bazen karamsarliga kapilabilmekte, hayattan, istekli yagamaktan 
uzaklagabilmekte, hayati anlamlandirma konusunda zaaflara diigebilmektedir. 
insam buralara iten, iteleyen sebepler olabiliyor. Tunceli de, iginde yagayan 
insanlariyla, onlarm duygu, diigiince, egilim ve hayat felsefeleriyle mutlulugu 
/ mutsuzlugu, iimidi, iimitsizligi kendinde barmdiran bir gehir. Kent aidiyeti 
giiglii vatandaglardan olugan bir yore ozelligi goze garpiyor. Ancak bu aidiyet 
giigliiliigii, igeride bir gurur vesilesi olarak algilamrken, digarida/bagka gehirlerde 
yagamm bir zorluguna doniigebiliyor. Bu geligkiyi miilakata katilan insanlar gok 
degigik bigimlerde ve gekillerde agikga vurgulama ihtiyaci iginde oldular.

3.10. Kent Aidiyeti ve Memnuniyet Durumu
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4.
NiCEL BULGULAR: 

ALAN TARAMASI VERiLERi

4.1. Girig

Timceli ili sosyal profilini aragtirmayi amaglayan 2015 yili Mayis ve Haziran 

aylarmdaki Alan Taramasmda (Survey), Tunceli'yi temsil yetenegine haiz il ve
i Ice merkezlerinden rassal omeklem teknigiyle sec il in is toplam 250 kadm ve 
erkege yiiz yiize goriisme yoluyla soru formu uygulamnistir.

Soru formunda oncelikle katiluncilarin cinsiyet, yag, medeni durum, egitim, 
gelir gibi sosyo-ekonomik ve demografik dzelliklerim  ortaya cikarmaya yonelik 

sorular yer almaktadir. Soru fonnunun ikinci kismmda,goc ve gog sorunlarla ilgili 

sorular; iiciincii kisminda, hastalik durumlari, sosyal giivence durumu, madde 
kullannni ve bagimliligi gibi konulari iceren saglikla ilgili sorular yer almigtir.

Anketin dordiincii kismmda,sosyal yardim lardan ya ra rlamna durumu; besinci 

kismmda, sivil topluma katilim  ve iiyelik; altmci kisimda, medya takip ali§kanliklari 

ve yedinci kisimda, dini, kiiltiirel ve siyasal kimlik algisi sorulan yer alimstir.

Sekizinci kisim, sosyal di§lanma algisi; dokuzuncu kisim, iilkeye baglilik 

duygusu, iilke sorunlan algisi ve oy verme da v ran ism i iceren iilke meseleleri 

sorularmdan olugmaktadir. Onuncu kisimda, bog zamanlan degerlendinneyi 
iceren sorular diizenlenmigtir. On birinci kisim, konut, miilkiyet durumu, ahsveris 

ali§kanliklari ve ekonomik faaliyet sorularmi icermektedir. Soru fonnunun on 

ikinci ve son kismmdaysa, evlilik ve boganma deger ve tutmnlarmi da iceren aile 
konulari sorugturulmaktadir.

Alan taramasiyla elde edilen veriler, SPSS 20.0 programi vasitasiyla 
betimleyici tarzda analiz edilerek yorumlanip, raporlagtinlmigtir. Ulagilan 
bulgular ve sonuclara agagida yer verilmigtir:
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4.2. Genel Ozellikler

Tablo 60: Sosyo-Ekonomik ve Demografik Ozellikler

Cinsiyet

Yiizde

Kadin 47,6

Erkek 52,4

Ya§

20 ve Agagisi 18,6

21-30 Arasi 6 ,2

31-40 Arasi 36,7

41-50 Arasi 23,7

51-60 Arasi 1 0 ,2

61 ve Ustii 4,5

Medeni Durum

Evli 66,7

Bekar 27,2

Dul 3,3

Boganmig 2 ,8

Gelir

Gelir Yok 10,9

1 - 1 0 0 0 17,1

1 0 0 1 - 2 0 0 0 15,4

2001-3000 41,1

3001-5000 13,7

5001-iistu 1,7

Egitim

Okur-Y azar Degil 5,0

Sadece Okur-Y azar 2 ,8

Ilkokul Mezunu 5,6

Ortaokul Mezunu 5,6

Lise Mezunu 16,8

Universite 64,2

Alan taramasinda goriisiilen kadin ve erkeklerin oram birbirine yakmdir. 

Buradaki sayilar Tunceli il niifusundaki cinsiyet oranina yakin oranlardir.
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Goriisiilen kisiler, yas gruplari agisindan dengeli dagilmaktadir. 20 yas alti 

genclerin oram yiizde 18 civarindayken; 21-60 yas araligindaki yetiskinlerin 

oram yiizde 75 civarindadir. 60 yas iistii yasli bireylerin oram ize yiizde 4 
civarindadir.

Tunceli'de ankete katilanlarin gogunlugu (iigte ikisi) evli; yiizde 27,2'si 

bekardir. Dul ve bosanmislik oram ise yiizde 6,1'dir.

Ankete katilanlarin yiizde 10,9'unun geliri yok; yiizde 17,1 'inin geliri ise asgari 

gelirin (soruldugu tarih itibariyle 1000 TL altindaki gelire tekabiil etmektedir) 
altindadir. Katilimcilarin yanya yakini (yiizde 41), 2000-3000 TL arasi bir gelir 

dilimine sahiptir. Katilimcilarin gelir diizeyine gorece yiiksek bir gelir dilimi 

olan 5000 TL iistii bir gelire sahip kisilerin oram ise oldukga diisiiktiir (yiizde
1,7).

Katilimcilarin iigte ikisine yakini (yiizde 64) universite ogrencisi ya da 
iiniversite mezunudur; yiizde 16,8'i ise lise mezunudur. Goriisulen kisilerin 

yiizde 81'i en az lise mezunudur. Okur-yazar olmayanlarm oram yiizde 5; okur- 
yazar olup ta diplomasi olmayanlarm oram ise yiizde 2,8'dir.

Tablo 61: Oznel Yoksulluk Algisi

Sizin ve Ailenizin Ekonomik Durumu

Yiizde

Cevapsiz 1,7

Zengin , 6

Orta Halli 70,3

Y oksul 27,4

Katilimcilar kendilerini ve/ya ailelerini genel olarak orta halli (orta direk/ 
orta simf) olarak gormektedir. Kendini ya da ailesini yoksul gorenlerin oram da 

azimsanmayacak orandadir (yiizde 27,4).
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Tablo 62: Meslek ve i§ Durumu

Meslek

Yiizde

Cevapsiz , 6

Ciftei 1,7

i§ei 6,7

Esnaf 3,9

Serbest M eslek 4,4

M emur 48,3

Emekli 5,0

Igsiz 3,3

Ev hammi 11,1
Ogrenci 4,4

Diger 1 0 ,6

(galigma Durumu

(Jaligiyor 70,1

Igsiz 7,2

Emekli 3,3

Ogrenci 3,9

Ev Hammi 9,4

Diger 6 ,1

Ge^im Durumu

Sosyal Yardimlar 24,8

Aile destegi 19,3

Egim (Jaligiyor 19,3

(gocuklar (Jaligiyor 2 ,0

Diger 34,6

Katilimcilarin yiizde 70,1 'i bir i§te galigma kta ve bir ugra§isi vardir. i§i olanlarm 
gogunlugu memurdur. iggilerin oram yiizde 7 civarmda; esnaflarm oram ise yiizde 

4'tiir.

Goriisulen kisilerin yiizde 7,2'si igsizdir. 3,9'u ogrenci; yiizde 3,3'ii emekli ve 

yiizde 9,4'ii ev hammidir. Ankete katilanlarm yiizde 70'i galigan niifustur.

Herhangibir i§te galigmayanlar, sirasiyla sosyal yardimlardan; aile desteginden 

faydalanmaktadir. Yiizde 19,3'ii eginin galigmasmdan istifade etmektedir.
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Tablo 63: Sahiplik Durumu

Sahiplik

Yiizde

Bilgisayar 55,0

Akilli telefon 51,7

LCD/LED TV 44,4

Internet 43,9

Otomobil 31,7

Parali kanallar 11,7

Goriisulen kisilerin en gok sahip oldugu a radar sirasiyla; televizyon (yiizde 

55); akilli cep telefonu (yiizde 51,7); LCD televizyon (yiizde 44,4); internet (yiizde 
43,9) ve en az sahip olunan a radar arasmda sayabilecegimiz otomobil (yiizde

31,7) ve parali televizyon kanallar (yiizde 11,7) seklindedir.

4.3. Gog ve Sorunlan

Tablo64: Yerle§im Yeri

Yerlegim Yeri

Yiizde

Cevapsiz 1 ,1

Tunceli Merkez 39,4

Hozat 1,7

Mazgirt 14,4

Nazmiye 6 ,1

Ovacik 5,0

Pertek 26,7

Pulumur 5,6

Goriisulen kisilerin en gogu (yiizde 39,4) Tunceli merkezinde ikamet 
etmektedirler. Digerleri sirasiyla, Pertek ilgesinden (yiizde 26,7); Mazgirt 

ilgesinden (yiizde 14,4); Nazmiye ilgesinden (yiizde 6,1); Piiliimiir'den (yiizde 

5,6); Ovacik'tandir (yiizde 5).
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Tablo 65: Gog ve ikamet

Geldigi Y er

Yiizde

Cevapsiz 2 ,8

Dogma Biiyiime Buraliyim 43,9

Bu §ehrin Bir Koyiinden 11,7

Bu §ehrin Bir Il^esinden 8,9

Diger 31,7

Ikamet siiresi

Cevapsiz 2 ,2

Dogdugumdan Beri 19,4

1-5 Yildan beri 31,8

6-10 Yildan Beri 16,1

11-15 Yildan Beri 6,7

16-20 Yildan Beri 4,4

21 ve Daha Fazla Yildan Beri 19,4

Tunceli ilmerkezinden olanlarm oram, yiizde 43,9;Tunceli koyiinden olanlarm 
oram yiizde 11,7 ve baska bir ilgeden olanlarm oram ise yiizde 8,9'dur.

ikamet siireleri agismdan degerlendirildiginde, goriisulen kisilerin yarisma 

yakmi 10 yildan daha fazla Tunceli il merkezinde ikamet etmektedirler. Yiizde 

47,9'u ise 10 yildan az kentte ikamet etmektedir. Buradaki oramn yiiksek 
olmasinin temel nedeni, goriisiilen kisilerin onemli oramnin gehir disindan 

gelen iiniversite ogrencilerinden olusmasidir.

Tablo 66: Gog Sorunlan

G0 5  Sorunlan

Yiizde

Go^le gelmedik 62,1

Sosyal uyum sorunlan yagadik 10,5

Igsizlik ve ekonom ik sorunlar yagadik 7,5

Saglik ve m oral sorunlar yagadik 7,5

Diger 12,4

Ankete katilanlarm yiizde 62,1'i gog siirecine maruz kal in aim stir. Gog siireci 
yasayanlarin en gok karsi karsiya kaldiklan sorunlar ise sirasiyla, sosyal uyum 

sorunlan; ekonomik sorunlar; issizlik; saglik ve moral sorunlardir.
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Tablo 67: Gog Siireci

Kimle/Kimlerle Gog?

Yiizde

Tek Bagima 29,6

Aile lie Birlikte 47,8

Akrabalarla 2,8

Tiim Koy Beraber 2,8

Diger 17,0

G og  Etme Nedeni

Ge^im Sikmtisi/igsizlik 20,3

Egitim Olanaklarmin Olmayigi 5,1

Saglik Problemleri 1,8

Can Giivenligi Sorunu 1,8

Yerlegim Alanlarmm Bogaltilmasi 10,0

Diger 70,0

G0 5  Etmek i^in Neden Tunceli?

Akrabalarim Burada Olmasi 16,0

i§ Olanaklarmm <Jok Olmasi 3,5

Geldigim Yere Yakm Olmasi 10,6

Burada Kendimi Giivende Hissediyorum 14,1

Diger 53,8

Katilimcilarm gogunlugu gog etmedigindenbu soruya cevap vermemislerdir. 

Katilimcilarm yiizde 20'si ailesiyle ve akrabalariyla birlikte gog etmis; yiizde
11,7'si ise tek basina gog etmislerdir. Tek basina gog edenlerin de onemli bir 

oram iiniversite igin sell re gelen universite ogrencilerinden olusmaktadir.

Gog edenlerin gog etme nedenleri ise sirasiyla, gegim sikintisi, issizlik, 
yerlesim alanlarmm bosaltilmasi, egitim olanaklarinin zayifligi, saglik sorunlan 

ve giivenlik nedenleridir.

Gog edenlerin Tunceli'yi tercih etme nedenleri sirasiyla, akrabalarin 

Tunceli'de olmasi, kendini Tunceli'de giivende hissetmeleri, gogle geldigi yere 
yakin olmasi ve is olanaklandir.
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Tablo 68: Gog Pi§manligi

G0 5  Ettiginiz Yere Geri Donme Istegi

Yiizde

Evet 43,0

Hayir 57,0

Tunceli'de ikamet edenlerin cogunlugu, gocle ayrildiklan yere geri donme 

istegi duymamaktadirlar. Sadece yiizde 43'ii geri donme ihtiyaci hissederken; 

yiizde 57 'si geri donmeyi istememektedir.

Tablo 69:Geri Donmeme Nedeni

Cevap Hayir ise Bunun En Onemli Sebebi

Yiizde

Ge^im Sikintisi/Igsizlik (Jekme Endigesi 29,3

Egitim Olanaklarinin Oknayigi 14^

Saglik Problemleri Endigesi 7,5

Can Giivenligi Sorunu Yagama endigesi 4,8

Diger 43,9

Bu soruya biiyiik cogunlugu cevap vermemistir. Gog ettigi yere geri donmek 
istememe nedenleri sirasiyla, geeiin sikintisi cekmeme ve issizlik endisesini 

tekrar yasam am a igin; egitim olanaklari nedeniyle; saglik sorunlan endisesi 

nedeniyle ve can giivenligi sorunu yasama endisesinden dolayidir.

Tablo70: Geri Donii§lerde Ya§anilan En Biiyiik Problemler

Geri Doniiglerde Yagamlan En Biiyiik Problemler

Yiizde

Evin ve Arazinin Harap Olmasi 66,3

Ulagim Sorunlarinin Gu^liigu 14,0

Can Giivenliginin Saglanamamasi 9,2

Diger 10,4

Gog sonrasmda geri doniislerde yasanan en biiyiik sorunlar sirasiyla, 
ev ve arazilerin harap olmasi, u la sun sorunlan ve can giivenliginin 

saglanamamasidir.
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Tablo 71: Gog Edilen Yerde Kalanlar

G0 5  Ettiginiz Yerde Kalanlar

Yiizde

Yaganabilir bir ev ve hayvanlar 16,1

Aile ve akrabalar 30,2

Hayvanlar 9,0

Hicbir gey kaknadi 34,1

Diger 1 0 ,6

Gog edenler geride aileleri, akrabalarini, yasanabilir evlerini ve hayvanlarmi 

birakmislardir. Yiizde 34 ise arkalarmda hicbir gey birakmamislardir.

Gog edenlerin tamami geri doniis igin is imkani ve evlerinin yeniden 
yapilmasmi istemektedirler.

4.4. Saglik

Tablo 72: Sosyal Giivence

Sosyal Giivence Durumu

Yiizde

Cevapsiz 1 1 ,1

SSK 23,3

Bag-Kur 6 ,1

Emekli Sandigi 45,1

Y egilkart 1 1 ,1

Sosyal Giivencem Y ok 3,3

Goriisiilen kisilerin yanya yakini emekli sandigina bagli calisan ya da 
emeklidir. Yiizde 23,3'ii SSK galisani/ emeklisidir. Yiizde 11,1'i Yesilkart sahibidir. 

Bagkur'a sahip olanlarm oram ise yiizde 6,1'dir. Sadece yiizde 3,3'iiniin sosyal 

giivencesi yoktur.

Yesil kartli vatandaslarin da Sosyal Giivenlik Kurumuna devredilmesi ve 
Genel saglik sigortasi ile yesil kartm lav edilmesi ile birlikte asagidaki 2011 

verilerine gore Tiirkiye niifusunun %95'i ve GSS'nin baslamasi ile 2015 yili 

itibariyle iilkenin tamamma yakinma saglik yardimi yapilmaktadir. Ancak soz 
konusu kurumun sigortalilan arasmda alman prim oranlarmm farkli uygulandigi 

goriilmektedir. 2011 verilerine gore Tunceli'de yesil kartlilarm oram Tiirkiye 
ortalamasinm iizerinde goriilmektedir.
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Tablo 73: Hastaliklar

Ailede En Sik Kargilagilan Hastaliklar

Yiizde

Kalp ve damar 29,4

Psikolojik (ruhsal) 2 1 ,1

T ansiyon 32,2

Solunum yollari 16,1

Kulak, burun ve bogaz 17,2

Kadin hastaliklari 9,4

Diger 1 2 ,8

En sik rastlamlan hastaliklar sirasiyla, tansiyon problemi, kalp ve damar 
hastaliklari, psikolojik (ruhsal) sorunlar, kulak, burun ve bogaz rahatsizliklan, 

solunum yollan rahatsizliklan ve kadin hastaliklandir.

Tablo 74: Uyu§turucu Madde Kullanim i

Uyugturucu Madde Kullanimi Y ayginligi

Yiizde

Cevapsiz 16,1

Evet 36,7

Hayir 47,2

Tuncelililerin yiizde 36,7'sine gore uyustu rucu madde kullanimi gok 

yaygindir. Madde bagimliligina iliskin bu oran, gercek madde bagimliligi 
oranlanndan oldukga yiiksektir. Aradaki farkin en temel nedeni konunun 

hassasiyetine iliskin inangtir.

Tablo 75: Uyu§turucu Madde Kullanim i Yayginligim n Nedenleri

Cevap Evet ise Nedenleri

Yiizde

Igsizlik 90,9

Devlet Uyugturucuyu Kendi Eliyle Satiyor 9,1

Uyustu rucu madde bagimliligi yayginliginin en temel nedeni sirasiyla, 
issizliktir. Az da olsa temel nedeni olarak gosterilen etken, devletin bundaki 

roliine iliskin algidir.
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Tablo 76: Uyu§turucu Madde Kullanim Dii§iincesi

Uyugturucu Madde Kullanimi

Yiizde

Cevapsiz 13 3̂

Evet Dugiindum 2,8

Hayir Dugunmedim 83,9

Katiluncilarin yiizde 2,8'inin yagamlarinda uyustu rucu madde kullanmayi 
diisiindiikleri donem olmustur; yiizde 83,9'unun ise boyle bir diisiincesi 

oImam istir. Buradaki oran, uyustu rucu madde kullammim tam yansitmayabilir. 

Diisiinmek ile davramsta bulunmak arasmda her zaman baglanti olmaz. Ancak 
en azmdan bir fikir verebilir. En azmdan madde kullarumi Timceli'de yiizde 

2,8'in altmdadir denilebilir.

Tablo 77: Alkol Kullanim i

Alkol Kullanimi

Yiizde

Cevapsiz 14,4

Evet 22,8

Hayir 62,8

Katilimcilarm yiizde 22,8'i alkol kullanmaktadir. Yiizde 62,8'i ise alkol 
kullanmamaktadir.

Tablo 78: A nlam sizlik Duygusu

Anlamsizlik Kararsizlik Yagama

Yiizde

Cevapsiz 1 2 ,8

Evet Bazen 49,9

Evet/Birden fazla Kere 11,7

Hayir, Hi^ Olmadi 25,6

Hayat hakkinda anlamsizlik yasayanlarin demografik durumunu incelendi 

ve soyle bir sonuca u la si Id i. Kadinlar (%26) erkekler (%21) gore, 30-40 yag arasi 

bireyler digerlerine gore, iiniversite mezunlan (%37) diger egitim seviyelerine 
gore, memurlar diger calisanlara gore, gelir durumu orta halliler diger gelir 

durumlarma gore hayata daha karamsar ve anlamsiz bakmaktadirlar (Bu veriler
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ki-kare testleri sonucu elde edilmistir. Tablolar gok yer isgal etmemesi igin 

burada gosterilmemigtir).

Sadece Tunceli'de degil her gevrede gagimizin insanlarmin imkanlan 
gogaldikga mutsuzluklarmm azalmadigi gozlenmektedir. Boyle bir gidis 

iginde bulunan insanlarin hayatlarindan memnun olmamalari, karamsarliklar 

yasama lari kontrol edilemezse ve takibe alinmazsa onlenmesi zor ve tehlikeli 
durumlarla karsilasma riskleri artar.

Ankete katilanlarin iigte ikisine yakini (yiizde 61,7), yasamlarinda anlamsizlik 
ve kararsizlik duygularina sahiptir. Sadece yiizde 25,6'si anlamsizlik ve 
kararsizlik duygularma sahip olmamistir.

Tablo 79: Ofkelilik ve Fiziksel §iddet

Ofkelenip Kendinize Fiziksel Zarar Verdiginiz Oldu mu?

Yiizde

Cevapsiz 1 2 ,8

Evet/Bir Kere 7,8

Evet/Birden Fazla Kere 2 , 2

Hayir, Hi^ Olmadi 77,2

Goriisulen kisilerin yiizde 10'u (10 kisiden l'i)  ofke nobetine tutulup, kendi 

kendine fiziksel zarar vermistir. Biiyiik gogunlugu (yiizde 77,2) ise fiziksel 
zararmm olmadigmi ifade etmistir.

