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ll ve llge INsAN HAKLARI KURULLARININ KURULU$, GOREV vE SAL|9MA
ESASLARI HAKKINDA Y0ruErmellr

BIRiNCI BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanlmlar

Amas
Madde 1- Bu yonetmeligin amacti loplumda ve kamu g6revlilerinde insan haklan bilincini geligtirmek, insan..haklannl

korumak, ihlal iddiatannt incelemek ie aragtumak, insan hak ve Ozgiiiliiklerinin kullanllmaslnln 6niindeki engeller ile hak ihlalle-rine yol

agan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenl6ri incelemek, aragtrrmaive bunlann goziimune iliskin Onerilerde bulunmak ilzere, illerde "ll

inlan nai<lan Kurulu" ile ilgelerde "llge Insan Haklan Kurulu'nun kurulug, g6rev ve 9ah$ma esaslarlnl belirlemektir'

Kapsam
Madde 2 - Bu ydnetmelik ilve ilge Insan Haklan Kurullannrn kurulug, g6rev ve gahgma esaslarlna iligkin i9 ve iglemleri kapsar'

Hukuki daYanak
Madde 3 - tsu yonetmelik 3056 sayttt Bagbakanlrk TegkiBtr Hakkrnda Kanun Htikmiinde Karamamenin Degigtirilerek Kabuli'l

Hakkrnda Kanunun ek 6 ncl maddesine dayanllarak hazlrlanmlgtlr.
Tanlmlar
Madde 4- Bu Y0nelm6likte;
a)..Bakanltk..: Bagbakanrn gorevlendkeceoi insan haklanndan sorumlu Bagbakan Yardlmclhglnl veya Devlet Bakanllgtnl'

Oi eafan 
' 

Bagbakan tarafridan g6revlendirilen insan haklanndan sorumlu Bagbakan Yardlmclslnl veya Devlet Bakanlnt'

c) Bagkanlk : Bagbakanhk Insan Haklan Bagkanhurnr,

d) ll Kurulu : ll Insan Haklarr Kurulunu,
e) ll Masast : ll Insan Haklarr Danlgma ve Balvuru Masaslnl,

0 ilge Kurulu : llge Insan Haklarl Kurulunu,
g) llge Masasl : llge Insan Haklart Dantgma ve Bagvuru Masaslnl,

h) Sivit Toptum Kurutusu : Qallgmalan gonulliiiijk esasrna dayalt, tuzilklerinde ve gahgma programlannda insan haklarl

konulanna yer verilen derneK, vakl{ gibi tuzel kigilioe sahip kurulullarl,
ifade eder.

IKINcI BOLUM
llve ilge Insan Haklarl Kurullarlntn Kurululu

h Kurulu
Madde S - Bu yonetmelikte belirtilen gdrevleri yerine getirmek uzere ll Kurulu, vali veya valinin gorevlendireceoi bir vali

yardrmcrsrntn bagkanh0lnda;
a) Btiyukgehir stat0so bulunan illerde btiyukgehir belediye bagkant veya bagkan yardlmclsl, dioer illerde il belediye bagkanl

veya bagkan Yardlmclst,- 
61 lt denel Meclisinin kendi tiyeleri araslndan seqeceoi bir temsilci'

c) Tgrkiy; Bgyiik Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiierin il bagkanlan veya gdrevlendirecekleri bir temsilci,
' 

O1 Universite rektdrleri veya bu konuda gorevlendirecekleri bir ogretim tiyesi ya da elem€nl,

e) Valilik taraftndan betirtenecek iamu kurum vd kuruluglannda g6rev yJpan birLvu[at veya hukuk fakiiltesi mezunu bir kamu gOrevlisi'

0 Baro temsilcisi,
g) Tabip odasrndan bir temsilci,
[i ticaiet veya sanayi odasrndan valilik laraflndan belirlenecek bir temsilci'

i) Valilik taritndan boli1enecek diger meslek odalan veya sendikalardan bir tem,sipi'

j) Mahali tetevizyon, gazete, rady6 gibi kuruluglardan bigvuranlar arastndan valilik taratlndan belirlenecek bir temsilci,
'liy 

Muhtarlar demegi 6a9kam, yoiaa'manatle muhtarlarrndan balvuranlar arasrndan valilik taraflndan belirlenecek bir temsilci,

l) OkuFaile birliklerinden bagvuranlar arasrndan valilik taraflndan belirlenecek bir temsilci'

m) Sivil Toplum Kuruluglanndan bagvuranlar arasrndan valilik taraftndan belirlenecek en az iig temsilciden,

olu;ur.
Kurul bagkanl gerekli gdrdugg durumlarda ilgili kamu veya 6zel kurulu$ temsilcilerini veya kigileri de toplantlya gaolrabilir.

hqe Kurulu
Madde 6 - Bu yonetmelildeki goravleri yerine getirmek Uzere llge Kurulu, kaymakamtn balkanhglnda;

a) llge belediye ba$kanl veya baikan yardrmctsl'
bi ll-Genel Meclisinin ilgeden se9ilen iiyeleri araslndan seqecegi birtemsilci'