Tablo 80: Fiziksel Zarar Verme Nedenleri

Cevap Evet Ise En Onemli Sebep

Yiizde

Sosyal ve Ekonomik Sorunlar 35,7

Ailevi Nedenler 42,7

Madde Kullanimi 3,8

Diger 17,8

Kendi kendisine fiziksel zarar verenlerin en temel gerekgeleri ise sirasiyla 
ailevi nedenler, sosyo-ekonomik sorunlar ve az da olsa madde kullanimidir.
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Tablo 81: Yardim Saglayan Ki§i/Kurulu§

4.5. Sosyal Yardimlar

Yardim Saglayan Ki§i/Kurulu§?

Yiizde

Cevapsiz 15,8

Evet 9,4

Hayir 74,8

Katibmcilarm yiizde 9,4'ii herhangi bir yardim kurulusundan yardim 

almaktadir.

Tunceli'de sosyal yardim konusunda vatandaslarin farkli bir algisi soz 

konusudur. Asagidaki tabloya gore arastirma kapsaminda goriistugumuz 

vatandaslardan sadece %9,4'ii bir sosyal yardim aldigini ifade etmektedir. 
% 15,8'likbir kesim bu soruya cevap vermemis/verememistir.

Sosyal yardimlar konusunda vatandaslar aldigi yardimi ifade edememe gibi 

bir psikolojik baski altlinda oldugu dusiinulebilir. iki veri birlestirildiginde 

vatandaslarin dortte birinin sosyal yardim aldigi soylenebilir. Ancak hayir 
diyenler %74,8 olmasma ragmen hangi kurulustan yardim aldigi sorusuna 

cevap vermeyenler %83,8'dir. Bunu ters okudugumuzda %16,2'lik bir kesimin 
yardim aldigi goriilmektedir. Dogru veri bu olsa gerektir.

Tablo 82:Yardim Alinan Ki§i/Kurulu§lar

Nereden Yardim Almiyor?

Yiizde

SDYV 9,5

Belediyeler 2,2

STK'lar ,6

Hayirseverler 5,0

Akrabalar 5,6

Komgular 3,3

Cemaat ve tarikatlar ,6

Diger 2,2

Yardim alan yiizde 9,4'iin sirasiyla yardim aldigi kisi/kuruluslar soy led ir: 

Yiizde 9,5'i Sosyal Yardimiasma ve Dayamsma Vakiflarmdan; yiizde 5,6'si 
akrabalardan; yiizde 5 'i hayirseverlerden; yiizde 3,3'ii komsulardan; yiizde 

2,2'si belediyelerden; yiizde 1,2'si ise STK ve cemaatlerden yardim almaktadir.
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Tablo 83: Yardim Kalemleri

Alman Yardim

Sayi

Ev egyasi 2,2

Giyim 5,6

Gida 11,1

Y akacak 11,1

Nakit para 9,4

Diger 2,2

En gok gida ve yakacak yardimlarindan faydalamlmaktadir. Nakit para 
desteginden yararlananlarin orani ise yiizde 9,4'tiir. Diger yardim kalemleri ise 

sirasiyla, giyim ve ev esyasi yardimidir.

Bu veriye gore, vatandaslarin %19'u sosyal yardim aldigi goriilmektedir. 
Bu dolayli cevaplar sosyal yardim alma orarum daha gercekci olarak bizlere 

vermektedir. Ciinkii insanlar aldigi yardimi desifre etmek istememektedir. Bir 
kigi birden fazla soruya cevap verebildiginden her yardim tiiriinii bagimsiz 

olarak oranlamak istedik. Bir kisinin birden gok yardim aldigi bilgisinden yardim 

alanlarm %11'i yakacak yardimi, yine aym seviyede gida yardimi, %9,4'ii nakdi 
yardim ve %5,6'si giyim esyasi yardimi aldigi goriilmektedir. Ev esyasi ve diger 

yardilar ise gok kiigiik orandadir.

4.6. Sivil Topluma Katilim  

Tablo 84: Dernek Uyeligi

D em ek Uyeligi

Yiizde

Cevapsiz 15,0

Evet 1 1 ,1

Hayir 73,9

Vakif Uyeligi

Cevapsiz 2 0 ,0

Evet 3,3

Hayir 76,7

Tunceli'de goriisiilen kisilerin yiizde 73,9'unun bir dem ek uyeligi 

bulunmamaktadir. Yiizde 15'i ise bu soruya cevap vermek istememistir. 
Katilimcilarm sadece yiizde 11,1'i en az bir dernege iiyedir.
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Katiluncilara hangi demege iiyesiniz? sorusunu yonelttigimizdeyse ilginc 
bir durumla ka rsi la si Iiti isti r. Bir onceki soruda dernek iiyeliginin oram en az 

(cevapsizlar arasmda da dem ek iiyesi olan olabilir) yiizde 11,1  iken; bir sonraki 
sorudaki hangi dernege iiyesiniz sorusuna cevap verenlerin oram toplam yiizde 

1,2'dir. Bu tablonunbizeyansittigi tem elfikir,"oteki"ne karsi fikir ifade etmenin 
/ edememenin bu cografyadaki zorlugudur. Hele ki oteki, resmi bir hiiviyete 
haiz bir ozneyse... Veri toplama aracmm yazili ve resmi olmasi da fikir ifade 

etmeyi giiclestirmektedir. Tabi arastirmamizda tek veri toplama araci anket 
degildi; gorLisme ve odak grup calisma si oldugunu d Li sun d Li g Li 1 n Li z d e bu 

tablonun arka plam daha resmedilebilir.

Tablo 85: Sendika Uyeligi

Sendika Uyeligi

Yiizde

Cevapsiz 17,5

Evet 40,9

Hayir 39.9

Diger 1,7

Sendikalar

EGlTlM -SEN 49,2

BES 9,2

SAGLIK-SEN 1,5

SES 4,6

KESK 4,6

DlYANET-SEN 4,6

TURK-I§ 3,1

DISK 3,1

GENEL-1§ 3,1

TUM-BEL-SEN 6 ,2

EGlTlM -BlR-SEN 6 ,2

HABER-SEN 1,5

KOOP-l§-SEN 1,5

Katilimcilarm yansma yakmi (yiizde 40,9) bir sendikaya iiyedir. Sendika 

uyeligi konusundaki aciklik, vakif ve dernek iiyeliginden gok daha fazladir.

En gok iiye olunan sendikalar sirasiyla, bariz bir farkla Egitim-Sen; sonrasi 

ise, BES; Tiim-Bel-Sen; Egitim-Bir-Sen; SES; KESK; Diyanet-Sen; TLirk-is; DiSK;
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Genel-is; Haber-Sen ve Koop-is-Sen'dir. Burada yer alan sendikalardan bazilan 

(KESK ve DiSK) sendikalarin birlesmesiyle olusan konfederasyonlardir.

Bu tabloda dikkatimizi geken, Tunceli'de sendikaciligin hem cesitlilik 
agismdan hem de yogun katilim agismdan giiglii olmasidir.

4.7. Medya Takip Egilimleri

Tablo 86: Giinliik Haber Takibi

Giinliik Haberleri Nerden Takip Ediyorsunuz?

Yiizde

Ulusal TV Kanallari 63,3

Y erel TV Kanallari 29,4

Ulusal Gazeteler 33,3

Yerel Gazeteler 2 1 ,1

Radyo 8,9

Internet 56,7

Dergi 9,4

Diger 2 , 2

Giinliik haberler en gok ulusal Televizyon kanallari ve internet iizerinden 
takip edilmektedir. Ulusal gazetelerden takip edenler katibmcilarm iigte birini 

olusturmaktadir. Sonra sirasiyla, yerel TV kanallari ve yerel gazeteler, giinliik 

haber almamn karsilandigi kitle iletisim araglarmdandir. Haber igin en az radyo 
ve dergi kullamlmaktadir.

Tablo 87: Uydu Anteni Sahipligi

Uydu Anteniniz Var mi?

Yiizde

Cevapsiz 13,9

Evet 71,7

Hayir 14,4

Katibmcilarm yiizde 71,7'sinin uydu anteni vardir; yiizde 14,4'iiniin ise uydu 

anteni yoktur.
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Tablo 88: Gazete ve Dergi Aboneligi

Abone Oldugunuz Herhangi Bir Gazete veya Dergi Var mi?

Yiizde

Cevapsiz 1 2 ,8

Evet 7,8

Hayir 79,4

Cok azmin dergi ve/ya gazete aboneligi vardir.

Tablo 89: Tercih Edilen Televizyon Kanallari

Ulusal veya Yerel Kanallardan Hangilerini Izlersiniz?

Yiizde

ATV 2 2 ,8

CNN-Tiirk 55,0

Habertiirk 38,3

Kanal D 58,3

NTV 35,0

Roj TV 27,2

Show TV 26,7

TRT Kanallari 16,1

TRT 6 9,4

Diger 17,8

En 50k izlenen ve tercih edilen televizyon kanallari sirasiyla, Kanal D; 

CNN-Tiirk; Habertiirk ve NTV'dir. Goriildiigii gibi en 50k izlenen 4 TV 
kanalinin iicii haber kanalidir. Bu da Tunceli'de televizyon izlemede haberin 

onemine isaret etmektedir. PKK teror orgiitiine yakm kanallar izlenen TV 
kanallari siralamasmda daha arka siralardadir. TRT 6'nrn devlet kanali olarak 

bilinmesinin ve resmi icerikli yaymlar algismm bunda ciddi katkisi oldugu 
dusiiniilmektedir.
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Tablo 90: Tercih Edilen Televizyon Programlari

Ulusal Televizyon Kanallarmdan Hangi Yaymlari Seyredersiniz?

Yiizde
Hicbir TV Programmi seyretmem 8 ,1

Haber programlari 75,8

A^ik oturum ve tartigma programlari 55,3

Film ve/ya diziler 45,3

M iizik ve eglence programlari 23,0

Spor programlari 24,8

Belgeseller 53,4

Diger 3,8

En 50k haber programlari izlenmektedir. Digerleri ise sirasiyla, acik oturum 

ve tartisma programlari; belgeseller; film ve/ya diziler izlenmektedir. Miizik- 
eglence programlari ve spor programlari da izlenen ama az izlenen televizyon 

programlarindandir. Sadece yiizde 8,1'i televizyon izlemedigini ifade etin isti r.

Tablo 91: Tercih Edilen Radyo Kanallari

Tunceli'de Takip Ettiginiz Radyo Kanali

Yiizde
Radyo Munzur 50,8

Radyo Bang 56,1

Diger 11,4

Tunceli'de en 50k Radyo Baris dinlenmektedir; bir diger en 50k takip edilen 

radyo ise Radyo Munzur'dur.

Tablo 92: Tercih Edilen Radyo Programlari

Tunceli'de En <Jok Dinlediginiz Radyo Programi

Yiizde
Hicbir radyo programmi dinlemem 27,1

Haber programlari 50,4

A^ik oturum ve tartigma programlari 40,4

M iizik ve eglence programlari 26,2

Spor programlari 14,2

Diger 5,7

Katibmcilarm yiizde 27,1'i hicbir radyo programi dinlememektedir. 

Dinleyenler ise en 50k haber programlari; acik oturum ve tartisma programlari; 

miizik ve eglence programlari; spor programlarini dinlemektedir.
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4.8. K im lik

Tablo 93: Kendi K im ligini Degerlendirme

Kendinizi Agagidaki Kimliklerden En <Jok Hangisi lie Tanimliyorsunuz?

Yiizde

Cevapsiz 13,3

Tiirk 1 0 ,0

Kiirt 18,9

Zaza 5,0

Hem Tiirk Hem Kiirt 1,7

Hem Tiirk Hem de Zaza 2 , 2

H em Kiirt Hem de Zaza 3,9

Alevi Tiirk 7,8

Alevi-Kiirt 2 2 , 8

Alevi-Zaza 8,9

Diger 5,6

Siyasal kimligin, tarumlanmasini kolaylastiran veya anlasilir kilmasmi 

saglayan bir baska gosterge de kuskusuz 'kiiltiirel kimlik'tir. Siyasal ideolojinin 

olusumunda din, etnik koken, bilincsel diizey, yasam tarzi, degerler de baskin 

ogelerdir. Tiirkiye'de 'sag ve sol', 'laik anti laik', 'muhafazakar-demokrat', 

'ulusalci-sosyal demokrat' vb. ideolojik kutupsalliklar agirlikli olarak bu degerler 
iizerinden islemektedir.

Ulkemizde ve de bulundugumuz cografyada siyasal, kiiltiirel ve dini 

kimliklerin keskinlesmesi ve giddet olaylarina kaynaklik etmesi demokratik 
uzlasi ve toplumsal barisi olumsuz etkilemektedir. Anketimizde, kimlik 

tanimlamada, ilk sirada kendisini 'Alevi-Kiirt olarak tarumlayanlar (yiizde

22,8) gelmektedir. ikinci sirada 'Kurt' iigiincii sirda 'Tiirk' oldugunu 
belirtenler gelmektedir. Cevap vermeyenler de azimsanmayacak bir agirlik 

olusturinaktadir. Dersimde alevi yurttaslarin Siinnilere gore cogunlukta olmasi 

laik devlet ve diyanetin konumlanmasi konularinin onemini bir kez daha 
ortaya gkarmaktadir.

Cemevlerinin statiisii, Diyanet isleri Baskanligindan alevi kurumlara ve 

inang onderlerine kaynak aktarilmasi, din dersi miifredati, kaynaklara erisim, 
ayrimciligm onlenmesi ve demokratik temel haklar agismdan onem arz 
etmektedir.
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Tunceli'de katilimcilar en gok (22,8) kendilerini Alevi-Kiirt olarak 

tanimlamaktadirlar. Soma Kurt (18,9); soma sirasiyla Turk, Alevi-Zaza, Alevi- 
Tiirk, Zaza, Kiirt-Zaza, Tiirk-Zaza ve az da olsa Kiirt-Zaza, Tiirk-Kiirt olarak 
tanimlamaktadirlar. Bu soruya yiizde 13,3'ii cevap vermem istir.

Tablo 94: Etnik K im ligin Agiklanmasi

Etnik Kimliginizi Her Yerde Rahatca A^iklayabiliyor musunuz?

Yiizde

Cevapsiz 12,2

Evet 54,5

Hayir 33,3

Cevap Hayir Ise En Onemli Neden?

Insanlar Tarafindan Diglanmak 97,6

Tuncelililerin yarisindan biraz fazlasi (yiizde 54,5'i) etnik kimligini her yerde 

rahatlikla aciklayabildigini ifade etmektedirler. Ucte biri ise (33,3) kimligini 
ra ha tea aciklayamadigmi belirtmektedir.

Kimligini rahatca agklayamadigmi diisiinenler ise diger insanlar tarafindan 
dislanmaya maruz kalabilirler korkusu nedeniyle kimliklerini ra ha tea ifade 

edemediklerini soylemislerdir.

Tablo 95: Konu§ulan Dil/Lehge

Hangi Dil/Leh^eleri Konugabiliyorsunuz?

Yiizde

Tiirkce 83,8

Kiirt^e 34,4

Zazaca 43,0

Diger 7,0

Konusulabilen diller, Tiirkce (%83,8); Zazaca (%43,0) ve Kiirtce'dir (% 34,4). 

(Zoklu cevaplama sistemiyle cevaplanmasi istendiginden Tunceli halkimn 
konustuklari dil/lehceler toplamda yiizde 100'iin iizerindedir. Burada dikkat 

ceken husus, Tiirkceden soma en gok konusulan dilin Zazaca olmasi ve kendini 

Zaza ve Alevi-Zaza olarak tammlayanlarin toplammdan daha fazlaca bir oranda 
Zazaca'mn konusulmasidir. Cunkii Zazaca'yi sadece Zaza'lar degil diger farkli 

kiiltiirel kimlik aidiyetine mensup kisilerce de konusmaktadir.
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Tablo 96: Dini-Kiiltiirel Kimlik

Kendinizi Dini A^idan Nasil Tanimliyorsunuz?

Yiizde

Cevapsiz 12,2

M usliiman 10,0

M usliiman Sunni 6,7

M usliiman Alevi 16,7

Alevi 42,2

Bektagi 1,1

Kizilbag 3,9

Ateist 3,9

Insan 2,8

Herhangi Bir Kaliba Girm ek Istemiyorum ,6

Tunceli'de en gok (42,2) kendini Alevi olarak tanimlayanlar bulunmaktadir. 

Sonra sirasiyla Alevi-Miisliiman (16,7); Miisliiman (10); Siinni-Miisliiman 

(6,7); Kizilbas (3,9); Ateist (3,9) seklinde siralanan dini-kiiltiirel kimlikler 
bulunmaktadir.

Tablo 97: Oznel D indarlik Algisi

Kendinizi Ne Kadar Dindar Goriiyorsunuz?

Yiizde

Cevapsiz 14,4

Inancli degilim 7,8

Inan^liyim ama ibadetlerimi yerine getirmiyorum 23,9

Inan^liyim ama ibadetlerimi kismen ve diizensiz yerine getiriyorum 32,8

Inan^liyim ama ibadetlerimi m umkiin oldugunca diizenli yerine getiriyorum 18,3

Diger 2,8

Katibmcilarm yiizde 32,8'i "inangbyim ama ibadetlerimi kismen ve diizensiz 

yerine getiriyorum" demekteyken; yiizde 23,9'u "inangbyim ama ibadetlerimi 

yerine getirmiyorum" demektedir. Yiizde 7,8'i ise inancli olmadigmi ifade 
etmektedir.

Genel tabloya bakildigmda katilimcilarin yansindan biraz fazlasi ibadetlerini 

diizenb ya da diizensiz yerine getiren inanclilardan olusmakta; dortte bire 
yakini ibadetlerini yerine getirmeyen inanclilardan olusmakta; yiizde 8 civan 

ise inancsizlardan olusmaktadir.
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Tablo 98: Alevi inang Ritiielleri

§u Anda Dede, Pir Veya Rehberiniz Var mi?

Yiizde

Cevapsiz 15,5

Evet 36,7

Hayir 47,8

Musahibiniz Var mi?

Cevapsiz 16,1

Evet 49,5

Hayir 34,4

Ikrar Verip Gorgiiden Ge^tiniz mi?

Cevapsiz 26,1

Evet 33,9

Hayir 40,0

Katilimcilarin;

Ugte birinin "dede, pir, rehberi" vardir; yansmin musahibi vardir. 

tigte biri, ikrar verip gorgiiden gecmistir.

Tablo 99: Siyasal Kimlik

Siyasi Kimliginizi Nasil Tammlarsimz?

Yiizde

Cevapsiz 17,8

Sagci 1 ,1

M uhafazakar 5,6

Milliyet^i 2 , 2

Sosyal Demokrat 30,6

Solcu 26,1

Devrimci 8,3

Diger 8,3

Arastirmada katilimcilara siyasal kanaatlerini dogrudan hangi siyasal partiye 
oy verirsiniz geklinde degil 'kendinizi hangi siyasal gdru§e yakin hissediyorsunuz?' 

seklinde sorulmustur. insanlar, destekledikleri siyasal partiyi ifade etmede 
genellikle gekimser kalirlar. Yine aym seklide din, inang vb kimlige iliskin 

konularda da bilgi vermekte isteksiz davramrlar veya gegisti rici yanit verirler.
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Katiluncilarin yiizde 30,6'si sosyal demokrat; yiizde 26,1'i solcu; yiizde 8,3'ii 
devrimci; yiizde 5,6'si muhafazakar; yiizde 2,2'si de milliyetcidir. Katiluncilarin 

yiizde 65'i siyasi kimlik yelpazesinin solunda; yiizde 8,9'u siyasi kimlik 
yelpazesinin saginda yer almaktadir.

Tunceli'de siyasal yelpazeye bakildigmda sirasiyla 'sosyal demokrat' (yiizde 

30,6) ve 'solcu' (yiizde 26,1) ve 'devrimcilik' (yiizde 8,3) one cikan siyasal 
goriislerdir. Her on goriismeciden iicii kendisini sosyal demokrat ve solcu olarak 

tammlamaktadir. "Dersim sol ve sosyal demokrat bir kenttir" kalip yargisim 

giincel arastirma bulgumuzca da desteklenmektedir.

Bu veriler oziinde muhalif siyasal kimligin yerlesik olusunun giiniimiizde 

de gecerliligini korudugunu gostermektedir. Sag, milliyetci, muhafazakar ve 
liberal goriiste olanlarin oraninm diisiik olmasi, kentin siyasal kompozisyomma 

lsik tutmaktadu.

4.9. Sosyal Di§lanma

Tablo 100: Oznel Sosyal Di§lanma Algisi

Toplumda diglandigmiza dugiinuyor musunuz?

Yiizde

Cevapsiz 13,9

Evet 38,9

Hayir 47,2

Neden?

Kadm oldugumdan dolayi 25,9

Yoksul oldugumdan dolayi 11,9

Inancimdan dolayi 52,3

Etnik kimligimden dolayi 55,3

Dini goriigumden dolayi 34,9

Siyasi goriigumden dolayi 37,2

Engelli oldugumdan dolayi 3,5

Agiretimden dolayi 1 ,2

Diger 4,7

Katilimcilarm yiizde 38,9'u toplumda dislandigini diisiinmektedir. Sosyal 

dislamna nedenleri ise sirasiyla, etnik kimlik, inane, siyasi goriis, dini goriis, 
kadm olmak, yoksulluktur.
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'Toplumsal dislanma-dislama' bir yamyla siyasal alana dair da onemli 
sorunlar icermektedir. Toplumsal dislanma "kisilerin—yoksulluk, temel egitim 

/ becerilerden mahrumiyet ya da ayrimcilik dolayisiyla— toplumun disina 

itilmeleri ve toplumsal hayata dilediklerince katilimlarmm engellenmesi siirecine 
karsilik gelmektedir... Sosyal dislanma i 1 iskilerde tezahiir eder; yoksulluk kigi 
ya da hane elindeki kaynaklarm yetersizligi anlammda bir boliisum sorununa 

tekabiil ederken, sosyal dislanma daha ziyade i 1 iskilerdeki sosyal katilimin 

yetersizligi, sosyal entegrasyonun bulunmayisi ve giicten yoksunluk gibi 
sorunlan on plana cikartir (Adaman ve Keyder, 2006).

Bu baglamda katilimcilara, "toplumdan di§landigimzi du§unuyor musunuz?" 

seklindeki soruya verilen yamtlara bakildigmda, neredeyse her on kisiden 
altisi toplumdan dislandigini veya ayrimciliga maruz kaldigini beyan etmistir. 

Goriisulen kisilere, bir dizi nedenden dolayi kendisini toplumdan dislanmis 
hissedip hissetmedigi de sorulmustur. Sayilan nedenler sunlardir; kadm 

olmak, yoksulluk, dini inanc/mezhep, etnik koken, siyasi goriis, oziirlii olmak, 
asirettir.

Anketimize katilanlar, sirasiyla 'etnik koken' (yiizde 55,3) ve 'inane, dini 

inane/mezhep' (yiizde52,3), 'siyasigoriis' (yiizde 37,2), 'dinigoriis' (yiizde 34,9) 

ve kadmolmayi (yiizde 25,9) toplumsal dislanma belirleyeniolarakgormektedir. 

ilin nispeten etnik ve inane yoniinden homojen olmasi diiguniildiigunde, 
'e tn ik 'v e  'inane' agismdan dislandigini belirtenlerin orarunm yiiksek olmasi 

dii§undiiruciidiir.

Tiirkiye genelinde ozelde de kozmopolit kentlerde etnisite ve din gibi kiiltiirel 
kimligin sosyal dislanma gostereni olmasibeklenir.

Kiiltiirel dislanma, literatiirde, toplumsal ve kiiltiirel hayata diledigince 
katilamama durumudur. "Ornegin, bulunulan cografyadaki eogunluk referans 

almdigmda, farkli bir etnik kokenden/irktan gelmek ya da farkli bir din/ 
mezhep iiyesi olmak, eogunluk dilini rahat konusamamak, farkli giyim kusam 

ya da cinsel tercihler gibi nedenlerden otiirii toplumsal yasamin genelinde 

siiregitmekte olan etkinliklere alinmama, soguk davrarulma, engellerin 
eikartilmasi seklinde tezahiir etmektedir. Bu boyutun izdiisiimleri toplumsal 

statu ve kimlik farklarinin ne denli dislamalar getirmekte oldugunda eisimlesir" 
(Adaman ve Caglar, 2006).
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Bu cercevede bakildigmda "etnik kimliginizi her yerde rahatga agiklayabiliyor 

musunuz?" sorusuna katilimcilarin yiizde 33,3'ii 'hayir' yamtini, yiizde 54,4'ii 
ise 'evet' yamtini vermislerdir. Verilen yamtlarda 'Hayir', diyenlerin oranmm 

yiiksek gkm asi, farkli kimlik gruplarina mensup bireylerin Tiirkiye'de 
demokratik cogulculuk,birlikte bang icinde yagama kiiltiiriiniin ingasi agismdan 

olumsuz sinyal olarak yorumlanabilir. Dikkat edilirse sonraki tabloda, her on 
katilimcidan dordii, " insanlar tarafmdan dislaiiirim" endigesiyle etnik kimligini 

serbestce agiklayamadigmi belirtmektedir.

4.10. Ulke ve Siyasal Meseleler

Tablo 101: Vatandaglik Algisi

"Tiirkiye Cumhuriyeti Vatandagi Olmaktan 5 0 k Gurur Duyuyorum "

Yiizde

Cevapsiz 15,6

Tamamen Katiliyorum 2 0 ,6

Katiliyorum 2 0 ,6

Ne Katiliyorum Nede Katilmiyorum 2 1 ,1

Katilmiyorum 17,2

Hi^ Katilmiyorum 5,0

Ankete katilanlarin yiizde 41,2'si Turkiye Cumhuriyeti vatandagi olmaktan 
gurur duymakta; yiizde 22,2'si ise Turkiye Cumhuriyeti vatandagi olmaktan 
gurur duymamaktadir.

“Tiirkiye Cumhuriyeti Vatanda§i Olmaktan Qok Gurur Duyuyor musunuz?" 

sorusu, ulusal kimlige aidiyet/mensubiyet duygusunu olcmeye calisan bir 
sorudur. Son donemlerde, Tiirk siyasal yagammda 'gok kiiltiirliiliik', 'radikal 

demokrasi', 'miizakereci demokrasi', 'gogulcu demokrasi', 'anayasal yurttaglik', 
'demokratik cumhuriyet', 'giiglii sivil toplum' vb. tartigmalar devlet-toplum 

iligkilerinin niteligi ve ongoriilen degigimi yoniindeki tartigmalar ciddi bir 
literatiir olugturmug durumdadir. Nitekim yukandaki soruya verilen yamtlara 

goz atildigmda, “Tiirkiye Cumhuriyeti Vatanda§i Olmaktan Qok Gurur Duydugunu" 

soyleyenlerin oram yiizde 40 civarindadir. Tersinden bakildigmda, bu fikre, 
katilmadigmi soyleyenler ise yiizde 22'lik oran olugturmaktadir. Yaklagik her 

beg kigiden birisiyse 'notr' tutum sergilemektedir.
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Tablo 102: Tiirkiye'nin En Onemli Sorunu

Size Gore Ulkemizin En Onemli Sorunu Nedir?

Yiizde

Cevapsiz 11,7

Enflasyon Ve Buna Bagli Fakirlik 29,4

Teror 1 0 ,0

Niifus Artigi 1,7

Dini Hoggoriisuzluk 6 ,1

Demokrasinin Eksik Olmasi 2 2 , 8

Fanatik Milliyet^ilik 2 ,8

Siyasi Baskilar 11,7

Diger 3,9

Tunceli'de goriigiilen kisilere gore, Tiirkiye'nin en onemli sorunlan sirasiyla, 

enflasyon, yoksulluk, eksik demokrasi, siyasi baskilar, teror, dini hoggoriisiizliik 
ve fanatik milliyetciliktir.

Yukandaki tablo, iilkemizin en onemli sorunlarmin oransal dagilimim 

vermektedir. Tunceli'de oncelikli sorun 'enflasyon ve buna bagli olarak fakirlik' 
gelmektedir. Bu bulguyu destekleyen bir arastirma, tarafimdan (Yildiz, 2010 & 
Yildiz, 2013) yapilmigtir. Ca ligma in in bu lgu la rinda yine issizlik en onemli sorun 

olarak dikkat cekmistir. Devaminda, tamamlayici bir soruya verilen yamtlarda, 

kentte en gok ihtiyac duyulan gey in "ig/istihdam" (yiizde 70.90) oldugu 
belirtilmistir. insanlarm genelde borclu yasadiklari (yiizde 40.47) aragtirmanm 

bir bagka bulgusudur. Gocle kente gelenler, imkanlar el verdiginde tekrar 

koylerine donmek istediklerini (yiizde 74.32) belirtmektedirler.

Tunceli merkezi, son yillarda kendi kirsalmdan goc almaktadir. Bilhassa 

son yillarda yaganan catigmali siirecin tetikledigi goc, kente gelen bireylerde/ 
hanelerde travmatik sonuclara sebebiyet vermigtir. Plansiz ve zamansiz goc 

etmek zorunda kalan haneler ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarla kargilagmigtir. 

Kent, son gog dalgasma kapilip gelen haneleri entegre etmede pek gok giigliikle 
kargilagmigtir. Ote yandan biiyiik kentlere giden Tuncelilerin de hemen hemen 

aym sorunlarla kargilagtiklan bilinmektedir. Daha once Tunceli'den Elazig, 

istanbul, Ankara, izmir, Bursa, Mersin gibi metropollere gog edenlerin de geri 
doniig egiliminde oldugu dikkat gekmektedir.
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Geriye doniisler sadece yurtici biiyiik kentlerden degil aym zamanda 

yurtdisindan da doniisler seklinde yasanmaktadir. Yurt disi geri doniislerde 
emekli toplumsal kesimler basi cekmektedir. ilceye, koye, mezraya ev yapmayla 

baslayan doniis hareketbligi, 6 ay kalma veya siirekli kalma seklinde bir seyir 

izlemektedir. Elbette bu doniisler ve kalis siiresi catisma siirecleriyle es zamanli 

olarak degiskenlik gostermektedir.

Tablo 103: Parti Uyeligi ve Oy Verme Davrani§i

Herhangi Bir Siyasi Partiye Uye misiniz?

Yiizde

Cevapsiz 1 0 ,6

Evet 6,7

Hayir 82,7

Oy Verirken Tercihinizi Neye Gore Belirlersiniz?

Partinin savundugu siyasi ilke ve goruglerine gore 65,8

Partinin se^im kampanyasi ve vaatlerine gore 24,4

Parti liderlerinin etkisine (parti liderine) gore 11,5

Partide tanidik ve/veya akraba olup-olmamasina gore 4,5

Adaym etnik kimligine gore 3,2

Adaym kigiligine gore 2 1 , 2

Diger 5,8

Parti uyeligi, 'siyaset sosyolojisi' ve sec men da v ran is 1 agismdan parti 
aidiyetinin onemli belirleyicilerindendir. Her on secmenden sekizi herhangi 

bir siyasal partiye iiyeliginin olmadigini belirtmistir. Bireysel diizeyde, gorece 

politize bir tutuma sahip secmenin, siyasal parti iiyeliginde orgiitlii olmamasi 
gegitli nedenlere baglanabilir. Kuskusuz bu nedenlerin ayrmtili analizine bu 
calismamn baska boliimlerinde "sosyal orgiitlenme" ve " kimlik ve aidiyet" 

baglammda deginilecektir.

Katibmcilarm biiyiik cogunlugu (82,7) herhangi bir siyasi partiye iiye 
degildir. Sadece yiizde 6,7'si siyasi partiye iiyesidir. Tuncelilerin yansmdan 

biraz fazlasi, oy verirken, partinin siyasi ilkelerine ve goriislerine gore oy 
vermektedirler. Yiizde 24,4'ii partilerin secim donemlerindeki ve disindaki 
secim kampanyalarma gore oy vermektedirler. Her 100 Tunceliliden l l ' i  parti 

liderine gore oy vermektedir. Adaym (milletvekili/belediye baskam) kisiligine 

gore oy verenlerin oram yiizde 21'in biraz iizerindedir. Etnik kimligine gore oy 
verenler gok azdir.
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4.11. Bog Zamanlari Degerlendirme 

Tablo 104: Bog Zamani Degerlendirme

Herhangi Bir Hobiniz Veya Hobileriniz Var mi?

Yiizde

Cevapsiz 14,4

Evet 54,5

Hayir 31,1

Hobileriniz Nelerdir?

Evet, (Kitap Okumak, Sinemaya Gitmek ve Spor Yapmak) 82,0

§iir okumak 8 ,0

Bog Zamanlarimzi Nasil Degerlendirirsiniz?

Televizyon izlerim 53,3

Sinemaya giderim 1 0 ,6

Kitap okurum 46,7

Bilgisayarda internete girerim 35,0

Kahveye giderim 15,6

Spor yaparim 29,4

Aligverig yaparim 19,4

Dernege/sendikaya vb. giderim 3,9

Arkadaglarimla gezerim, akrabalarima, komgularima giderim 35,6

Munzur ve Har^ik kiyisma piknige giderim 27,2

Diger 3,3

Bir toplumdaki insanlarin ilgi alanlari, hedefleri ve imkanlarini ogrenmek igin 
onemli bir o leu t olan bos zaman degerlendirme yontemleri birey veya toplumun 

egilimlerini anlamada onemli bir yer tutmaktadir. Bog zamani degerlendirme 

bilimsel literaturdesoyle tanimlanir: kisinin meslek, aile ve toplum gorevlerini 
yaptiktan sonra, dinlenmek, eglenmek, toplumla olan i 1 iskilerini arttirmak, 

meslek digi ogrenimini gelisti rinek veya topluma kendi istegiyle katilmak 
amaciyla kendi sececegi isler ve mesguliyetlerdir.

Hobiler bir nevi bog zaman aktivitelerini gosterir. Ancak insanlar imkan ve 
ihtiyaclarina gorebog zamanlarmifarkli gekillerde degerlendirebilmektedirler. Bu 

baglamda Tunceli ilinde vatandaglarmbog zamanlarmi nasil degerlendirdiklerini 

ogrenmek istedik. Aym soruya birden fazla cevap verme firsati verdigimiz bu 
aragtirmada abnan cevaplar kategorik olarak ayngtirilmig ve her alan yiizdelik
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olarak kendi icinde degerlendirilm istir. Burada dikkat edilmesi gereken bir 

husus da her soruda oldugu gibi %12 'likbir kesim bu soruya cevap vermem istir. 
Yiizdelikler degerlendirilirken bu durum goz oniinde bulundurulmalidir.

Vatandaslar vakitlerini en 50k televizyon seyrederek ve kitap okuyarak 

gecirmektedirler. Giiniimiizde televizyon aile ve bireyler iizerinde 50k etkili 

bir iletisim aracidir. Program ve bilgilendirme unsurlarimn 50k dikkatli olmasi 

gerekmekte ve gerektiginde yani is bilgiler verilerek vatandaslar farkli alanlara 
yonlendirilebilmektedir.

Va ta nd a s 1 a r 1 n y a r 1 y a yakim kitap okuyarak bog vakitlerini degerlendirdikleri 

soylem ekte,bu veriye gore, kitap okuma aligkanligi olm ayanbir toplum olarak 
T iirkiye acisindan gok olumlu bir gel i sme olarak almabilir. Arastirma kapsammda 
bilgilerine basvurulan Tuncelili bireylerin iicte biri bog zamanlarmda internet/ 

bilgisayarda zaman gecirmektedir. Ozellikle yeni nesil genelik bagta olmak 

iizere guniimiizde internet olmazsa olmaz bir iletigim ve bilgi agi olarak 
kullamlmaktadir. Dogru kullamlmadigi takdirde insanlan 50k yanlig alanlara 

yonlendirmesi mumkiindiir. Kontrol edilmesi 50k giic olan bu agin dogru 
kullan im i yoniinde bireylerin bilinclendirilmesi 50k onemlidir.

Tunceli'de bog zamanlarmi kahvede geeird igin i soyleyenler % 15 seviyesinde 
olup Tiirkiye ortalamasmm 50k altmda bir sonuc cikmigtir. Kahvehaneler 

bog zamanlarin daha da bog yere gecirildigi alanlar olarak bilinmektedir. 

Vatandaglarm begte biri aligverig yaparak ve iicte birine yakm bir boliimii 
Munzur ve Harcik kiyismda piknikyaparakbog vakitlerini degerlendirmektedir. 

Artik her ilde oldugu gibi Tunceli'de de aligverig merkezleri mevcuttur. Tiiketim 

toplumu olarak vatandaglar aligverig yapmayi ve bu alanlari incelemeyi 
sevmektedir. Piknik yapma kiiltiirii son zamanlar iilkemizde epey geligmig, 

insanlar ailelerine, akrabalarma, arkadaglarma zaman ayirarakbu tiir etkinlikler 

diizenleyebilmekte ve artik bu durum iilkemizde bir kiiltiir haline gelmektedir.

Tuncelililerinbog zaman degerlendirme aligkanliklarmi degerlendirdigimizde 

gu sonuclara ulagmaktayiz: ankete katilanlarm yansmdan biraz fazlasi (54,5) 

hobi sahibidir. Hobi olarak da kitap okumak, sinemaya gitmek, spor yapmak, 
giir okumak geklindedir.
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Bog zamanlarmi ise televizyon izleyerek, kitap okuyarak, arkadaslariyla 

gezerek, akraba ve komgularina giderek, internet kullanarak, spor yaparak, 
piknige giderek, alis-veris yaparak degerlendirmektedirler.

Bog zamanlarmi arkadas grubu ile gecirenlerin oram iigte birden fazladir. 

Bu veri onemli ve kontrol edilmesi gereken bir durumdur. Bireylerin en fazla 

etkilendigi ve yonlendirildigi gevre arkadas gevresidir. Yani insanlar birbirlerini 
kolay etkilemektedir. Arkadasin iyi segilmesi saglikli ortamlarda ve faydali 
islerde zaman gegirme igin onemli kriterdir. Ozellikle heniiz kimligi oturmamig 

ve yonlendirilmeye miisait olan genglerin takip edilmesi yonlendirilmesi onem 
arz etmektedir.

Biitiin bu veriler vatandaslarin en az bir sosyal aktivitesi oldugunu, bog 
zamanlarmi farkli alanlarda kullandiklarmi ve Tuncelili vatandaslari sosyal 

hayatm her alarunda gorebilecegimizi gostermektedir.

Tablo 105: Tatil Ali§kanligi

Hangi Siklikta Tatile Gidersiniz?

Yiizde

Cevapsiz 12,2

Hemen Hemen Hi^ 41,1

Yilda 1 veya 2 Kez 29,4

Yilda 3 veya Daha Fazla ,6

3-4 Yilda Bir Kez 13,9

Diger 2,8

Katilimcilarm yansma yakini (41,1) hemen hemen hig tatile gitmemigtir. 
Sadece 3-4 yilda bir gidenler ise yiizde 13,9'dur.
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Tablo 106: Tunceli'de Yagamaktan Memnuniyet

Bu Kentte Yagamaktan Ne Kadar Memnunsunuz?

Yiizde

Cevapsiz 11,7

(Jok Memnunum 27,8

Memnunum 33,3

Ne Memnunum Nede Degilim 17,2

M emnun Degilim 8,9

Hi^ M emnun Degilim 1 ,1

Ni^in Memnunsunuz?

Burada Dogup Buyiidugum l^in 39,8

Burada Kendimi Huzurlu Hissettigim l^im 41,5

Burada Kendimi Giivende Hissettigim l^in 5,9

Biitiin Akraba ve Yakmlarim Burada Oldugu l^in 5,1

Diger 7,6

Ni^in Memnun Degilsiniz?

Ig Imkaninin Yetersiz Olmasi Veya Hi^ Olmamasi 35,0

Sosyal Imkanlarimn Yetersiz Olmasi 47,5

Giivenlik Sorunu Nedeniyle 2,5

Diger 15,0

Tunceli halkinin sehrine sahip giktigi ve kentlerini sevdikleri bilinmektedir. 

Bu arastirma kapsaminda vatandaglarin iicte ikisine yakini Tunceli'de 

yagamaktan memnun ya da 50k memnun olduklan ifade etmektedirler. %12 'lik 
bir cevap vermeyen kesim var. Memnuniyette notr diyebilecegimiz %17'lik bir 

kesim var. %10'u da burada yagamaktan memnun degildir. Ortada olanlan 

memnun olmayanlara eklersek %27 gibi bir oran yapmaktadir. Cunkii genelde 
memnun olunsa zaten soylenir, memnuniyetsizlik pek dile getirilmez, onun igin 

kararsiz olanlan memnun olmayanlara katabiliriz. Bu kadar ciddi bir boliimiin 

kendi ilinde yagamaktan memnun olmamasi dugiindiirucudur. Ciinkii aidiyet 

duygusu ozellikle yagana gehirler igin gok onemlidir. Memnuniyet fedakarligi 
dogurur. Bolgenin kalkinmasina katki vermeyi gorev atfettirir.

Katibmcilarm yiizde 61,1'i Tunceb'de yagamaktan memnun; yiizde 10'u 
memnun degildir.

Katibmcilar, Tunceli'de kendilerini huzurlu hissettikleri igin ve Tunceli'de 

dogup, buyiidiikleri igin Tunceli'den memnundurlar.
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Az da olsa memnun olmayanlar ise sosyal imkanlarmin yetersizliginden 

ve is imkanlarmin olmamasmdan ya da yetersizliginden dolayi Timceli'de 
yasamaktan memnun degildirler.

Tunceli'de yasadiklarindan dolayi memnun olanlarin memnuniyet 

gerekcelerine bakildigmda; Tunceli'de kendisini huzurlu hissettiginden dolayi 

memnun olanlar %41,5 ve dogup buyiidiigii yerin Tunceli olmasmdan dolayi 
memnun olanlar %39,8 seviyesindedir. Akrabalan burada oldugu igin veya 

kendini burada giivende hissettigi igin memnun olanlarm sayisi oldukca azdir. 

Memnuniyet gerekcesine cevap vermeyenler tiim katilimcilarm tam iicte biridir. 

Bunlarm memnun olmadigi anlami da cikarilabilir.

Tablo 107: Gogiin Ya§am Kalitesine Etkisi

Onceki Hayatmiz lie §imdiki Hayatmizi Kargilagtirmiz

Yiizde

(Jok Daha Iyi 14,6

Daha Iyi 29,3

Ne Iyi Nede Kotii 34,1

Kotii 14,6

(Jok Kotii 7,3

Gog edenlere sorulan onceki yasam lari ile goc somasi yasammi karsilastiran 

soruya verilen cevaplar su sekildedir: goc sonrasi yasam mm daha iyi oldugunu 

soyleyenler cogunluktadir. Gog sonrasi yasaininin degisinedigini soyleyenler 
ise yanya yakmdir. Yasam mm gogten soma kotiilestigini soyleyenler ise 

azmliktadir.

4.12. Konut Durumu, Ali§veri§ ve Ekonomik Faaliyetler 

Tablo 108: Miilkiyet Durumu

Oturulan Evin Miilkiyeti

Yiizde

Cevapsiz 13,3

Kendi Evimiz 33,3

Kiraciyiz 42,8

Diger 1 0 ,6

Ankete katilanlarm iigte biri kendi evlerinde % 42,8'i ise kirada 
oturmaktadir.

178



Tablo 109: Konut Ozelligi

Oturdugunuz Evin Salon Hari^ Ka^ Odasi Var?