"! 
rurriy" Buyuk Millei Mectisi'noe grubu bulunan siyasi p;rtileiin ilge bagkanlan veya g6revlendirecekleri bir temsilci,

O) fafUite veya yttKsekokulun bu konuda gorevlendirecekleri bir Ooretim tiyesi veya elemanl'

ej Kamu kurum ve kuruluglannda gorev yipan bir avukal veye hukuk fakiiltesi mezunu bir kamu gdrevlisi,

t1 llgeOe gOrev yapan avui.atlardan bagvuranlar arastndan kaymakamltk taraflndan belirlenecek bir lemsilci'

g) lieeAe-gOrev-yipan doktorlardan bagvuranlar arasrndan kaymakamllk taraflndan belirlenecek bir temsilci'

ii Kaymakamlrk taraftndan betirlenecek meslek odalanndan veya sendikalardan bir.temsilci,

i) Mahalti tetevizyon, g.i;i", i"dvJ gibi kurutuglardan bagvuraniar arasrndan kaymakamhk taraflndan belirlenecek bir temsilci,

j) Muhtarler Oernegi iagkanr, y;ks; mahalle-muhtarlarindan ba$Vuranlar araitndan kaymakamllk taraf'ndan belidenecek bir

temsilci,
k) Okul-aile birliklerinden Dagvuranlar arasrndan kaymakamhk taraflndan belirlenecek bir temsilci'

t1 Sivil Toptum Kuruluglanndin bagvuranlar arastnd;n kaymakamhk laraflndan belirlenecek en az iki temsilciden'

olugur.
Kurul Bagkant gereKli g6rdu0u durumlarda ilgili Kamu veya 6zel kurulug temsilcilerini veya kigileri de toplantlya Qa6lrabilir'

Dantgma ve balvuru masalarl
Madde Z - lilerde vatitik yazr igteri mudurlligunde, ilgelerde kaymakamhk yazl igleri mudurlUoUnde herkesin kolayca

ulagabilecegi bir dantgma ve bagvuru'masasr olugturulur. Masaya gelen bagvurularlailgilenmek i.izere illerde vali, ilgelerde kaymal€m

taraftndan siirekti bir memur gorlvtandirilir. Masa gdrevlisinin nutuI tormasyonuna sahip olmasl veya halkla iligkiler konusunda uzman

olmasr 962 oniinde bulundurulur.
Komisyonlar
MaddqB - En az iig Uyeden olugmak uzere' ilve llge Kurullan bunyesinde;

a) Halkla iligkiler ve ileligim faaliyetleri,

b) Insan haklarl e0itimi ve insan haklarr bilincini geligtirme,
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c) Insan haklan ihlallerini aragtlma, inceleme ve degerlendirme,
konulannda birer komisyon olugturulur.
Gerekli gorulen hallerde di$er konularda da komisyonlar olugturulabilir.

UCuNco BOL0M
il ve llge lnsan Haklarr Kurullannrn Gdrevlerl

Ganel gdrovler
Madde 9 * ll ve llge Kurullan;

a) lllerde Bakanlrk, Bagkanhk, Valilik, il Masast, il Kurulu Uyeleri ve ilge Kurullan taraflndan ll Kurulunun gundemine getirilen;

ilgelerde ie Bakanltk, aagfantif, Valilik, ll Kurulu, Kaymakamhk, llge Masasr ve ilge Kurulu tiyeleri taraflndan ilge Kurulu gilndemine

getirilen konulan degerlendirmek,
b) Insan haklafl ihlal iddialartnt incelemek ve aragtlrmak,

ci insan haklannrn korunmast ve insan hak ve ozgiirliiklerinin kullantlmaslnrn onundeki engeller ile hak ihlallerine yol agan

sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, aragtrrmak ve bunlann gdziimune iligkin valilik veya kaymakamhk makamlna

6nerilerde bulunmak,
d) Her tilrlu ayrlmclhgln 6nlenmesi igin gerekli galtgmalarl yapmak,

ei ldarenin uygulamaiannda vatandaglara ho$gdrii ve nezaketle yaklagrlmasrnt sa6lamak amaclyla gerekli gallgmalan yapmak,

f) Ayda bir tum galtgmalarr 6zet olarak, ilgelerde il Kuruluna, illerde Bagkanlr0a bildirmek,

ile gorevlidir.
Halkla illgkiler ve ilotigim
Madde 10 - il ve ilQe Kurullan:
a) ll ve llge Masalafl kurmak,
b) Insaniaklanna iligkin ihbar, dilek, talep ve gikayeti olan kigilerin, insan haklan kurullarlna bagvurularlnl kolaylagtlrmak igin'

butun kamu kurum ve kuruluglarr ile gehrin onemli noktalanna 'lnsan Haklan Bagvuru Kutularl" koymak ve bu kutularln valilik ve

kaymakamhk taraflndan g6reviendirilen personel marifetiyle mumkun olan en krsa siirede agtlmaslnl ve igindekilerin bir tutanakla masa