Yiizde

Cevapsiz 11,7

1 Oda 6,7

2 Oda 36,1

3 Oda 43,3

4 Oda ve Fazlasi 2 ,2

1+1 evde oturanlar, yiizde 6,7'dir. 2+1 evde oturanlar yiizde 36,1'dir. 3+1 
evde oturanlar yiizde 43,3'diir. 4+1 evde oturanlar ise yiizde 2,2'dir.

Tablo 110: Fatura Odeme Durumu

Faturalarinizi Diizenli Olarak Yatirabiliyor musunuz?

Yiizde

Cevapsiz 1 1 ,1

Evet 61,1

Hayir 27,8

Katilimcilarin yiizde 61,1'i faturalarmi diizenli olarak yatirabilmektedir. 

Ancak yiizde 27,8'i ise faturalarmi diizenli olarak yatiramamaktadirlar. Bu da 
ashnda niifusun yiizde 27,8'inin geeiin sikmtisi yasadigim isaret edebilir.

Tablo 111: Gida Ali§veri§i

Gida

Yiizde

Cevapsiz 11,7

Pegin 34,4

Taksitle 8,3

Veresiye 18,9

Kredi Kartiyla Tek (Jekim 18,3

Kredi Kartiyla Taksitli 7,2

Diger ,6

Katilimcilarm yiizde 34,4'ii gida alisverisini pesin yapmakta; yiizde 25,5'i 

kredi kartiyla gida a 1 isverisi y a pina kta d i r. Yiizde 8,3'ii taksitle a 1 isverisyapmakta 

ve yiizde 18,9'u ise gida alisverisini veresiye seklinde yapmaktadir.
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Tablo 112:Aile Kazanci Yeterliligi

Ailenizin Toplam Kazanci Ihtiyaciniza Yetiyor mu?

Yiizde

Evet 43,7

Hayir 56,3

Katibmcilarm yansmdan fazlasi (56,3) aile toplam kazanclarinin ihtiyaclarim 
karsi la maya yetmedigini soylemektedir. Yiizde 43,7'si ise aile kazanclarinin 

ihtiyaclarim karsi la maya yettigini ifade etmektedir.

Tablo 113: Hanede Gelir Getirenler

Hanenizde Gelir Getiren Herhangi Bir Igte (Jaligan Kigi Sayisi

Yiizde

Cevapsiz 16,7

Sadece Kendim 32,8

Ben ve Egim 28,3

(Jocugum 1,7

Baba Tek Bagma 1 2 ,8

Anne Tek Bagma 1,7

Anne Baba Birlikte ,6

Diger 5,6

Hanelerin yiizde 32,8'inde sadece goriisiilen kigi haneye gelir getiren bir 

iste calismaktadir. Yiizde 28,3'ii goriisiilen kigi ve goriisiilen kisinin esi birlikte 
gelir getirici bir iste calismaktadir. Babanin tek bagma calistigi hane oram yiizde 

12,8'dir. Tabloyu genel olarak yorumlarsak hanelerin gecim ini tek kisinin 

sagladigi aile sayisi yiizde 49'dur. Bu da ailelerin yansmm gecim yiikii tek kisinin 

sorumlulugunda oldugimu gostermektedir. Bir diger yorum, ailede geleneksel 
cinsiyetci degerler ve isboliimii cercevesinde ailenin gecimi erkek iizerinden 

saglanmakta oldugudur.
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Tablo 114: Hanedeki Mevsimlik i§giler

Hanede Yagayanlardan 11 Digrna M evsimlik I§gilige Giden Var mi?

Yiizde

Cevapsiz 15,0

Evet 2 ,8

Hayir 82,2

M evsimlik I§gi I^in Evden Kimler Gitmektedir

Tiim  Hane Halki Birlikte 9,5

Sadece Baba 9,5

Sadece Y etigkin Erkekler 19,0

(Jocuklar 14,3

Diger 47,6

M evsimlik I§gi I^in Nereye Gidiliyor?

Elazig 27,3

Adana 8,3

Mersin 9,1

Karadeniz 7,7

Diger 58,3

Mevsimlik iggi oram yiizde 2,8'dir. Yiiz hanede sadece yaklasik uc mevsimlik 
iggi vardir. Mevsimlik iscilige gidenler daha 50k, yetiskin erkekler ve cocuklardir. 
Tiim hanenin birlikte mevsimlik isci kapsammdaki gocii daha nadirdir.

En 50k mevsimlik iggi gocii, Elazig, Adana, Mersin ve Karadeniz'edir.

Tablo 115: Kadinlarin Ekonomik Faaliyetleri

Y agadigimz Mahallede Kadinlarin Ekonom ik Faaliyetleri

Yiizde

Giindelik temizlik 35,0

(Jocuk bakicilik 28,3

El sanatlari iiretimi 11,7

Ev eksenli uretimler 5,0

Diger 7,2

Mahalledeki kadinlarin yiizde 35'i giindelik temizlik; yiizde 28,3'ii gocuk 
bakiciligi; yiizde 11,7'si el sanatlari iiretimi ve yiizde ev eksenli iiretim 
yapmaktadir. Kadinlar igin anilan bu isler, siirekli gelir getirici ya da yiiksek 
statiilii meslekler degil; hizmet sektoriindeki, ev ve el emegini gerektiren daha 
basit islerdir. Bu da kadinin toplumdaki statiisiiniin diisiikliigii igin onemli bir 
veridir.
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Tablo 116: £ali§an gocuklar

Hanede (Jaligan (Jocuk Sayisi

Yiizde

1 ^ocuk 5,7

2  ^ocuk 6,5

3'ten Fazla , 8

(Jaligan (Jocuk Yok 87,0

Calisan ya da galistirilan ya da baska bir ifadeyle gocuk isgiligi yiizde 13 
oramndadir. Yani Tunceli'de omekleme dahil 100 hanede yaklasik 13 gocuk 
galismakta/ galistirilmaktadir.

4.13. Aile Konulari

Tablo 117: Aile igi Otorite

Genellikle Ailenizde Son Sozii Kim Soyler?

Yiizde

Cevapsiz 17,2

Baba 21,7

Anne 7,2

Her Ikisi 1 0 ,0

(gocuklarm da Goriigii Alinir 8,3

Ailede Ortak Karar Alinir 33,3

Diger 2 , 2

Katilimcilarin iigte birinde (33,3) ailede son soz genelde ortak kararla 
verilmektedir. Yiizde 21,7'sinde ailede son sozii baba soylemektedir. Anne- 
Baba'mn birlikte son sozii soyledigi hanelerin oram yiizde 10'dur. Annenin son 

sozii soyledigi hanelerin oram ise sadece yiizde 7,2'dir. Aile igi otoriteye iligkin 

elde edilen veriler, ailelerde egitlikgi an lay is oldugunu gostermektedir.
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Tablo 118: ideal Cocuk Sayisi

Size Gore Ideal (Jocuk Sayisi Ka^ Olmalidir?

Yiizde

Cevapsiz 2 2 ,8

1 (Jocuk 6,7

2  (Jocuk 37

3 (Jocuk 2 0 ,0

4 (Jocuk 6,1

5 ve Ustii 1,7

Ailenin Bakabilecegi Kadar 2 , 2

Boyle Bir Diinyaya (Jocuk Getirilmez , 6

ideal cocuk sayisi ise ailelerin cogunluguna (yiizde 37,8) gore 2 cocuktur. 

Devletin benimsedigi 3 cocuk istegi ise, ailelerde yiizde 20 olarak karsilik 
bulmaktadir. Tek cocuk istegi genelde az (yiizde 6,7) tercih edilmektedir.

Tablo 119: (locugun Tercih Edilen Cinsiyeti

(Jocugunuzun Cinsiyeti sizin i^in Onemli mi?

Yiizde

Cevapsiz 13,3

Onemlidir 1,7

Onemli Degildir 85,0

Cocugunun cinsiyetini onemseyen kisilerin orani sadece yiizde 1,7'dir. 

Genelde kisi ler, cocuklarin in cinsiyetinin onemli olmadigi goriisiindedirler.
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Tablo 120: Evlilik ve Bo§anmaya ili§kin Tutum ve Degerler

Aileye Iligkin Tutumlar ve Degerler

Evet Hayir Fikrim yok Cevapsiz

Evlilikte benzegim (etnik, inan^, yag egitim) onemlidir 62,2 17,2 3,3 17,2

Evlilik yagmm yiikselm esi olumludur 58,3 18,3 6,7 16,7

Alevi-Siinni Evliligi norm al kargilanmalidir 68,2 6,7 8,4 16,2

Farkli bir dinden/ulustan biriyle evlenmek normal 
kargilanmalidir.

68,9 6,1 8,3 16,7

Evlilikte kadinin kendi soyadmi kullanmasi normal 
sayilmalidir

71,1 7,2 7,2 14,4

Boganmaya Iligkin Tutumlar ve Degerler

giftler anlagamiyorsa boganmalari normaldir 73,9 6,1 3,9 15,6

Aldatma kesinlikle boganma nedenidir 70,6 6,1 6,7 16,7

§iddetin her tiirliisu boganma nedenidir 71,7 9,4 2,2 16,7

Boganmayi higbir neden hakli gostermez 22,8 49,4 9,4 18,3

Evlilige ili§kin degerler ise su sekilde tespit edilmistir:

Katilimcilarin gogunlugu (yiizde 71,1), evlilikte kadinin kendi soyadmi 
kullanmasini normal bulmaktadirlar.

Katilimcilarin iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,9), farkli bir dinden/ulustan 
biriyle evlenmek normal karsilanmasi gerektigini diisiinmektedir.

Katilimcilarin iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,2), Alevi-Siinni evliligi normal 

karsilanmasi gerektigini dusiinmektedir.

Katilimcilarin iigte ikisine yakini (yiizde 62,2), evlilikte benzesimin (etnik, 

inang, yas egitim) onemli oldugunu dusiinmektedir.

Katilimcilarin yansindan fazlasi (yiizde 58,3) evlilik yasinin yiikselmesini 

olumlu bulmaktadir.

Bosanmaya ili§kin tutumlar ise su sekildedir:

Katilimcilarin gogunlugu (yiizde 73,9), giftler anlasamiyorsa bosanma lari 
normaldir demektedir. Katilimcilarin gogunlugu (yiizde 71,7), siddetin her 

tiirliisunun bosanma nedeni oldugunu diigiinmektedirler. Benzer olarak 

katilimcilarin gok azi (yiizde 22,8), "bosanmayi higbir neden hakli gostermez" 

ifadesine katilarak ilk onermeye sahip gikmaktadirlar. Katilimcilarin gogunlugu 

(yiizde 70,6),aldatmayi kesinlikle bosamna nedeni olarak gormektedirler.
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Arastirma kapsaminda, Tunceli'de hane halkinin bosanmayla ilgili goriisleri; 

ciftler anlasamiyorsa bosanmalari normaldir, aldatma kesinlikle bosanma 

nedenidir, siddetin her tiirliisii bosanma nedenidir ve bosanmayi hicbir 

neden hakli gosteremez yargilan baglammda tespit edilmeye caligildi. Ciftler 

anlasamiyorsa bosanmalari normaldir, yargisina katilimcilarm %15,6'sinin 
cevap vermedigi, %73,9'zunun evet, %6,1'inin hayir, %3,9'unun fikrim yok 

cevaplarmi vermektedir. "Aldatma kesinlikle bosanma nedenidir" yargisina 

cevap vermeyenler %16,7; evet %70,6; hayir %6,1; fikrim yok %6,7 seklindedir. 

Siddetin her tiirliisii bosanma nedenidir, yargisina verilen cevaplarin oram ise 

soy led ir: cevap vermeyenler %16,7; evet %71,7; hayir %9,4; fikrim yok,%2,2. 

Bosanmayi hicbir neden hakli gosteremez, yargisma cevap vermeyen %18,3; 

evet %22,8; hayir %49,4; fikrim yok %9,4'tir.

Bu sonuclar, katilimcilarin eglerin uyumunu (anlasmalarmi) evliligin esas sarti 

olarak gordiikleri, esler arasmda uyumun olmadigi durumlarda bosanmanin %74 

oraninda normal kabul edildigini ortaya koymaktadir. Aynca, aldatma %70,6 

ve giddet %71,7 oranlarinda kesin bosanma nedeni olarak kabul edilmektedir. 
ilk  iig yargiya verilen cevaplan dogrulayacak gekilde, boganmayi hicbir neden 
hakli gosteremez, yargisina da %49,4 oraninda hayir cevabi verilmektedir.
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GENEL DEGERLENDiRME VE SONUg

Aragtirmanm genel verileri asagidaki sekilde ozetlenebilir:

D em ografi

Tunceli'de aragtirmamiza katilanlarm iicte ikisi evlidir. Yiizde 10,6'smm 
geliri yok; yiizde 16,7'sinin geliri ise asgari gelirin altmdadir. Katilnncilarm 

gelir diizeyine gorece yiiksek bir gelir diliini olan 5000 TL iistii bir gelire sahip 
kisilerin orani ise oldukca diisiik tiir. Ucte ikisine yakini iiniversite ogrencisi ya 
da iiniversite mezunudur; Goriisiilen kisilerin yiizde 80'i en az lise mezunudur. 

Katilimcilar kendilerini ve/ya ailelerini genel olarak orta halli (orta smif) olarak 

gormektedir. Kendini ya da ailesini yoksul gorenlerin orani da aznnsanmayacak 
orandadir. Kendini zengin goren pek yoktur. Katilnncilarm iicte birinden fazlasi 

bir iste caligmakta ve bir ugrasisi vardir. isi olanlarm cogunlugu memurdur. 

H erhangibir iste caligmayanlar, sirasiyla sosyalyardnnlardan; aile desteginden 
faydalanmaktadir. Goriigiilen kisilerin en 50k sahip oldugu a radar sirasiyla; 

televizyon, akilli cep telefonu, LCD televizyon, intemettir. Goriisulen kisilerin 

en cogu Tunceli merkezinde ikamet etmektedirler. Digerleri sirasiyla, Pertek, 
Mazgirt, Nazmiye, Piiliimiir ve Ovacik'ta ikamet edenlerden olugmaktadir

Tunceli insan niifusu yogunlugu az olan illerimizdendir. Tarih boyunca 

yaganan bazi olmnsuz olaylar, zor cografyaya gartlan insanlarm Tunceli'den 

goc etmesine neden olmugtur. 1970 yilmda 157 bin olan Tunceli niifusunun 2009 
yilmda yaklagik olarakyariya diigtiigii sosyal ve tarihi bir gercekliktir. Bu niifus 

gerilemesi ozellikle teror olaylarmm baglamasiyla 1985 yilmdan sonra ciddi bir 
artig gostermigtir.

Tunceli cinsiyete gore niifus ozelligi farklilik gosterenbir ildir. Tiirkiye erkek 

niifus orani ortalama %50 iken, bu oran Tunceli ilinde %55'tir. Yine Tiirkiye'de 
kadm niifus orani ortalama %50 iken, bu oran Tunceli igin %45'dir. Tunceli ili 

31,9 ortanca yag ile iilke genelinden ve icerisinde yer aldigi bolgeden daha yagli 
bir niifusa sahiptir. Bu ozellikle gene niifusun il digma gociinii gostennektedir.
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Tiirkiye genelinde oldugu gibi 2008 yilmdan sonra evlenme oranlarinda 

diigiig gozlenmektedir. Bagli olarak 2013 verilerine gore Tiirkiye'de bir yilda 
meydana gelen dogum oram %1,6 iken; bu oran Tunceli'de %1,1'dir. Tunceli 

hem genel niifus sayiminda hem de 2013 ve 2014 TUiK verilerinde gocuk ve 
bebek oliim hizlan bakimindan Tiirkiye ortalamasinm altmda yer almaktadir. 

Diger yandan Tunceli'de kadinlann hayatta kalma siiresi erkeklere gore %6,7 
daha fazladir.

Tunceli'de Niifusun %62J5 kentlerde ve %37,5 kirsal kesimde yasamaktadir. 
Tunceli kirsal kesimlerden, cevre il ve ilcelerden gog alan bir kent degildir. 

Aksine gog veren bir ildir. 2012-2013 doneminde Tunceli'nin en gok gog verdigi 

illere bakildigmda sirasiyla istanbul, Elazig, Ankara, izmir ve Diyarbakir oldugu 
goriilmektedir.

Gog

"Bang Siireci"nde Tunceli ilinde geri doniisler oldugu gozlenmektedir. Geri 

doniis istenmekle birlikte bu yonde ortaya gikan ihtiyaglar ve talepler de vardir. 
Bolge halkinin geri doniisler baglammda genel istekleri soyle siralanabilir; 

-Yerlesim yerlerinin yol, elektrik, su gibi alt yapi hizmetlerinin kullamlir duruma 

getirilmesi; -Koruculuk sisteminin kaldinlmasi; -Bolgede yasanan catismalar 

sonucunda zarar goren ailelerin magduriyetlerini gidermek amaciyla yiiriirliige 

konulan yasarun tam olarak isletilip tazminatlann verilmesi, -Maddi tazminat 

ile birlikte, konut, is, egitim ve saglik imkanlannin saglanmasi; -Taginma, kira, 
yeniden yerlesme, tanmsal- hayvansal zararlar vb. giderlerin kargilanmasi 
taleplerini dile getirmektedirler.

Dogma biiyiime Tunceli il merkezinden olanlarm oram, yiizde 43,9; Timceli 
koyiinden olanlarm oram yiizde 11,7 ve baska bir ilgeden olanlarm oram ise 

yiizde 8,9'dur. Goriisiilen kisilerin yarisma yakmi gog siirecini yasamamistir. 
ikamet siireleri agismdan degerlendirildiginde, goriisiilen kisilerin gogunlugu 

en az 10 yildan daha fazladir Tunceli il merkezinde ikamet etmektedirler. Yiizde 

47,8'i ise 10 yildan az kentte ikamet etmektedir. Ankete katilanlarm yiizde 36,1'i 
gog siirecine maruz kalmamistir. Gog siireci yasayanlarin en gok karsi karsiya 

kaldiklari sorunlar ise sirasiyla, sosyal uyum sorunlan; ekonomik sorunlar; 

issizlik; saglik ve moral sorunlardir.
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Katilimcilarin yiizde 20'si ailesiyle ve akrabalanyla birlikte gog etmis; yiizde 
11,7'si ise tek bagina gog etmislerdir. Tek bagina gog edenlerin de onemli bir 
oram universite igin gehre gelen universite ogrencilerinden olugmaktadir. Gog 

edenlerin gog etme nedenleri ise sirasiyla, gegim sikintisi, igsizlik, yerlegim 
alanlarimn bogaltilmasi, egitim olanaklarimn zayifligi, saglik sorunlan ve 

giivenlik nedenleridir. Gog edenlerin Tunceli'yi tercih etme nedenleri sirasiyla, 

akrabalann Tunceli'de olmasi, kendini Tunceli'de giivende hissetmeleri, gogle 

geldigi yere yakin olmasi ve ig olanaklandir.

Tunceli'de ikamet edenlerin gogunlugu, gogle aynldiklan yere geri donme 
istegi duymamaktadirlar. Gog ettigi yere geri donmek istememe nedenleri ise 

sirasiyla, gegim sikintisi gekmeme ve igsizlik endigesini tekrar yagamama igin; 

egitim olanaklan nedeniyle; saglik sorunlan endigesi nedeniyle ve can giivenligi 

sorunu yagama endigesinden dolayidir. Gog sonrasinda geri doniiglerde yaganan 
en biiyiik sorunlar sirasiyla, ev ve arazilerin harap olmasi, ulagim sorunlan 

ve can giivenliginin saglanamamasidir. Gog edenler arkalannda aileleri ve 

akrabalanm, yaganabilir evlerini ve hayvanlanm birakmiglardir. Katilimcilarin 
biiyiik gogunlugu geri doniig igin devletten bir beklentiye sahip degildir. 

Tunceli'de goriigiilen kigilerin belli bir oram gog etmig kigilerden olugmaktadir.

Egitim

2013 yili verilerine gore, Tunceli'de 80.090 olan 6+ yag niifusun %7,39'unu 
olugturan 5.922'si okuma yazma bilmemektedir. O yazma bilmeyenlerin biiyiik 
gogunlugunun (%75'i) 50 yag iistii kadinlardan olugmaktadir. Diger yandan 6+ 

yag grubunda niifusun %13,69'nu olugturan 10.969 kiginin de okuma yazma 

bildigi ancak herhangi bir okul bitirmedigi goriilmektedir.

Tunceli il merkezinde 15 yag ve iistii niifusun iginde okuma yazma bilmeyen 

kigi sayisi 2008 yilinda 27.539 iginde 2.614 iken; 2013 yilinda 30.204 iginde 1.787 
kigiye diigmiigtiir. Ilgelerin 15+ yag niifusu ile okuma yazma bilmeyen kigi sayisi 
oranlandiginda il merkezinde niifusun %5,9'unun, Cemiggezek'te %6,7'sinin, 

Hozat'ta %9,2'sinin, Mazgirt'te %14,5'inin, Nazimiye'de %7,7'sinin, Ovacik'ta 
%9,4'uniin, Pertek'te %8,8'inin, Piiliimiir'de %10,7'sinin okuma yazma bilmedigi 

anlagilmaktadir. Buna gore en diigiik oran il merkezinde (%5,9), en yiiksek oran 

da Mazgirt (%14,5) ilgesinde goriilmektedir. Ozellikle Mazgirt'te 15+ niifusun 
bu denli okuma yazma bilmemesi bir sosyal risk olarak degerlendirilmelidir.
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Okul oncesi egitimde okullasma oranlarma bakildigmda Tunceli'deki 
durumun civar iller ve Tiirkiye ortalamasmm iizerinde oldugu anlasilmaktadir. 

3-5 yag grubunda net okullasma orani acisindan Tiirkiye ortalamasi %32,68; 

Tunceli'deki okullasma orani ise %53,16 oldugu goriilinektedir. ilkogretim 

diizeyinde okullasma oranmda Tunceli (%95,53),Tiirkiye (%97,10) ortalamasmm 
altmdadir. Ortaogretimde Tunceli'nin net okullasma orani (%81,25), Malatya 

(%86,42) ve Elazig (%85,03) illerinin altmda ancak Bingol (%69,76) ilinin iizerinde 

goriilmektedir. Bu baglamda Tunceli'deki ortaokul diizeyinde okullasma oram 
(%81,25) Tiirkiye ortalamasmm (%79,36) iizerinde goriilmektedir. Mesleki 

ortaogretim ile genel ortaogretim baglammda bakildigmda Tiirkiye geneli ve 

bolge illerinde mesleki ve teknik ortaogretim tiiriinde okullasma oram daha 
yiiksek iken, Tunceli'de ise tam aksine genel ortaogretimdeki okullasma oram 

(%47,57) mesleki ortaogretimdekine (%33,68) kiyasen onemli olciide yiiksek 
goriinmektedir. Bu farkin onemli olciide, Tunceli'de mesleki egitimi cazip 
kilacak sanayilesmenin bulunmayisindan kaynaklandigi soylenebilir.

2014-2015 ogretim yili verilerine gore iilke genelinde bir ogretmene 
ilkokullarda 18, ortaokulda 17, ortaogretimde ise 14 ogrenci diismektedir. 

Derslik basina diisen ogrenci sayisi ise ilkokul+ortaokulda 27, ortaogretimde 
ise 28'dir. Belirtilen ogretim yilmda Tunceli ilimizde bir ogretmen ve derslige 

diisen ogrenci sayisma bakildigmda, bu ilimizdeki durumun iilke genelinden 

daha olumlu oldugu anlasilmaktadir. Gerek ilkogretimde gerek orta ogretimde 
derslik basina diisen ogrenci sayismin diisiik olmasi, ogretmenlerin egitimi 
b i reysel lesti rmeleri ne, ogrencilerin bireysel farkliliklarim dikkate almalarma 

imkan ve firsat vermesi acisindan onem arz etmektedir.

Tunceli'de egitime dair bazi sorunlu alanlar dikkat cekmektedir. Soy le ki; 

il merkezi, Nazimiye ve Pertek ilceleri haric, diger biitiin ilcelerde kiz ogrenci 

sayismm erkek ogrenci sayismdan demografik nedenlerle aciklanamayacak 
kadar diisiik goriinmektedir. Piiliimiir ilcesinde kizlarm sayisi erkeklerin yansi 

kadar goriinmektedir. Bu durum ,bazi ilcelerde ozellikle ortaogretim diizeyinde 
kizlarm okutulmasi oniinde cesitli engellerinbulundugunu gostermektedir.

2014-2015 ogretim yili itibariyle Tunceli'deki toplam 111 okuldan dort tanesi 
ozel okul statiisiindedir. Toplam okullarm %4,44'iine karsilik gelen bu deger soz 

konusu ilde ozel egitimin yeteri kadar gelismedigini gostermektedir.
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Temel egitimden orta ogretime gee is siirecinde uygulanan SBS ve TEOG 
smavlarmm sonuclari agismdan bakildigmda Tunceli'de basari diizeyinin son 

beg yolda onemli bir artig gostererek %98,6'ya giktigi anlagilmaktadir.

Merkezi olarak planlanan ve uygulanan 2011 yilmdaki Seviye Belirleme 

Smavmda (SBS) %70,87 olan bagan diizeyi, sistem degigikligi nedeniyle SBS 

yerine 2014 yilmda uygulanan Temel Egitimden Orta Ogretime Gee is (TEOG) 
smavmda ise bagari oram %98,61'e cikmigtir. Yiiksekogretime Gecig Smavi (YGS) 

ve Lisans Yerlegtirme Smavi (LYS) ile ilgili verilere bakildigmda ise son beg yilda 
dalgali seyreden bir bagari grafigi izlenmektedir. Yakin gecmigte Tunceli'de bir 

iiniversite acilmasina ragmen oluganbu tablo gehrin sosyal ve ekonomik geligmesi 
agismdan ivedilikle arz eden bir sorun alam olarak degerlendirilebilir.

Egitim ile ilgili girdi unsurlarma bakildigmda (fiziki ve teknik alt yapi, 
ogretmen sayisi, ogretmen-ogrenci oram, egitim yatirimlan, burslar vb.) Tunceli 

ilinin iilke ortalamasma yakin ve hatta bazi kategorilerde ortalamanm iizerinde 
olumlu bir tablo sergiledigi goriilmektedir. Ne var ki egitimin giktilan agismdan 

bakildigmda, iilkenin diger gehirleri/bolgeleri ile egitlik/denklik iligkisinin 

korunamadigi goriilmektedir. Bu durum egitimde enerji kaybmm, kayip- 

kagagin oldugunu gostermekle birlikte iilke olgeginde gegitli gekillerde varligini 
siirdiiren egitim egitsizliklerini de igaret etmektedir. Soz konusu egitsizliklerden 

biri de bolgeler arasi egitim egitsizlikleridir.

Ulusal ve uluslararasi olgekte egitimin giktilarmi ve bagansmi yorumlamanm 
olgiitlerinden biri objektif testlerin ve olgme araglarmm kullamldigi smavlardir. 

Bunlardan en itibar edilenlerden biri, PISA (Programmer for International 

Student Assessment: Uluslararasi Ogrenci Degerlendirme Programi)'dir. PISA, 
OECD'nin organize ettigi ve 1999 yilmdan beri her iig yilda bir 15 yag grubundaki 
ogrencilere uygulanan bir testtir. PISA testinde olgiilen durumlardan biri olan: 

"Okulun bir pargasi, onun ogrencisi olmaktan gururlanma duygusu ile ilgili 

puanlara" bakildigmda Marmara bolgesinde kizlarm puam -0,25, erkeklerin 
puam -0,40'dir. Bu hususta, Tunceli ilini de kapsayan Dogu Anadolu bolgesinde 
kizlarm puam,-0,35, erkelerin puam ise -0,55'tir (PISA On Raporu). Bu 

puanlardan, Dogu Anadolu Bolgesinde ogrencilerin okulu daha az sevdigi ya 
da okulun yeteri kadar ogrencilere sevdirilemedigi anlagilmaktadir ki, bu olgu 
bagansizligm onemli nedenlerinden biri olarak degerlendirilmelidir.
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PISA 2012 sonuglarina gore fen okuryazarligmda Bati Marmara Bolgesinin 
puarn 492 iken; Ortadogu Anadolu Bolgesinin puarn 423'tiir. Okuma becerisinde 
Bati Marmara Bolgesinin puam 490 iken; Ortadogu Anadolu Bolgesinin puarn 

434'tiir. Matematik okuryazarligmda Bati Marmara Bolgesinin puam 479 iken; 
Ortadogu Anadolu Bolgesinin puam 395'dir. PISA matematik test oleeginde 

ortalama olarak 41 puanin yaklasik bir yillik okul ogrenimine denk geldigi 
hesaplanmaktadir. Bu durumda Bati Marmara ile Ortadogu Anadolu arasmdaki 
84 puanlik farkin yaklasik 2 yillik bir okul siiresini isaret ettigi soylenebilir. (PISA

2012 Ulusal On Raporu s. 16).

Egitim hayatinakatilanheryenikugakiginyenideniiretilenbuegitsizlik,egitim 
hayati somasmda da bireyin biitiin kaderini etkilediginden, toplumda hakli 
elestiri ve sorgulamalara neden olmaktadir. Ulkemizde ve Tunceli'de egitimin 
eiktilarinda gozlemlenen bu esitsizligi doguran okul ici ve okul digi nedenlerin 
neler oldugu ve hangi tedbirlerle bunun onlenebilecegi konusu basli basina bir 
arastirma konusudur. Her neslin bir sekilde etkilendigi bu ve benzeri esitsizlikler 
onlenmeden iilkenin basta teror sorunu olmak iizere diger sorunlarma kalici bir 
coziim bulunabilecegini soylemek miimkiin goriinmemektedir.

Saglik ve Sosyal H izm etler

Tunceli'deki 5 hastane ve 200 civarmdaki yatak kapasitesi zaman zaman 
ihtiyaci karsilamakta yetersiz kalmaktadir. Vatandaslar saglik ihtiyaclarinin 

onemli bir boliimiinii ozellikle Elazig'dan gidermektedir. Vatandaslarda Tunceli 
hastanelerinin tam tegekkiillii olmadigi yoniinde bir algi bulunmaktadir. ilde 
Tip Fakiiltesi olmamasi buradaki acigin kapanmamasmda onemli bir etkendir. 
Yetkili kurumlarla yapilan goriismelerde (Kamu Hastaneleri Genel Sekreterligi) 
hastanelerin donamm agismdan ciddi bir sorunu olmadigi, bircok tedavi ve 
operasyonunTunceli'de yapilabilecegini ifade etmislerdir.

Tunceli'deki hastane ve saglik kuruluslari personel agisindan gok sikinti 
yasamamaktadir. Ancak uzman hekim konusunda kapasite eksikligi 
yasama kta dir. Hekim disinda ki saglik personeli yeterli diizeydedir. Diger 

alanlarda oldugu gibi saglik alarunda da ihtiyacin agirlikli olarak zorunlu 
tayinlerden karsilandigi goriilmektedir. Bu an lay is hizmette verimliligi olumsuz 
etkilemektedir. Vatandaslarin beklentileri iist diizeydedir. Bu alanda yeterli 
imkana sahip Tuncelililer dahi buyiiksehirler basta olmak iizere baska illere 

yatirim yapmaktadir. Tunceli ilinde saglik personeli basina diigen kigi sayisi
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Tiirkiye ortalamasmm iizerindedir. Kendi halki dahil ozel tegebbiisiin ilde 

yatirim yapmama diigiincesi bazi hizmetlerde rekabeti engellemekte ve kamu 
kurumlarmdan beklentileri yiikseltmektedir. Tiirkiye'de saglik harcamalarmda 

ozel hastanelere ayrilan paya bakildigmda Tunceli'nin bundan yararlanamadigi 
goriilmektedir.

Timceli ili merkezinde 2015 yili Agustos ayi itibariyle 3331 kisi Genel Saglik 
Sigortasi Gelir Tespitinden yararlandirilmistir. SGK kapsammda bakmakla 

yiikiimlii tutulanlar da Tunceli'nin yiikii bolge illerine gore daha azdir.

Tunceli'de hastaliklara baktigimizda bulasici ve yaygm hastaliklarda 
bir yigilma olmadigi goriilmiigtiir. Arastirma kapsammda degerlendirilen 

vatandaslar icinde en yogun hastalik tansiyon rahatsizliklan olurken, onu kalp 
ve damar rahatsizliklan takip etmektedir. Diger rahatsizliklar ise kulak burun 

bogaz, solunum yollan, psikolojik rahatsizliklar ve kadm hastaliklari olarak 

siralanmigtir. Bu ilde psikolojik rahatsizliklarm seviyesi dikkat cekicidir.

Tunceli'de bebek oliim oranlari ve beg yag alti cocuklarda oliim hizi, Tiirkiye 
ortalamasmm altmdadir. Tunceli'de 2013 TUiK verilerine gore dolagim sistemi 

hastaliklarmm oliim nedenlerinde daha fazla etkili oldugu goriilmektedir. Bunu 
iyi ve kotii huylu tiimorler ve solunum sistemi hastaliklari takip etektedir.

Tiirkiye'nin her tarafmda oldugu gibi Tunceli ilinde de cocuk, kadm, 

aile, engelli, yagli ve sosyal yardima muhtac insanlara yonelik verilen sosyal 
hizmetler, toplumda gok onemli bir rahatlama ve sosyal refah saglamaktadir. 

Bu anlamda Tunceli'de 4 adet sosyal hizmet kurulugu bulunmaktadir. Bu 
kuruluglar tam kapasite caligmaktadir. Ancak hizmet birimlerinin icerigine 
gore iller arasmda eggiidiim saglanmakta ve kargilikli hizmetler sunulmaktadir. 

Tunceli'de hizmet alan dezavantajli gruplarm tiim bireyleri Tuncelili degildir. 

Diger illerle eggiidiim halinde caligilmaktadir. Bu vesile ile b ire ok kurulug bu 

ilimizde bulunmamakta ve ihtiyac halinde komgu illere gonderilmektedir.

Sosyal hizmet alanmm ilgilendigi konulardan birisi de sosyal icermedir. 
Aragtirmamizda Tunceli'de yagayan vatandaglarm yanya yakim her hangi 

bir diglanma ile kargilagmadiklarmi; yansi da diglandiklanm diigiinmektedir. 

Ulagtigimiz verileri inceledigimizde; cinsiyete gore kadinlar, yaga gore 30-40 yaga 

araligmda olanlar, egitime gore iiniversiteliler, meslege gore memurlar, gelire 

gore iki-iig bin olarak orta gelirliler, yerlegkeye gore il merkezinde yagayanlarm
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daha gok dislandiklari ifade ettikleri goriilmektedir. Omegin memur olmug, uc 

bin liradan fazla geliri var, iiniversite okumus ve hala dislandigini diigiiniiyor 
gibi bulgularin vatandaglarin devlete karsi bir on yargisindan kaynaklandigi 

sonucunu getirmektedir. Dislandigini diigiinen vatandaglarin dortte biri 

etnik kimliginden ve diger bir dortte biri inancindan dolayi diglandigini 
diigiinmektedir. Dini ve siyasi goriigiinden dolayi diglandigini diigiinenler 

begte bire yakin seviyededir. ilginc olam kadin oldugundan dolayi diglandigini 

diigiinenler yiizde ondan fazladir.

2015 yili Agustos ayi verilerine gore 2470 kigiye diizenli merkezi yardim, 
8.417 kigiye yakacak yardimi, 181 egi vefat etmig kadina sosyal yardim, 844 
gocuk igin annelere Sartli Egitim Yardimi ve Sartli Saglik Yardimi, 6 kigiye Sartli 

Gebelik Yardimi, 31 muhtag asker ailesine ekonomik destek yardimi yapilmigtir. 

2022 sayili Kanun kapsaminda (Yaglilik, Engelli, Engelli Yakini, Silikosiz 
Yardimlari) 1686 kigiye sosyal yardim, 19 Miilteci/Siginmaci/Refakatsiz kigiye 

sosyal yardim,12.418 kigiye aile yardimi, 8331 kigiye egitim yardimi, 197 kigiye 

Ozel Amagli Yardim (agevi, afet vb.) yapilmigtir. 8 Projeye (gelir getirici, kirsal 
alanda sosyal destek projesi, istihdam egitimi, sosyal hizmet projeleri, gegici 
istihdam projeleri) ekonomik destek saglanmigtir. Buna ragmen kamusal sosyal 

yardimlardan en az yararlanan il Tunceli'dir.

Vatandaglar sosyal yardim konusunda gok farkli diigiincelere sahiptirler. 
Bir kisim vatandaglar devletin yaptigi sosyal yardimlari bireyleri degifre edici 

ve incitici olarak bulmakta ve devletin vatandagi kendisine lsindirmak igin bu 
yola bagvurdugunu diigiinmektedirler. Bir kismi ise sosyal yardimlarin gerekli 
oldugunu ve yapilanin dogru oldugunu diigiinmektedir. Devlete kargi olan 

olumsuz tavrin burada da gegerli oldugunu gormekteyiz.

Yardimlarinamacidigindakullamldigi,budurumunvatandagitembellegtirdigi 

ve sosyal devlet ozeHiklerinin siyasi amagla kullamldigi goriigleri hakimdir.

Tunceli ilinde engellilerin istihdamina yonelik aktif bir galigma 

bulunmamakla birlikte engellilerin ige yerlegtirilmesi, kamu ve ozel sektorde 
galigtirilma zorunlulugundan kaynaklanan istihdam unsurlari aktif bir gekilde 

uygulanmaktadir. iggiicii piyasasinda galigmasi zor olan engelliler igin gartlarina 

uygun igyerleri tanzim edilmesi ve galigtirilmalan gerekir. Tunceli'nin engelli 

niifus oram Tiirkiye ortalamasinm iizerindedir. Her ilde oldugu gibi Tunceli'de
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de engellilerin erisimi agismdan fiziki yapida, sehir planlamasinda, kamusal 

alanlara, egitim kurumlarma ve evlere erisimde sorun yasanmaktadir.

Tunceli ilimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligina bagli biri engellilere 
digeri yaslilara yonelik iki tane kurumsal bakim merkezi vardir. Zihinsel engelli 

bakim ve rehabilitasyon merkezi ve yaslilara yonelik Huzurevi Yasli Bakim Ve 

Rehabilitasyon Merkezi. Her iki kurulusta tam kapasite calismaktadir. Ancak 
hizmet alan engelli ve yaslilarin tamami Tunceli iline ait degildir. Tuncelili 

vatandaslarimiz da baska illerin bakim merkezlerinden yararlanmaktadir. 

Tunceli'de de evde bakim ayligi adi altmda agir engeli olan ve gelir seviyesi 
diisiik olan 1150 engellinin ailelerine bir asgari iicret seviyesinde bakim parasi 

odemektedir. Bu durum engelli ailelerini ekonomik olarak rahatlatmakta ve 
baska bir iste calisma geregi duymadan bakima muhtac engelli ve yaslisina 

kendi evinde bakmaktadirlar.

Tunceli'de 2010 yilmda acilan 10 tanesi normal bakim ve 10 tanesi ozel bakim 
olmak iizere toplam 20 kapasiteli "Tunceli TOKi Huzurevi Yasli Bakim Ve 
Rehabilitasyon M erkezi" bulunmakta ve tam kapasite calismaktadir.

Giindelik Ya§am ve Sosyo-Kiiltiirel Durum

ilde ya sayan vatandaslarin komsu illerle baglantilan gucliidur. Ozellikle 

alisveris, saglik, egitim gibi konularda Elazig tercih edilir. Bingol'le de yakin 
irtibat halindedirler. Tuncelili vatandaslarin yandan fazlasi en az bir hobisi 
oldugunu ve onunla kendilerini desarj ettiklerini ifade etmislerdir. Hobisi 

olanlarin tamamina yakini kitap okumak, sinemaya gitmek ve spor yapmak 

gibi konulara ilgili olduklanni soylemektedirler. Tunceli ilinde okuma oranmin 
yiiksek olmasmm kitap okuma hobisi gelistirilmis olmasmda etkili oldugunu 
dusiinebiliriz. Tunceli ilinde vatandaslarin yandan fazlasi bog zamanlarmi 

televizyon seyrederek gecirmektedir. Bireylerin iigte biri bos zamanlarmda 

internet/bilgisayarda zaman gegirmektedir.

Tunceli ve ilgelerinde de vatandaslarin ve gelecegin teminati genglerin spor 

ihtiyaglanni karsilamak iizere birgok bransta spor tesisleri bulunmaktadir. 

Tunceli ilinde 4 ihtisas, 7 miiessese, 15 okul ve 11 spor kuliibii olmak iizere 
toplam 37 spor kuliibii faaliyet gostermektedir. En yaygin olarak yapilan spor 

dallan; atletizm, basketbol, voleybol, badminton, hentbol, karate, kayak, boks, 

kick-boks, taekwando ve masa tenisidir.

195



Ankete, odak grup goriismelerine ve derinlemesine goriismeye katilanlarin, 
komsuluk, akrabalik iliskileri ve sosyal dayamgma aglanyla ilgili sorulara 
verdikleri cevaplar bir biitiin olarak degerlendirildiginde; Timceli'de, kan/ 
soy birligine dayanan akrabalik iliskisi yamnda, Alevilik inanciyla belirlenmis 
musahiplik, kirvelik, dede-talip iliskisi gibi sanal akrabaliklarm da oldugu tespit 
edilm istir. Bu ilde, sanal akrabaliklarm sosyal iliski ve dayamgma aglarmm 

kurulmasmda ve siirdiiriilmesinde etkili oldugu sonucu ortaya cikm istir.

Kim lik, A idiyet ve M em nuniyet

Tunceli halkinm sehrine sahip ciktigi ve kentlerini sevdikleri bilinmektedir. 
Vatandaslarin iicte ikisine yakim Tunceli'de yasamaktan memnun ya da 50k 
memnun olduklari ifade etmektedirler. Tunceli'de yasamaktan memnuniyet 
duyanlar bu ilde yasamanin kendilerini huzurlu kildigmi soylemektedirler. 

Memnuniyet gerekceleri; sokakta gasp, hirsizlik gibi durumlarm olmamasi; 
giivenilir olmasi; okuma yazma oranmm yiiksek olmasi; en iicra koy yerlerinde 
bile en az bir cocugun okutulmasi; kadinlarm daha ozgiirce yasayabilmesi; 
sokaklarda ozgiirce gezilebiliyor olmasi; toplum ici dayanismanin olmasi; 
samimi bir sehir ve insanlan fesatliktan uzak olmasi; insanlarm sell re tutkuyla 

bagli olmasi gibi sebeplerdir.

Memnun olmayanlar ise; sosyal imkanlarmin yetersiz olmasi, is imkanmm 
yetersiz olmasi veya hie olmamasmdan dolayi Tunceli'de yasamaktan memnun 
degildir.

Arastirmaya katilanlara gore Tunceli'nin en olumsuz ozellikleri; issizlik, 

orgiitlenememe sorunu, tarima elverisli alanrn azligi, iiretimin olmamasi, 
disa bagimliligm olmasi; genclerinde madde bagimliligma olan yatkinligi; 
hayat pahaliligi; istihdam sorunu; issiz universite mezunlarmm coklugu gibi 
ozelliklerdir.

Ankete katilanlarin yandanbiraz fazlasi kimlik tammlama hususunda Alevi- 
Kiirt, Kurt ve Turk kimliklerini on plana cikarmislardir. Kimligini Alevi-Kiirt ya 

da Kiirt olarak tam m lama hususunda kadinlarm erkeklere gore daha on plana 
ciktiklari tespit edilmistir. Genelde yasin ilerlemesine paralel olarak kimligini 
Alevi-Kiirt olarak tam m lama egilimi artmaktadir.

Ankete katilanlarin %30,6'si siyasi kimligini sosyal demokrat, %26'1'i 
solcu, %8,3'ii devrimci, %5,6'si muhafazakar ve %2,2'si ise milliyetci olarak
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tammlamistir. Buna gore, arastirmaya katilan deneklerin siyasal kimliklerini 
tanimlama hususunda sosyal demokrat ve solcu kimliklerini onplana cikardiklari 
anlagilmaktadir. Bu baglamda dikkatimizi geken en onemli hususlardan birisi 
kadinlar arasmda siyasal kimligini hem sosyal demokrat ve hem de solcu olarak 
tammlayanlarin oram erkeklerden daha yiiksek gkmasidir.

Aragtirma kapsaminda ankete katilanlarin dini kimliklerini tanimlama 
biciiTilerine baktigimizda %42,2'sinin dini kimligini Alevi, %16,7'si Miisliiman- 
Alevi, %10'u Miisliiman, %6,7'si Miisliiman-Sunni, %3,9'u Kizilbas ve %3,9'u 
Ateist olarak tarumlarken, %12,2'si dini kimligini belirtmemigtir.

Dinsel kimligin tanimlanmasi hususunda deneklerin % 54'4'ii etnik kimligini 
ra ha tea agkladigmi belirtirken, iicte birinden fazlasi(%33,3) agiklayamadigmi 
belirtin isti r. Bu baglamda, ankete katilan erkeklerin kadinlara oranla etnik 
kimliklerini daha rahatca aciklayabildikleri tespit edilmigtir. Nitekimerkeklerde 
etnik kimligini ra ha tea aciklayabildigini belirtenlerin oram %60,6 iken bu 
oran kadmlarda %47,7 olarak gerceklesmistir. Bu durum, toplumsal rolleri 
geregi kadinlarm etnik kimligini agklamada daha cekingen davrandiklarmi 
ortaya koymaktadir. Aragtirma kapsammda yapilan gerek bireysel ve gerekse 
odak grup gorusmelerinde etnik kimligini rahatca ifade edemedigini belirten 
deneklerin gok biiyiik bir kismi buna gerekge olarak farkli birey ve gruplar 
tarafmdan dislanmaya maruz kalmamayi gostermislerdir. Nitekim bunlar, 
ozellikle il disinda Tuncelili olduklarini agiklarken de oldukga sikinti gektiklerini, 
dolayisiyla da il kimligini kullanma hususunda da gekingen davranmak 
durumunda olduklarini belirtiTiislerd ir.

Biitiin toplumlarda birtakim mekanizmalar vardir ki bunlar grubun 
siirekliligi ve sosyal biitunlegmenin saglanmasi hususunda etkin rol oynarlar. 
Bunlara sosyal kontrol mekanizmalan adi verilir. Soz konusu arastirma 
sahasindaki halkin inang kimligini daha gok Alevi ve Miisliiman Alevi olarak 
tanimlamasi goz oniine alindiginda akla gelen toplumsal kurumlar Dedelik, 
Musahiplik ve Duskiinluktur. Bu kurumlar Alevi topluluklarmda toplumsal 
hafizanin olugmasi, grup igi normlarin ve ogretilerin aktarilmasi ve toplumsal 
kontroliin saglanmasmda onemli kurumlar olarak karsimiza gikmaktadir. 
Geleneksel Alevilikte dinsel hiyerarsinin en tepesinde bulunan Dede, Pir, 
Rehber, Miirsid veya Rehbere, Alevi koylerinde cemaatin onderidir. Dede, 
Pir, Rehber, Miirsid veya Rehber, Tiirkiye'nin belli yerlerindeki Ocaklara bagli 

olup, temel gorevleri; sosyal ve dinsel bakimdan topluma onderlik etmek, i rsa t
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etmek (aydinlatmak), bilgilendirmek ve toplumun biitiinliik ve devamliligiru 
saglamak suretiyle grubun toplumsal hafizasmin olugmasinda, dinsel ve sosyal 
ogretilerin aktanlmasmda ve bu ogretilerin denetiminde, yani toplumsal 
kontrolde bag aktorlerdendir. Ankete katilanlarin % 36'7sibir Dedeye (Miirside/ 
Pire) sahip oldugunu belirtirken, sahip olmadigmi belirtenlerin oram (%47,8) 
sahip olanlardan daha fazladir.

Hie siiphesiz, egitim diizeyinin yiikselmesine paralel olarak Miirsid, Pir 
veya Dedeye sahip olma da v ran is in da onemli derecede azalmamn olmasim 

daha 50k, sehirlesme ve sanayilegme sonucunda ortaya eikan sosyo-kiiltiirel 
degigimlerin, ozellikle egitim seviyesi yiiksek olanlarin dini inang, ibadet, tutum 
ve davranislari iizerindeki olumsuz etkisine baglayabiliriz. Nitekim ozellikle de 
1950'lerde baslayan ve 1960'larda hizlanan kirdan sehre gog olgusu sehirlerde 

biiyiik niifus hareketleri yaratmis ve eski toplumsal yapi dagilmigtir. Oyle ki, 
onceleri kirsal kesimde var olan toplumsal yapi cemaatei bir yapimn geregi 
olarak daha 50k, yiiz yiize iliskiler, geleneklere ve goreneklere dayamyordu. 
Bu yapi igerisinde Dedelik Kurumu merkezi bir konuma sahip olup, Dedenin 
otoritesi tartisilmazdi. Ancak sehre gog, koy deki toplumsal yapimn bozulmasina 
neden olirius, bundan en biiyiik payi da Dedelik Kurumu goriruistiir.

Bunun sonucunda Dede-Talip iliskisi hemen hemen tamamen kopma 

noktasina gelmistir. Bu durumu ozellikle ileri seviyede egitim aim is geng, 
yetiskin ve orta kusak iizerinde gormek mumkiindiir.

Alevl-Bektasi cemiyetinin ayakta durmasim saglayan temel kurumlardan 

birisi de MusahiplikKurumudur. Tiirkge'ye "yol kardesligi", "ahiret kardesligi", 
"nasip kardesligi" veya "can kardesligi" seklinde terciime edilen Musahiplikle 
Anadolu'daki Alevl-Bektasi topluluklarindakibireyler evlendikten soma baska 
evli giftlerle birbirine baglamr. Bu kurumla musahip aileler arasmda dinsel ve 
sosyal kardeslik kurularak iki aile arasmda evlilik yasaklamr. Bu baglamda 
ankete katilanlarm %50,6'si genel toplamda Musahipli, oldugunu belirtirken, 
%34,4'ii Musahipsiz oldugunu belirtmistir.

Ankete katilanlarin verdigi cevaplardan, geleneksel Alevi ogretisi 
baglaminda Musahip edinmeleri sart kosulan evli deneklerin yandan fazlasimn 

(%58'4'iiniin) bir Musahibe sahip oldugu, bu oramn dullarda %83,3 olarak 
gergeklestigi tespit edilmistir. Arastirma alarunda yapilan bireysel miilakatlarda 
bireyler Musahipligin onemini belirtmis, soz konusu ritiielin gelenek ve tarikatin
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devamim ve sosyal yardimlasmayi ve toplumsal denetimi saglamadaki onemine 
vurgu yapmislardir. Bununla birlikte, Musahip edinmeleri dini bir zorunluluk 
olarak kabul edilen evli denekler arasmda Musahip edinme oramnin %50,6'da 

kalmasi, dini-sosyal bir kurum olan Musahipligin, gittikce sosyal fonksiyonunu 
yitirmeye yiiz tuttugunu gostermesi bakimmdan oldukca dikkat cekicidir. Bu 
durum, sehirlesme ve egitim diizeyinin yiikselmesinin olumsuz etkilerine veya 

gittikce artan ekonomik zorluklar nedeniyle soz konusu ritiieli yerine getirmenin 
hemen hemen imkansiz hale gelmesiyle aciklanabilir.

Timceli ili giindeme geldiginde tartigilan konulardan birisi de ilin ismi 
etrafmda donmektedir. Arastirma sahasmda yapilan gerek gozlem ve gerekse 
bireysel ve odak grup goriismelerinde sehirde yagayanlarin sehrin mevcut ismi 
olan Tunceli ile daha 50k gecmisine vurgu yapan Dersim isimlerini kullanma 
hususunda kafa karisikligi icerisinde olduklan tespit edilmistir. Bu baglamda 
yapilan odak grup goriismelerinde deneklere sorulan: "Kendinizi daha 50k 
Tuncelili mi, Dersimli olarak mi tanimliyorsunuz? Neden?" seklindeki soruya 
deneklerin cogu; Dersim ya da Tunceli, Dersimli ya da Tuncelili geklinde cevap 
verdikleri tespit edilinistir. Bununla birlikte, ozellikle orta kusak ve daha asagi 
yastan olanlar ile egitimli genclerin Tunceli ismine soguk yaklastiklari, bunu 
daha 50k muhalif kimlikleriyle izah ettikleri, hatta Tunceli/Tuncelili ismini 
kullanan cogu daha yukan yastakilere kargi tepkili davranarak onlan Dersim/ 
Dersimli demelerihususunda yonlendirmeye calistiklari tespit edilmistir.

Tunceli onurunu olusturan tarumlamalar icerisinde en 50k vurgulanan 
ifadeler, sehirde ozgiirliikcii ortamm hakim olmasi, farkli etnik, din ve dillere 
kargi hoggorii ortammm olmasi ve kentin muhalif kimliginin on plana cikarilan 

ifadelerdir. Bununla birlikte ozellikle odak grup goriigmelerinde daha 50k orta ve 
daha alt yag grubundan egitimli genclerin ozellikle orta yag grubu ve iizerindeki 
bireylerin konugmalarma sikca miidahale ettikleri ve onlari yonlendirmeye 
caligtiklari tespit edilmigtir.

Siyaset, Siyasal Yapi ve Sivil Toplum

Kamusal hizmetler baglammda Tunceli ilinde yagayan insanlarm diigiince 
ve kanaatlerini ogrenmek iizere 16 odak grup caligmasinda ve derinlemesine 
g6rugmelerde"Devletvatandagyakmligi/iligkilerihakkmdanedugunuyorsunuz? 
Sizce devlet hizmetleri nasil olmalidir?" diye bir soru soruldu. Turn gruplarin 

ortak goriigii goyledir:
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"Devlet Tiirkiye'yi tekgi mantikla belli kimlik ekseninde yonetmistir. Devlet 

vatandas i 1 iskileri saglikli degildir. Biirokrasi halktan kopuk olarak her seye 
Ankara'dan karar veriyor. Bu da devlet vatandas iliskisi agismdan saglikli bir 

sonuc vermiyor. Burada yapilacak seylere halkin karar vermesi diigiincesi soz 

konusudur. Mesela bir baraj, sanayi vs. yapilacaksa once halkin karar vermesi 
gerekir. Devlet yerel yonetimlere ozerklik hakki tanimalidir. Belediyeler hem 

siyasal, hem sosyal, hem de teknik alanda, hizmetlerini yerine getirme konusunda 

etkin olmasi gereklidir. Tunceli'de insanlar devlet kurumlan ile iyi fakat siyasal 
anlamda devlete karsi bir sogukluk vardir. Devlet hizmetleri merkezden degil 
yerel yonetimler iizerinden yapmalidir. Devlet-halk kaynagmasi saglanmalidir. 

Aynca vatandagin giivenlik sorunu var, devlet giivenlik sorununu cozmelidir. 
Devlet sosyal devlet olmalidir. Evdeki kadin kocarun mali olmamali, gocuk 
ailenin mail olmamali, zarar veren en yakin olsa bile devlet bunu engellemelidir" 

seklinde gorLisler belirtilmigtir.

Bu goriiglerin yaninda kismen soyle diigiinenler de var; "Burada kotii olan 

her gey devlete baglamyor. Buranin halki Tunceli'ye digandan memur gelmesini 
istemiyorlar. Devletin olumsuz bir iligkisi ve diglamasi yoktur. Devletin savunma 

araglari burada hep var. Olmadigi zamanlar bize tuhaf geliyor. insanlar ilimize 

tehlikeli insanlarmigiz gibi bakiyor" bigimindedir.

Vatandaglarin devlete bakiginki bu olumsuzluklan netlegtirmek ve gapraz 
soruyla test etmek iizere "Vatandag sorumluluklan hakkmda (askere gitme, 
vergi verme, elektrik ve su faturalan odeme) ne dugiiniiyorsunuz? Neden?" 

diye bir soru sorduk. Gruplardan alman cevaplar birlegtirildiginde goyle bir 
sonugla kargilagmaktayiz:

Verilen cevaplari olumlu ve olumsuz olarak iki gekilde smiflandirmak gerekir. 
Olumlu diigiiniip oz-elegtiri yapanlar; "Devletin vatandaga ve vatandagmda 

devlete kargi sorumluluklan var. Tunceli kamu odemeleri konusunda en 

iyi illerden biridir. Kredi karti, elektrik, su odeme konusunda en gok tahsilat 
oranma sahiptir. Tiirkiye'de en saglikli vergi odeyen il Tunceli'dir. Askerlik 

yapiyoruz, elektrik, su vergisini odiiyoruz. Bu konulardaki biitiin sorumluluklan 

yerine getiriyoruz. Her ne kadar muhalefet goriinsek de biz odevlerimizi iyi 
yerine getiriyoruz. Vatandaglik gorevleri yerine getirilirken insanlar bencil 

davranmamali. Burada insanlar emege saygili olduklan igin kagak kullammi 
yoktur. Niifusun az olmasi da kagak kullarummi azaltiyor ve insanlar diizenli
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olarak vergilerini odiiyorlar. Vergi vermemiz gerekiyor, vergi vermesek maas 
alamayiz" diyorlar. Olumsuz dii sunup devlete sitemden ve karsi duranlar ise; 

"En saglikli vergi veren il olmasma ragmen en az yatirim Tunceli'ye yapiliyor. 
Vergimi veriyorum ama vergim nereye gidiyor? Saglikli bir sekilde kullamliyor 
mu? Kimlere gidiyor? Kimintuketimine aciliyor? V a t a n d a s 11 k go r e v 1 e r i m i z i e n iy i 
sekilde yerine getirmemize ragmen otekilestiriliyoruz" diye diisii n m e kted i r le r.

Bu vatandaglik sorumluluklari hakkindaki kanaatlere bakilirsa; Tunceli halki 
iginde sagduyulu diisiinen iilke genelinin goriislerini yansitanbir kesim oldugu 
gibi, on-yargili dusiinen "kotiinun her seyi kotiidiir" mantigi ile hareket eden 
bir kesim de vardir. ikinci kismin daha baskin oldugunu soylemek lazimdir. 
Zannederim bu duygu ve diisiinceler Tunceli ili ozelinde duguniilmektedir.

Sivil toplum orgiitleri Tunceli'de daha gok dernekler iizerinden faaliyetlerini 

yiiriitmektedir. Gerek yasal mevzuatin daha elverisli olmasi gerekse pratik 
kaygilardan dolayi bolgede demeklerin popiilerligi iyice artirnstir. Hatta sunu 
rahat bir sekilde soyleyebiliriz ki "TRB1 Bolgesinde derneklesme artin is ve 
Turkiye derneklesme oranina yaklasilmistir. Aym sekilde dernek bagina diigen 
niifus sayisimn artigta oldugu soylenebilir. Tunceli'deki dernekler daha gok 
siyasi, kiiltiirel, ekonomik ve sosyal talepleri gidermek amaci ile kurulmugtur. 
2013 yilmda Tunceli'deki faal dernek sayisi 109 bu derneklerin toplam iiye sayisi 
ise 3819 dur.

Tunceli'de goriigiilen kigilerin %73,9'unun bir dernek uyeligi 

bulunmamaktadir. Sadece yiizde 11,1'i en az bir dernege iiyedir. Sadece 6 kigi 
(goriigiilen kigilerin %3,3'ii) vakif iiyesidir. Herhangi bir vakfa iiye olmayanlarm 
oram %76,7'dir. Katilimcilarm yansma yakirn (%41,7) bir sendikaya iiyedir. En 

gok iiye olunan sendikalar sirasiyla, bariz bir farkla Egitim-Sen; somasi ise, BES; 
Tiim-Bel-Sen; Egitim-Bir-Sen; SES; Diyanet-Sen; Tiirk-ig; Genel-ig; Haber-Sen ve 
Koop-ig-Sen'dir.

Tunceli'de oy verme davramglarim belirleyen temel mekanizma Halkin etnik, 
dini ve siyasi ozellikleridir. Bu ozellikler, mevcut Turkiye niifus yapismdan 

farkli bir goriinum arz ettiginden, Tunceli'de hem yerel hem de genel segimlerde 
Tiirkiye'de kargilagtigimiz tablodan farkli bir goriiniim ile kargi kargiya kalinz. 

Oy verme davramglarmda Kiirtliik/Zazalik, Alevilik, Laiklik gibi belirleyicilerin 
yam sira diglanma, baski, yok sayilma veya yok edilme korkulan, gibi sosyo- 
psikolojik faktorlerde belirleyici olmaktadir. Genel bir degerlendirme yapilacak
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olursa Tunceli halkimn oy verme davramslarin muhalif bir tutum sergiledigi, 

sol-sosyal demokrat bir cizginin hakimiyetini siirdiirdiigii; demokratik ve 
cogu leu degerlerin kamksanmis yasam bicimi haline geldigi soylenebilir. 80 

oncesi donemde Tiirkiye'deki sol toplumsal hareketliligin kentte onemli olciide 

farkli politik parti ve fraksiyonlarla sahiplenildigi bu cercevede bir siyasal 
miicadelenin verildigi de not edilebilir. Kentin oncelikle onem verdigi konu 
demokratik, ozgiirliikcii ve cogu leu yasam in varligi ve korunmasidir. Nitekim 

Turkiye'nin en onemli sorunu nedir denildiginde katilimcilar her ne kadar ilk 

sirada "enflasyon ve buna bagli fakirlik" oldugunu belirtseler de "demokrasi 

eksikligi" (%22,8), "siyasi baski" (%11,7) ve "dini hosgoriisiizliik" oldugunu 
soyleyenler ciddibir oran olusturinaktadir.

M edya Takip Durum lari ve Yerel Basin

Tunceli'de yerel anlamda iic tane giinliik gazete cikmaktadir. Kadin 
girisimciler tarafindan cikartilan Tunceli Emek gazetesinin yam sira Tunceli'nin 
Sesi (Ozgiir Dersim) ve Tunceli Halkimn Sesi (Dersim Haber) gazeteleri hem 
giinliik olarak basilan hem de internet ortammda yayimm siirdiiren gazetelerdir. 

Aynca Aylik olarak Ankara merkezli "Dersimde fklim" gazetesi cikinaktadir. 
internet ortammda yayinlanan Cila, Neweda Dersim, Dersim News siteleri 

de yaym hayatina devam etmektedir. Bu gazeteler ilin politik ve kiiltiirel 

ihtiyaclarina cevap verirken demeklerin cikarttigi yayinlar ile Munzur Dergisi 
etnografik call sin alar ile bolgenin kiiltiirel dokusunu kesfetmeye calisir.

Tunceli'de iki tane yerel radyo, yayin hayatina devam etmektedir. Bu 
radyolar; Radyo Bang ve Munzur Radyo'dur. Radyo Baris aym zamanda 

Televizyon kanali Baris TV olarak ta hizmet vermektedir. Katilimcilarimiz her 

iki radyoda yer alan programlan ilgi ile takip etmekte ve kiiltiirel ihtiyaclarina 
cevap bulmaktadir.

Giinliik haberler en 50k ulusal Televizyon kanallari ve internet iizerinden 

takip edilmektedir. Ulusal gazetelerden takip edenler katiluncilarin iicte birini 

olusturinaktadir. Soma sirasiyla, yerel TV kanallari ve yerel gazeteler, giinliik 
haber almamn karsilandigi kitle iletisim araclarindandir. Haber igin en az radyo 

ve dergi kullamlmaktadir.

En 50k izlenen ve tercih edilen televizyon kanallari suasiyla, Kanal D; 

CNN-Tiirk; Habertiirk ve NTV'dir. Kiirtce icerikli-temali televizyon kanallari
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olan RojTv ve TRT 6 en gok izlenen TV kanallari siralamasmda daha arka 

siralardadir. En gok haber programlari izlenmektedir. Digerleri ise sirasiyla, agik 
oturum ve tartisma programlari; belgeseller; film ve/ya diziler izlenmektedir. 

Tunceli'de en gok Radyo Bang dinlenmektedir; bir diger en gok takip edilen 

radyo ise Radyo Munzur'dur.

Sug, Kentsel Giivenlik ve Adalet

Tunceli ilinde, sug algisi kentin giivenli oldugu yoniindedir. Odak grup 
calisma lari kapsaminda goriisulen bireyler kentte ozellikle hirsizlik, gasp gibi 
suglarm nerdeyse yok denecek diizeyde oldugunu belirtmislerdir. Sug verileri 

genel olarak degerlendirildiginde, Tunceli ilinde gerceklesen sug oranlarmm 

son derece diigiik oldugu tespit edilmigtir.

Tunceli ilinin diigiik sugluluk oranina sahip oldugu algisi Tunceli ilinde 

yagayan bireylerde de yaygm bir diigiince oldugu tespit edilmigtir. Aragtirma 
ekibinin odak grup galigmalarmda "ilinizin sizi en gok gururlandiran ozelligi/ 

ozellikleri nelerdir?" geklinde sorulan soruya kimi katilimcilar, Tunceli ilinin 

giivenli kent yapisma gondermede bulunmuglardir. Bu hususu, "sokaklarda 
ozgiirce gezebiliyor olmasi ve kentin giivenli olm asi", geklindeki dile 
getirmiglerdir. Neredeyse tiim odak goriigme gruplarmda, kentin giivenli bir 

kent oldugu vurgusu hep one gikmigtir. Kentin giivenli kent olmasmi, kentin sug 

oranlarmm diigiik diizeyde gergeklegmesi ve sokaga kolaylikla gikma geklindeki 
gerekgelerle temellendirmiglerdir.

Aym gekilde kentin giivenli bir konuma sahip olmasmi, hiimanisttik 

degerlerin varligi ile iligkilendirdikleri de dikkat gekmektedir. Diger bir ifade 
ile konuya iligkin anlatimlardan hareketle katilimcilar "giivenli kent" algismm 

varligini; ozellikle insani degerlerin onemsenmig olmasi, kadma verilen deger, 

hoggoriilii ve demokratik degerlerin benimsenmesi gibi unsurlar iizerinden 
agiklamaya galigtiklari goriilmektedir.

Hig kugkusuz goriigmecilerin Tunceli ili igin belirttikleri bu degerlerin, diigiik 

suglulukla ilintili olabilecegi soylenebilir. Tunceli ili ozelinde, diigiik suglulugun 

nedenlerini sosyo-kiiltiirel faktorlerde aramak gerekmektedir. Bu gergevede 

Tunceli ilindeki gorece geleneksel yapmm varligini devam ettirmesi, dolayisiyla 
sosyal sermayenin de giiglii olmasi, diigiik sugluluk orarunm onde gelen temel 

nedenini olugturmaktadir. Ozellikle bireylerin toplumsal bagliliklarmm giiglii
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olmasi, Tonnies'yen baglamda cemaat yapismin devam etmesi ve buna bagli 
olarak gereeklesen enformel denetiminin varligi, diisiik sucluluk oranimn 
nedenini agiklamaktadir. Diisiik sucluluk orarun, toplumsal sermayenin giic 1 ii 

olmasi ile yakindan ilintilidir.

Genel olarak Tunceli ilinde sug oranlarmin diisiik olmasina ragmen, bir artma 

egilimi de soz konusudur. Bu artigin Tiirkiye'deki artis oranin altmda oldugu 
soylenebilir. 2008- 2011 yillari arasmda Emniyet verileri esas alindiginda Mala 

yonelik sue lard a %80, sahsa yonelik (giddet) suglarmda da %58 oramnda bir 

artis gergeklesmistir. Sug kategorileri igerisinde en gok artma gosteren suglarin 
basinda; dolandiricilik, gocuk kagirma, tehdit ve hakaret, kasten ve ihmal sonucu 
yaralama suglan gelmektedir. Azalma gosteren suglar igerisinde de; darp ve 

hakaret, tiifek ve tabanca bulundurma, mesken masuniyetini ihlal, resmi kurum 
ve isyerinden hirsizlik suglan ilk siralarda yer almaktadir.

Sosyal sermayenin giiglii oldugu geleneksel yapidaki degigim siireci ile 
birlikte sug oranlannda da artiglar yaganabilmektedir. Tunceli ilindeki degigim 

siirecine paralele olarak, sosyal sermayenin gegmige kiyasla zayiflamasi, sug 

ve intihar artigma yol agabilecek birgok alanda degigmelerin yaganmasina 
yol agabilir. Tunceli ilindeki suglardaki artig, modemlegme siireci ile birlikte 

geleneksel yapimn zayiflamasi, aile sorunlanmn bag gostermesi (boganma 

oranlanndaki artig, aile igi giddetin artmasi, ebeveyn bagliligimn azalmasi 
gibi), ekonomik sorunlann (gelir egitsizligi, yoksulluk, diigiik gelir, alt sosyal 

simf) davramg bigimini sorunsallagtirmaya baglamasi, uyugturucu madde 

kullammimn yayginligi, suglu arkadag grubu ile temas etme olanagimn artmasi 
gibi degigkenlerle de ilintili olabilmektedir.

Tunceli ilinin giivenlik sorunu, agirlikli olarak yaganan teror olaylari ile 

ilintilidir. Ozellikle cografik yapisi, teror orgiitii mensuplanmn bannm alanna 

ve eylem yapmalarnu kolaylagtirmakta veya olanak tarumaktadir. Tunceli ilinde 
yagayan bireylerin kendi kimliklerine yonelik diglandiklan yoniindeki algilan, 

gegmigte yaganan Dersim katliami ve yakin donemde toplumsal ling olaylarmda 

gok sayida alevi inangli bireylerin oliimii (Sivas, Marag ve Gezi olaylanndaki 

oliimler gibi), Tunceli ilinin bilingli olarak yoksul birakildigi yoniindeki diigiince, 
Alevi kimliginin agin siyasallagmasi, genglerin sol diigiince ve orgiitlere yonelik 

ilgisi, etnik bilincin geligimi gibi gok sayida geligmeler Tunceli ilinde yagayan bazi 

bireylerin yasadigi orgiitlere olan katilimimn saglanmasinda veya sempatizanlik
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olugumunda etkili olmustur. Son donemlerde ozellikle PKK teror orgiitii, gerek 

cografik yapisi nedeniyle gerekse taban bulmada bu ilde bazi avantajlara sahip 
oliriustur. Bu baglamda Tunceli bolgesinde meydana gelen teror olaylan, 

Tunceli'nin giivenli bir il olusunu ciddi bir gekilde tehdit ettigi gibi aym gekilde 

ilin sosyo-ekonomik geligmigligini de engellemektedir.

Tunceli ilinde yillar bazmda ceza infaz kurumuna giren hiikiimlii sayisi 
Tiirkiye geneli ve TRB1 bolgesine kiyasla daha azdir. 2008-2012 yillar arasmda 

cezaevine girme sayismda ciddi bir yiikselig soz konusu degildir. 2008 yilmda 54 
suclu cezaevine girerken,bu rakam 2012 yilina geldiginde 69'a gkmistir. Ancak,

2013 yilmda ise, ceza infaz kurumuna giren kigi sayismda ciddi bir artig (3 
kattan fazla) gerceklesmistir. Yiiksek orandaki artig aym gekilde TRB1 bolgesi ve 

Tiirkiye geneli igin de soz konusudur. Gerek Tunceli ili, gerekse TRB1 bolgesi ve 

gerekse de Tiirkiye geneli igin, bireyler ceza infaz kurumuna en gok "yaralama 
sugu" ve ikinci sirada da , "hirsizlik ve yagmalama" sugundan girmiglerdir.

Tunceli ilinde gocuklarm igledigi suglar igerisinde, cinsel suglar ve gasp 
suglan neredeyse yok gibidir. 5 yil boyunca bu suglardan her biri igin sadece l'e r  

gocuk giivenlik birimine getirilmigtir. Aym gekilde gocuklarm igledigi sug tiirleri 
igerisinde de, cinayet sugu bulunmamaktadir. Belirlenen tarihler igerisinde 

Tunceli ilinde cinayet sugunu igleyen higbir gocugun bulunmamasi agismdan da 
Tunceli ili, Tiirkiye geneli ve TRB1 bolgesinden farklilagmaktadir.

Tunceli ilinde bazi yillar itibariyle iglenen intihar sayilari yiiksektir. 2014 

yilmda kaba intihar hizinin en yiiksek oldugu il, yiiz binde 11,63 ile Tunceli 
ili olmugtur. intihar etme nedeni olarak ilk sirada "bilinm eyen" segenegi en 

gok belirtilmigtir. intihar nedenlerinin "bilinm eyen" olarak kayda gegirilmig 
olmasmm nedeni, bu konuda intihar edenlerin yakmlarmm intihar nedenlerini 

belirtmek istemedikleri ile agiklanabilir. Tiirkiye genelinde intiharlar en 

gok "hastalik" nedeniyle gergeklegtirilmigtir. intihar etme bigimi olarak ise, 

Tunceli geneli igin ilk sirayi "asm ak" segenegi alirken, ikinci siraya "ategli silah 
kullanmak" segenegi almaktadir.

Ekonom ik Ya§am ve Sorunlar

Ankete katilanlarm iigte biri kendi evlerinde ikamet etmektedirler. 

Yarisma yakmi 3+1 evlerde oturmakta; iigte biri ise 2+1 evlerde oturmaktadir. 
Katilimcilarin yiizde 61,1'i faturalarmi diizenli olarak yatirabilmektedir. Ancak
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yiizde 27,8'i ise faturalarini diizenli olarak yatiramamaktadirlar. Katiluncilarin 

yiizde 34,4'ii gida alisverisini pesin yapmakta; yiizde 25,5'i kredi kartiyla gida 

alisverisi yapmaktadir. Yiizde 8,3'ii taksitle aligverig yapmakta ve yiizde 18,9'u 
ise gida aligverigini veresiye geklinde yapmaktadu. Katiluncilarin yansi aile 

toplam kazanclarmm ihtiyaclarim kargilamaya yetmedigini soylemektedir. 

Hanelerin gecimini tek kiginin sagladigi aile sayisi yiizde 49'dur. Bu da ailelerin 

yarisimn geei in yiikii tek kiginin sorumlulugunda oldugunu gostermektedir. 

Yiiz hanede sadece yaklagik iic mevsimlik igci vardu.

Mevsimlik igcilige gidenler daha 50k, yetigkin erkekler ve cocuklardir. Tiim 

hanenin birlikte mevsimlik igci kapsammdaki gocii daha nadirdir. En 50k 
mevsimlik iggi gocii, Elazig, Adana, Mersin ve Karadeniz'edir. Mahalledeki 

kadinlarm yiizde 35'i giindelik temizlik; yiizde 28,3'ii cocuk bakiciligi; yiizde 
11,7'si el sanatlari iiretimi ve yiizde ev eksenli iiretim yapmaktadu. Tunceli'de 
omekleme dahil 100 hanede yaklagik 9 cocuk ca 1 lgmakta/ca 1 lgtiri 1 maktad 1 r.

Tunceli ilinde kamu kurum ve kuruluglan yetkilileri, STK temsilcileriyle 

yapilan odak grup caligmalarinda da kentin ozellikle ekonomik yapisma iligkin 
50k sayida sorun belirtilmigtir. Kentteki istihdam sorunlan, igsizlik, yatuimlarm 
azligi, iiretimin yoklugu ve pahalilik gibi olumsuzluklar goriigmeciler tarafindan 

en 50k dile getirilenhususlari olugturmaktadir. Odak grup caligmasinda Tunceli 
ili igin en gok belirtilen olumsuzluklar olarak gu hususlar tespit edilmigtir:

S  Kamu Yatuimlarmm az olmasi

S  Ozel sektoriin geligmemigligi,

S  Uretimin olmamasi,

■S Igsizligin yayginligi,

S  istihdam olanaklarmm azligi,

S  Kentlegme sorunlan,

S  Yagam gartlarmm pahaliligi,

S  Tunceli iline iligkin digandaki olumsuz algmm varligi,

S  Saglik ve ulagim acisindan olumsuzluklarm varligi,

S  Boganma sayismm yiiksek olmasi,
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S  Uyustu rucu madde bagimliligi,

S  Hizmetlerin azligi,

S  Alkol tiiketimiriiri fazlaligi,

S  Organize sanayisinin olmamasi,

S  Alevi kimliginden dolayi diglanmiglik hissi,

S  D evlet -vatan d as iligkilerinin iy i olmamasi.

Aile Degerleri ve ili§kileri

Aile igi otoriteye iligkin elde edilen veriler, ailelerde temelde esitlikci bir 
otorite tiirii/yapisi soz konusu oldugunu gostermektedir. ideal gocuk sayisi ise 
ailelerincogun luguna (yiizde 37,8) gore 2 cocuktur. Genelde kisiler,cocuklarmm 

cinsiyetinin onemli olmadigi goriigiindedirler. Katilimcilarm gogunlugu (yiizde 
71,1), evlilikte kadinin kendi soyadmi kullanmasini normal bulmaktadirlar. 

Katilimcilarm iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,9), farkli bir dinden/ulustan 

biriyle evlenmek normal karsilanmasi gerektigini dusiinmektedir. Katilimcilarin 

iigte ikisinden fazlasi (yiizde 68,2), Alevi-Siinni evliligi normal karsilanmasi 
gerektigini dusiinmektedir. Katilimcilarin iigte ikisine yakini (yiizde 62,2), 

evlilikte benzesimin (etnik, inang, yas egitim) onemli oldugunu dusiinmektedir. 

Katilimcilarm yarisindan fazlasi (yiizde 58,3) evlilik yagininyiikselmesini olumlu 
bulmaktadir. Katilimcilarm gogunlugu (yiizde 73,9), giftler anlasamiyorsa 

bosanma lari normaldir demektedir. Katilimcilarin gogunlugu (yiizde 71,7), 

siddetin her tiirliisiiniin boganma nedeni oldugunu diigiinmektedirler.

Sonug olarak,

Tunceli ili, niifus yogunlugu az, diga gogiin gok oldugu; kirsal niifusun 
Turkiye genelinin iizerinde oldugu; okuryazarlik oranlarmm bolge kentlerinden 

yiiksek olmasina ragmen, okuma-yazma bilmeyen ve diplomasi olmayanlarm 

azimsanamayacak yekun tegkil ettigi; ancak okullagma oranlarmda civar iller 
ve ozellikle de Turkiye ortalamasinin iizerinde oldugu; ogretmen ve derslige 
diigen ogrenci oram bakimindan Turkiye ve civar illerin ortalamasmdan daha 

olumlu oldugu; ancak gerek ortaogretime gerekse yiiksekogretime gegigteki 

merkezi smavlarda, mevcut egitim verilerindeki olumlu tablonun tersine diigiik 
baganya sahip oldugu bir kentimizdir.
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Saglik hizmetleri bakimindan bazi eksikliklerin bulundugu Tunceli ili, saglik 

personeli yeterliligine karsin, uzm anpersonel (hekim) eksikligi duymaktadir.

Tunceli, ozellikle saglik, aligverig ve egitim gibi hizmetler de civar illerden 
Elazig'dan faydalanmaktadir. Tunceli, kiiltiire ve egitime onem veren bir kent 

olarak, kitap okuma ve sinemaya gitmede yiiksek oranlara sahiptir. Tunceliler, 
kentlerini sevmekte ve yiiksek aidiyet duymaktadirlar. Aidiyetlerini yiiksek 

memnuniyet diizeyiyle ifade etmektedirler.

Memnuniyetlerinin en temel gerekcelerinde, yiiksek kentsel giivenligi ve 

diigiik sug oramn etkisi vardir. Tunceli geliri, gogunlukla siyasi olarak kendini 
sol-sosyal demokrat; dini olarak, Alevi, Miisliiman-Alevi; ulusal/kiiltiirel kimlik 

bakim indan Alevi-Kiirt ve Kurt olarak tarumlamaktadir. Alevi kimlige sahip 

Tunceli, dede, pir ve musahiplik gelenekleri vasitasiyla toplumsal biitiinlegme 

ve devamlilik adina sosyal kontrol mekanizmasi olarak islev gormektedir. 

Tunceli'de siyasal alan, toplumsal muhalefet orgiiliidiir.

Vatandag-Devlet i liski lerinde elestirel mesafededirler. Oy verme 
da vra nisi arm da siyasi, kiiltiirel ve etnik kimligin onemli bir rolii vardir. 

Tunceli, giivenli bir gehir algisina sahiptir. Bunu diigiik sug oranlari destekler 

mahiyettedir. Buna ragmen sanayilegme ve kentlegme siiregleriyle azalan 
sosyal sermayenin ve zayiflayan sosyal kontrol mekanizmalarmin etkisiyle sug 

oranlarinda artig soz konusudur.

Son olarak, Tunceli, civarindaki diger illere nazaran kentsel yagam kalitesi 

agismdan daha pozitif gostergelere sahip olmasina kargin, Tiirkiye'nin yiiksek 

sosyo-ekonomik diizeye sahip illerine nazaran daha negatif gostergelere sahip 
bir kentimizdir.
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ONERiLER

Tunceli saha galigmalarindan elde edilen bulgular gergevesinde bu ilde 

oncelikle, Tunceli'li olina yerine Dersim'li olmaya iligkin grup kimligi one 

gikmaktadir. Kimlik kimi zaman Kurt, kimi zaman Alevi ya da Kiirt-Alevi, kimi 
zaman da Zaza seklinde disa vurulmaktadir. Bu sosyal kimlik odakli anlatnnlar 

gergevesinde "ben" ve "oteki" tannnlamasmm one giktigi, kimlikleri nedeniyle 

bir onyargiya ve aymmciliga maruz birakildiklan algismm gok giiglii olarak 
gekillendigi ve kendini tammladigi gruptan farkli olarak, diger gruba kargi da 

olumsuz tutumlarm belirgin oldugu goriilmektedir. Bu durumu Volkan (2009: 

106,210) goyle agiklamaktadir:

Otekilerin elinde traumatize olan topluluklarm siginmaci duygulari ta§imalari igin 

ille de fiziksel olarak yer degi§tirmeye zorlanmalan gerekmez. Aym yerde ya§amayi 
siirdiirseler bile, tamdiklan/bildikleri gevre onlara siirgiin edilmi§ veya dtekile§tirilmi§ 

hissi verebilir. Sozgelimi, bir yerin fiziksel goriiniimii muazzam bigimde degi§tiginde, 

evler yiktlip agaglar sdkiildugunde veya tarlalar dii§man saytlanlarca yihldiginda, 
kaybedilen insanlarm ve§eylerin imgeleriyle cebelle§en toplulukyasa girebilir; sugluluk, 
utang ve a§agtlanma duygulari ya§ayabilir, kisacasi sigmmaci/di§lamm§hk psikolojisi 

geli§tirebilir. Travmaya ugrami§ bir grup, garesizlik ve a§agilamm§lik duygulanm  
tersine geviremez ve yas tutmayi ba§aramazsa, bitirilmemi§ bu psikolojik odevleri sonraki 
ku§aklara aktanr.

Tunceli ve gevre cografya iizerinde, kendini Alevi olarak niteleyen kitlenin 

zaman iginde yagadigi sosyal, siyasal, ekonomik, ideolojik, tarihsel olaylar 
nesilden nesile aktarilan travmatik etkiler yaratmigtir. Yaganan travmalarm 

olugturdugu kati onyargi ve ayrnncilik algisi bu yore halkmi hiikiimetlere, 

Devlete kargi muhalif, hatta diigman duygulara siiriiklemigtir. Yagamlanbu gegit 

yoneliglere, algilara, duygulara iligkin olarak Volkan (2009:139) gu yargilarda 
bulunur:

Kitlesel travmalar ve afetler toplumun biitiiniinde dort tiirden tepkiye yol agabilir; 

Bunlar: 1) Yeni toplumsal a§trt ugra§ilar 2) Var olar kiiltiirel adetlerde degi§iklikler
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3) Orta baglanti nesneleri olarak anitlar in§a edilmesi 4)Travmanm ku§aktan ku§aga 

aktanlmasi. Ortak bir travmamn ardindan magdurlann tibbi ve psikolojik sorunlanmn, 
toplumsal, politik ve tarihsel hareketlerle ne §ekilde baglantili olabilecegini veya 

bunlara nastl evrilebilecegini anlamadan bu toplumsal tepkileri de anlamamiz mtimkun 

degildir.

Tunceli'de, "Ben" ve "oteki", "b iz" ve "otekiler" seklinde one gikan alginin 
muhalif diigiinmeyi ve davranmayi, isyan etmeyi, siddete bagvurmayi radikalbir 
ideal haline getirmistir. insan psikolojisi agismdan bakildigmda; acilarmi yagama 

firsat ya da imkaru bulamayan insanlar, yeni krizlerden daha fazla travmatize 

olabilmektedirler. Bu nedenledir ki, toplumun biitiiniine yonelik olsa da sosyal, 

ekonomik ve siyasi krizlerden bu yore insanlan daha fazla etkilenmekte, her 

yeni bir olumsuzluk/kriz durumu devlete ve kurumlarma karsi zaten hazirda 
var olan ofkeyi daha da radika 1 lestirebi 1 iTiektedir.

Tunceli'de ya sayan vatandaglar iginde sagduyulu diigiinen iilke genelinin 
goriiglerini yansitan bir kesim oldugu gibi, on yargili diigiinen "Kotiiniin her 

geyi kotiidiir" mantigi ile hareket eden bir kesim de vardir. ikinci kismin daha 

baskin oldugunu soylemek miimkiindiir.

Bu temel belirlemeler baglammda olmak iizere, sosyal politika iiretenlere ve 
diger tiim ilgililere gu genel onerilerde bulunulabilir:

• Tunceli gergegine oncelikle sosyolojik perspektiften bakma zorunlulugu 

vardir. Haklilik-haksizlik, dogruluk-yanliglik gibi degerlerden hareket ederekbu 
yore insanmi ve yapip ettiklerini anlamak zor olur. Bir gekilde Tunceli Halkinin 

kendi hayat felsefe ve yagama bigimlerinin, iilke genelininkinden farkli bir 

kiiltiire evrildigini bu evrilmenin bolge halki algisma gore bir diglanma nedenine 
doniigtiigiine dair kesin bir inancmm/ algmm varligi sosyolojik anlamiyla 

bilinmelidir. Ancak o zaman devlet adma ig gorenlerin bu kesime, kendi inang 
sistemleri dogrultusunda katki verecekleri, fikri ozgiirliiklerini destekleyecekleri, 

sorunlarmi gozecekleri yoniinde giiven verebilmeleri miimkiin olabilir.

• Tunceli'de Devlet-Vatandag kargitliginda ekonomik, sosyal, siyasi ve 

inang temelli sorunlar olsa da, gelinen noktada psikolojik ayngma / yanlma 
/ kopug daha fazla one gikmaktadir. Devletin bu yonde resmi bir tutumu soz 

konusu degilse de, vatandagm bu yondeki algisi, diigiincesi esas diglanma 
unsuru olarak ortada durmaktadir. Bazi vatandaglar daha farkli diigiiniiyor
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olsa da, agirlikli/baskin goriis, diglandiklari yoniindedir. igin dogrusu, var 

olan bu goriigiin hakliligi ya da haksizligi hususuna takilip kalmmamasma, 
dahasi bu on yargilarin kirilmasina, Tunceli'de yagayan vatandaglarin biitiin 

toplumla / devletle daha yakin olmasi, biitiinlegmesi dogrultusunda politikalar 
geligtirilmesine ihtiyag vardir. Volkan (2012: 71) tarihi orselenmelerden goyle 
soz eder:

Tarihte ya§anmi§ olan orselenmelerin “segilmi§ orselenmeler" olarak ku§aktan 

ku§aga nasil aktanldigim anlamadan, bugiinkii gati§malarm birgogu tam olarak 

anla§ilamaz. Bu psikolojik 'genler' bir gok geni§ grupta vardir ve bu ozelligin, sonraki 
ku§aktan liderler tarafmdan grubu seferber etmek igin manipiilasyon amagli kullamlma 

olasiligi yiiksektir. Ve boylece, segilmi§ bir orselenmenin yeniden canlandinlmasi akildi§i 

kararlarm verilmesine ve insanlik di§i davram§lara yol agabilir. Anderson Thomson, 

dogamizda var olan ilkel davram§lar arasmda “erkekleri birbirine baglayan §iddet 
koalisyonu" adini verdigi bir davram§in da bulunduguna inamr. Thomson'a gore, 

igsel dort diizenek veya kapasite soz konusudur: 1) Kolayca erkek koalisyonlan kurma 

kapasitesi; 2)Bu koalisyonlan oldiirme amagli vah§i akinlar diizenlemek iizere kullanma 
kapasitesi; 3) Bu oliimciil akinlan daha once hig kar§ila§madiklan ve onlan dogrudan 

ki§kirtmami§ insanlara yoneltme kapasitesi; 4) Di§andaki grubun iiyelerine, avimiza 

bakarken kullandigimiz biligsel diizeneklerle bakma kapasitesi.

• Aile odakli projeler one gkartilmali, ozellikle giddetin her tiiriine kargi, 
sucun azaltilmasma kargi yiiriitiilen/yiiriitiilecek caligmalarda kadmlara daha 

fazla gorev/sorumluluk verilmeli “erkekleri birbirine baglayan siddet koalisyonu" 

hareketlerinin getirecegi yikunin ve yeni travmalarin bu yolla onlenmesi 
saglanmalidir.

• ilde yiiriitiilen her tiirlii saha caligmasi verileri baglaminda tespit edilen 

farklibirtem ayag6re;"devletadmagaliganlarm(amir/memurvb.)da"travmatize 

duygular baglaminda yorede yaganan anomik tabloya uyarak "olumsuzda 

biitiinlegme hali" soz konusudur. Genel olarak bolgenin bazi kesimlerinde 
oldugu gibi, Tunceli ilinde de hukukun kaynagi, gecerliligi ve adalete talep 
hususunda yaygin bir celigki, giiphe ve inancsizlik oldugu bilinmektedir. 

Tarihsel surec icinden kugaktan kugaga kiiltiirel aktarimla geldigi anlagilan bu 
durum, "devletin varligini, resmi politikalan ve hukuku" en azindan psikolojik 

anlamda degersiz, hatta gecersiz olma noktasma indirmigtir. Bu ise, devletlerin 

tarihi ve istikbali agismdan uzun siirede son derece risklerle dolu bir durum arz
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eder. Devlette devamlilik ve hukukun iistiinliigii/birligi baglammda bu soruna 
mutlaka orta ve uzun vadede etkili/uygulanabilir cozii in ler iiretilmelidir.

• Tunceli'de kucumsenemeyecek kadar 50k olan bir kesimin, sanki 

kendisini, "Tiirkiyeli gormeme" gibi bir egilimi/tavn vardir. Bu elbette 
kendiliginden fikri bir ayrimciliktir. Aym bayrak altmda yasayan insanlar 

arasmda bu kadar bir ayrimm olmasmm kimseye fayda saglamayacagi, 
gecmisin travmalarina dayali olumsuz duygularin, katilasan onyargili 

diisiincelere doniiserek herkese zarar verebilecegi ortadadir. Bu durum kisi ler 
ve kurumlarca 50k iyi analiz edilmeli, bazi kesimlerdeki/kisilerdeki bu zihni 
yarilmanin doniismesi, psikolojik bariyerlerin ortadan kaldirilmasi igin planli 

ve bilincli biitiin kurumlarca bir reorganizasyona girisi 1 inelid ir. Devlet vatandas 
biitiinlesmesinin Bolge insanmm duygu ve inang atmosferine zarar vermeden 

saglanabilecegi ve bundan da herkesin karli cikacagi duygusunu yerlestirecek 
etkin uygulamalar devreye sokulmalidir.

• HEGEM tarafindan 2009 yilmda bolgede yiiriitiilen projeler sonucu 

raporlastirilan "Bir ilin Sosyal Risk Haritasi 2010" ve "Mardin Bilge Koyii 

Olayi 2009" Kitaplarinda da onerildigi (Solak, 2009:153) iizere Tunceli'ye, 
niifus biiyiikliigiine bakilmaksizin ozel kanunla felsefe boliimii giiglii yeni bir 
iiniversite, "insan ve Toplum Bilimleri Universitesi" kurulmalidir. Boyle bir 

tematik universitenin misyonu, klasik iiniversitelerden farkli olarak, bolgenin 
insan ve toplum sorunlarini 50k yonlii ve 50k disiplinli olarak arastirmak, 

projelendirmek, bu baglamda yiiksek lisans ve doktora programlari acmak 
olmalidir.

• Sosyo-ekonomik yagama canlilik getirmesi ve disaridan gelen kisilerle 
yerel halk arasmda etkilesimin artmasi igin, Tunceli Universitesi daha etkin hale 

getirilmeli; ogrenci ve ogretim elemam sayisi arttirilmalidir.

• Saglik hizmetleri onemlidir ve Tunceli ilinde hastane yoniinden olsun, 

saglik kuruluslari personel agismdan onemli sikmtilar yasan 1 na 1 naktad 1 r. 

Ancak uzman hekim konusunda kapasite eksikligi soz konusudur. Uzman 
hekim disindaki saglik personeli yeterli diizeydedir. Diger alanlarda oldugu 

gibi saglikalanmda da ihtiyacm agirlikliolarakzorunlu tayinlerden karsilandigi 
goriilmektedir. Bu an lay is hizmette verimliligi olumsuz etkilemektedir. Belki 
saglik alanmda ozel yatirimcmm bolgeye tesv i k edilmesi gerekebilir. En onemlisi
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de kentte bir universitenin bulundugu gerceginden hareketle ilin biiyiikliigiine 

bakilmaksizin, Universiteye bagli Tip Fakiiltesi ya da Egitim Arastirma 
Hastanesi acilmalidir.

• Tunceli'de, egitim yoneticilerine, ogretmenlere, ailelere, din adamlarma, 
saglikcilara ve aile cocuk konularmdaki diger kurum calisanlarina yonelik siddet 

ve travma konusunda hizmet igi gel isti ric i egitimler verilmelidir.

• Tunceli'de genelik degisim programlan gerceklestirilmelidir. Farkli 

bolgelerden gelen gender ile yerel genclerin birlikte zaman geeirip etkinlikler 
ieine girmesi, gruplar arasi etkilesim ve diyaloglarm gelismesine, onyargilarm 

ve ayrimciligin azalmasma vesile olacaktir.

• Her ilde oldugu gibi Tunceli'de de engellilerin erisimi acisindan 

fiziki yapida, sehir planlamasmda, kamusal alanlara, egitim kurumlarma ve 
evlere erisimde sorun yasanmaktadir. Engelliler dahil herkesin kullarum ve 

erisilebilirlik ihtiyaclari karsilanabilecek diizenlenmeler yapilmalidir.

• Yaslilarin sayismm her geeen giin arttigi dikkate alindiginda Tunceli 

iline yenibir huzurevi daha yapilmalidir. Yaslilarin ozellikle de uzun sure once 

Tunceli'den gog etmis kisilerin tekrar Tunceli'ye donmesi ve dogal ortamda 
kaliteli bir yaslilik donemi gecirmelerine ortam hazirlanmalidir. Buna ek olarak 

dogal ortamda yaslilarin zamanlarmin gecirilmesi saglanarak sell re de ekonomik 

katki verilmesi saglanmalidir.

• Devlet ya da goniillii kuruluslarca yiiriitiilen "her tiirlii yardim politika 
ve uygulam alan" bu arastirmada one cikan vatandas elestirileri baglammda 

yeniden gozden geeirilmeli, yoksullarm kayitsiz sartsiz bakimi degil, 

yoksulluktan eikartilmasina yonelik eoziimler iiretilmelidir.

• Onyargilarm, dislanmislik, otekilestirilinislik algilannm azaltilmasi igin 

gruplar arasi, iller arasi, bolgeler arasi temasi, diyalogu, birlikte is gormeyi, 
yan yana bang iginde yasamayi destekleyen, etnik gerginlikleri azaltan sosyal 

politikalar gel isti ri linel i, bu baglamda orgiitler, tesisler ve yeni kurumlar insa 

edilmelidir.

• Ulke diizeyinde farkli cografi alanlarda yasayan kitlelerin yakinlasmasi, 

kaynasmasi oncelikle egitim siireciyle miimkiindiir. Bu nedenle bolgede ve 

Tunceli'de yatili meslek okullan (eski ogretmen okullan modelinde) kurulmali,
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farkli bolge c o c u k l a r m i n  Tunceli'de ve Tunceli'li c o c u k l a r i n  farkli bolgelerde 

okumasi imkanlan gel isti ri 1 iTiel id ir.

• Tunceli ve cevresi igin, halkin istekleri olan turizm, tarim ve hayvancilik 
gibi, yoreye uygun istihdam alanlari, tiim bolge ihtiyaclarim karsilayabilecek 

diizeyde gelistirilmeli, boylece bolgede Tunceli eksenli olmak iizere siirekli bir 
niifus hareketi ve bolge ihtiyaclari diizeyinde istihdam saglanmalidir. Kentten 
koye doniis, artma egilimindedir. Bu nedenle KOYDES tarzi projelerin yeniden 

yapilandirilarak yasama gecirilmesi zorunlulugu bulunmaktadir. Oncelikle 

ilce, nahiye, koy ve mezra yollarinin onanlmasindan baslanarak yeni alt yapi 
calisma larina hiz verilmelidir.

• Karadeniz! GAP'a baglayacak uluslararasi standartlarda etkin bir 
ulasim agi Tunceli iizerinden gerceklesmelidir. Bu baglamda Tunceli Piiliimiir 

karayolu uluslararasi standartlarda duble yola doniismeli, Keban Baraji 

iizerinde Tunceli Elazig karayolunu etkin hale getirecek Pertek Kopriisii acilen 
yapilmalidir.

• Tunceli ilinin cografi tecrit durumunu azaltacak yeni ulasim sisteminde 

ozellikle Uzuncayir Baraj Golii iizerindeki Akyiinlii Kopriisii yapilmali, bu 
koprii iizerinden gevre yollaribaglantisi kurulmali,bagli olarak ile yeni yerlesim 
yerleri kazandirilmalidir.

• Tuncelicografyasmda dortmevsim islevsel olacaksekilde,basta Munzur 
Vadisi Milli Parki, Kayak Merkezi, Munzur Gozeleri Ziyaretgahi, buzul golleri, 

yaban hayati gesitliligi, organik tarim faaliyetleri, ekolojik turizm ve inang turizmi 

olmak iizere ig ige oruntiilesmis sira disi bir turizm sistemi olusturulmalidir.

• Ovacik ilgesinin turizme elverisli ozelliklerinin iilkenin Batisi ile de 
bagli hale gelebilmesi igin Charter ve Sezonsal Uguslara imkan Taniyan Mini 

Ovacik Havaalam projesi hayata gegirilmelidir. Boyle bir proje ilgenin hatta ilin 

ekonomik, sosyal gehresini olumlu yonde degistirecek Tuncelili vatandaslara 
ciddi bir moral ve motivasyon da saglayacaktir.

• Oncelikli olarak, Tiirkiye'de farkli illerde yagayan ve farkli kimlik 
ogelerine sahip kisi ler arasmda temasm hem nicelik hem de nitelik yoniinden 

arttirilmasmi saglayacak yatirimlara, projelere yer verilmelidir. Farkli gruplari 
tanima firsati bir yandan, onyargilarin ortadan kalkmasini, farkli gruplara
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yonelik tehdit algismin azaltilmasmi ve diger yandan olumlu tutumlarin 

geligtirilmesi, empatinin arttirilmasi ve gruplar arasi i 1 iski lerin giiclendirilmesi 
sonucunu doguracaktir.

• Tunceli'de gerceklestirilen sosyal analiz calisina lari baglammda, one 
gikan bir baska tema ise, giddet olgusuna siklikla rastlanmasidir. Siddet kimi 
zaman birey-devlet i 1 iskisinde, kimi icsel duygularda (bireyin kendine siddeti: 
a 1 ko 1 b a g 1 m 1111 g 1, u y u g t u r u c u kullam m i...) ve kimi zaman da kisiler arasi i 1 iski lerde 

one eikmaktadir. Bu tespitler lgiginda Tunceli'de, ilgili kurumlar ve STK'larca, 
onleyici hukuk ve koruyucu rehberlik projeleri hayata gecirilmelidir.

• Tiirkiye geneli igin yiiriirliiktii olan "Bes Y illik  Kalkmma Plain" 
uygulama siireci, Tunceli gibi stratejik iller igin (hatta biitiin iller igin) de 
dusiinulmeli; yani her ilin her bakanlik, tarafindan "Bes y illik  Kalkmma ve Eylem 
Planlari" ongoriilmelidir. Stratejik degeri olacak bu gelisim planlarinin altinin 

doldurulabilmesi igin, her ilin bes yillik periyotlarla "Sosyal Analiz/Sosyal Risk 
Raporlari" gikartilmalidir. Hangi kaynaktan desteklenirse desteklensin tiim 
proje ilanlari, proje kabulleri, degerlendirme ve izlenmeleri igin iilke, bolge ve 
iller ozelinde yeni politikalar belirlenmelidir.

• Oncelikle "bang" bireyde baglar diigiincesi ile, giddetin de bireyde 
bagladigi kabul edilmelidir. Bir "m elek" olarak dogan insan yavrusunun yetigkin 

oldugunda bireysel ya da organize olarak nasil aktif "giddet uygulayan" ya da 
"giddete maruz kalan" oldugu diiguniilmelidir. Bu nedenle, hem okullarda 
ve hem de ailelerde, sosyal ve duygusal yagam becerilerinin geligtirilmesine, 
yonelik giddeti onlemeye yonelik sosyal projeler geligtirilmeli, uygulanmalidir.

• 'Koruyucu hukuk've 'Onleyici rehberlik' bir gekilde orgiin egitimin tiim 
kademelerindeki programlarmda yer almali, hayatboyu egitim projeleriyle de 
bu programlarin iglevselligi aile/toplum boyutunda genigletilmelidir.

• Degerler egitimi, ahlaki degerler egitimi, yerel ve evrensel anlamda 

orgiin egitim ve hayatboyu/yaygin egitim yoluyla giincel sorunlarla baglantili, 

giindelik yagam sosyolojini one gikartarak ige kogulmali, bu yonde ihtiyag 
duyulan mevzuat galigmalan gok sektorlii olarak acilen baglatilmalidir.

• Kentte, gocuklarm ve genglerin bog zamanlarmi verimli gekilde 
degerlendirebilecekleri, sosyo-kiiltiirel etkinliklere uygun mekanlarm 
yok denecek kadar az olugu, kentlegme ve getirdigi sorunlarmm yam sira,
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teror ve gatigmali ortamin neden oldugu etkiler ve gerginlik, gecmiste 

yaganan travmalarin yarattigi psikolojik baskilar da eklenince ortaya 
sorunlu ve sapma potansiyeline sahip gene bir popiilasyon cikmaktadir. Bu 
popiilasyonun kendi icinde risk unsurlari barindirdigi gibi muhtelif istismara 
agk  oldugu da bir gercektir. Boyle bakildigmda ilk goze batan anomi durumu 
Madde kullamminm gene popiilasyon ieinde a rtara k yayginlagmasid ir. Meslek/ 
is aramaktan azade madde arayan genclerin oram alarma verici boyuttadir. 
Bu soruna yonelik uzun erimli ve siirdiiriilebilir calismalarin yapilmasi kritik 
oneme sahiptir.

• Ulkemizde, ozellikle sosyal risklerin yiiksek oldugu yorelerdeki 
okullarda d e r s  bagarisi, b i l i s s e l  akademik b a s a r i l a r  iizerine yapilan yatirim 
kadar, ogrencilerin sosyal ve duygusalbecerilerinin, i l i s k i  yonetim becerilerinin, 

miizakere ve a n l a g m a z l i k  coziimii becerilerinin daha gen is  anlamda "bang 
i n s a s i "  becerilerinin gel isti ri 1 iT ies in e  gereksinim vardir. Bang kiiltiirii; 
c o c u k l a r i n ,  bireyin kendisiyle, yakin c e v r e s i y l e ,  toplumuyla ve diinyayla 
uyumunu, dolayisiyla bagansim, mutlulugunu getirecektir. Yarimn yetigkinleri 
olan bugiiniin g e n c l e r i n i n  egitimine ve davramglarinm doniigtiiriilmesine 

odaklamlmali bu baglamda ciddi emek harcanmalidir. Yore insamm tarihsel 
travmalarin getirdigi sahipsizlik, savunmasizlik ve dolayisiyla kendini / varligim 
koruma refleksi olarak giddetin bir a rag olarak kullamlabilecegi on yargisim/on 
kabuliinii degigtirmeden, insanlara yeni idealler agilamadan onlan yikici tutum 

ve davramglara iten travmalarindan uzaklagtirmak miimkiin olamayacagina 
gore, Devletin ve var olan ilgili biitiin kurum/kuruluglarm demokrasi ve bang 
kiiltiiriiniin, insani degerlerin geligtirilmesine yonelik etkili, inandirici, kabul 
edilebilir stratejilerle hareket etmeleri en dogru yol olacaktir.

• Demokrasi ve bang kiiltiirimiin kalici olmasi cocuklardan, genclerden 

baglamakla miimkiindiir. Bu nedenle aileleri de kapsayacak gekilde okullarda, 
etkin anlagmazlik yonetimi ve akran arabuluculuk gibi beceriler ogrencilere 
ogretilerek, kigiler arasi iligkilerde nefretin, ofkenin, giddetin yerine ikame 
edilecek pozitif duygular ve yapici sosyal beceriler kazandmlmalidir. Bu yol 
aym zamanda insanlara, gecmigte yaganan travmatik olaylarm daha genig 
perspektiften ve daha objektif yaklagimlarla degerlendirme duygusu, becerisi 
kazandiracaktir. Boylece gecmig iizerinden degil, gelecek iizerinden idealler 

geligtirme becerisine sahip olacak yeni nesiller, travmalarm kiiltiirel aktanmim 
durdurabilir ve kendileri igin, herkes igin daha giivenli bir diinya yaratabilirler.
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Son soz olarak:

• Ulkemizde acilen, yukanda sayilan onerilerin de hayata gegirilebilmesini 

kolaylastiracak, travmatik kiiltiirel aktarim felsefesini donusturebilece k, olasi 

yeni sosyal travmalari onleyebilecek ve aym zamanda siddeti, sugu azaltacak 
"Siddetle Miicadele Seferberligi" ilan edilmeli;

• Adalet Bakanligi tarafmdan iizerinde calisma lari siirdiiriilen, insanlarda 

magdur olma korkusunu azaltmasi, topluma giiveni ve bagliligi arttirmasi, 
dahasi siddetin/sucun azalmasma vesile olmasibeklenen T emel Magdur Kanunu 

ozellikle konu ile ilgili STK'larm katkisi da alinarak bir an once cikartilmali;

• Turkiye Biiyiik Millet Meclisi insan Haklan Komisyonunun ve kurulan 

diger arastirma komisyonlarinin, ilgili bazi bakanliklarin, Tunceli'de (biitiin 

illerde) halkla dogrudan temasmi saglayacak ve " Dev let-Va ta nda s" yakinligmi 

giiclendirecek "SivilToplum  Kurullari" olusturulmali;

• il,bolge ve iilke diizeyinde faaliyet gosteren "Sivil Topium Kuruluslari" 
ile orta kla sa yiiriitiilecek sistematik ve etkili calisma la r sayesinde bolge/il 

insamnda kendi gelecegine yonelik olarak, Devletiyle ortak duygu, diigiince, 
strateji ve eylemleri hayata gecirme yoniinde yeni bir giiven, yeni bir ideal 
gelistirilmeli;

• Siddet ve travma konusu ozellikle, Milli Egitim Bakanligi, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanligi, Saglik Bakanligi, Kalkinma Bakanligi, Genelik ve Spor 

Bakanligi, Kiiltiir Bakanligi, icisleri Bakanligi, Adalet Bakanligi ve Diyanet isleri 
Baskanligi'nin stratejik eylem programlarma alinmali;

• Bu arastirma baglaminda daha somut onerilerin ortaya konabilmesi igin, 
projeyi yiiriiten Vakfm, Bilim Kurulu segili iiyeleri ve proje galismalarinda yer 

almis olanbilim insanlan ile yukanda amlan ilgili Bakanliklar adma go revlilerinin 

katilacagi bir "Tunceli ili Sosyal Analiz Arastirmasi; Bilgi Paylasim ve Strateji 
Gelistirme Calistayi/Calistaylari" diizenlenmelidir.
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(Footnotes)

1 UYAP Sistemine cinsiyet bilgisi girilmemesi nedeniyle tasnif edilemeyen samklan 
kapsamaktadir.
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