bagkanlrgrna teslim edilmesini saolamak,' 
C; teteton ve elektronik postayla ihbar imkanrnr sa$layacak tedbirleri almak, bu amagla herkesin danlgma ve ba9vuru

masalar|na ulagtlabilecegi telefon ve elektronik mektup adreslerini yazrh ve gdrsel bastn aractll0ryla halka duyurmak,

d; Kuniltarrn galigmatanyla ilgili olarak halkt bilgilendirmek, bu amagla yazrh ve g6rsel basln kuruluglanyla igbirliqi yapmak ve

internet imkanrndan yararlanmak,
e) Kurullann gorev ve galtgmalarlnda siviltoplum kuruluglarlyla igbirligini geligtirmek'

0 Sivil toplum kurulu$lanntn insan haklafl konulannda gahsmalar yapmalaflnr legvik elmek ve desteklemek,

ile g0revlidh.
Bllgllendlrm6, bilinglendlrme ve egltim
Madd€ '11 - il ve llge Kurullan;
a) Avrupa Insan Haklan Sdzlegmesi ve Trlrkiye Cumhuriyeti Anayasasrnda yeralan insan haklan konularlnda her ttirli.i galtgmayt

yaparak, kurul iiyeleri, uygulaytctlar ve vatandaglann bilinglendkilmesini saglamak amactyla etkinlikler dUzenlemek,

b) Birlegmig Milletler Insan Haklafl Evrensel Beyannamesi melni ve insan haklan konusunda taraf olduoumuz uluslararasl
sdzleqmeleri kurul iiyelerine, kamu kurum ve kuruluglanna ve vaianda$lara dagltmak,
c) insan haklafl ile ilgili kitap, brogiir ve mevzual metinlerini temin ederek kurul Uyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluglanna ve

vatandaglara dagrimak,
d) insan haklan konusunda, levha, afig, brogtir ve panolar hazrrlanarak veya temin edilerek halktn gorebilecegi yerlere asmak,

e) Insan haklail bilincinin yaygrnlagtrfllmasr amacryla, koy ve mahalle muhtarhklanyla diyalogu geligtirmek,

D Insan haklan konusunda panel, konferans, seminer, konser, tiyatro, slayt ve film gdsterisi gibi elkinlikler dUzenlemek,
g)Yerel radyo ve televizyon kanallannda uzmanlailn kalrhmryla insan haklan konusunda programlar duzenleyereK aydtnlatlcl

bilgiler verilmesini sa6lamak,
h) ilk ve orta dereceli okullarda insan haklan ogrenci kolu kurulmaslnr ve insan haklanna saygr bilincini yerle$irmek igin

etkinlikler dUzenlenmesini tesvik etmek,
i) FakUltelerin ve yUkBekokullann insan haklan alanrndaki faaliyetlerini desteklemek,
j) 9evre bilinciniyaygrnlagtrrmak amaclyla bilgilendirme ve bilinglendirme gahlmalan yapmaK,

k) Kutuphanelere insan haklan konulu kitap, dergi ve brogur gibi kaynaklan temin ederek halkrn kullantmtna sunulmaslnl
saglamak,

ile gorevlidir"
Aragtrrma ve lzl€me
Madde 12 - ll ve llge Kurullan;
a) Insan haklanyla ilgili konularda tiniversiteler, kamu kurumlan, sivil toplum kuruluqlan ve diger kurumlarla igbirlioi yaparak

araghrma yaprlmasr, yaptrfllmasr ve rapor hazrrlanmasrnr saolamak,
b) Kadtn, gocuk, hasta ve 6z0rlii haklan ile ilgili aragtumalar yaprlmasr ve gozumler iiretilmesini tegvik etmek,
c) Insan haklafl ihlaline neden olan gevre ve trafik sorunlan ile ilgili aragtrrmalar yaprlmasr ve goziimler iiretilmesini tegvik

etmek,
d) llkdgretim gaorna geldi0i halde gegitli sebeplerle okula gidemeyen qocuklarla ilgili aragtrrmalar yaprlmasrnr saglamak,
e) Sokak gocuklannrn sorunlannrn gdzumune, gocuk iggiliginin ve gocuk dilenciliginin onlenmesine y6nelik galrqmalar

yaprlmasrnr saqlamak,

0 Insan haklan uygulamalannr yerinde gormek amacryla ilgili kurum vo kuruluglara ziyaretler gerg€kleilirmek,
g) Insan haklan uygulamalannrn tegvik edilmesi amacryla 6rnek kurum ve kuruluglar ile kamu gcirevlilerinin tespit edilerek

6dUllendirilmesini saglamak,
h) Karakol ve nezarethane denelleme formlannr inceleyerek varsa aksakhklann giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde

bulunmak,
i) Nezarethane kogullannrn iyilegtirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getkilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak,
j) Sanrk haklannrn elkin bir Sekilde uygulanmasrnr saolamaya ydnelik ara$trrma ve inceleme yapmak,
ile g6revlidir.
ihlal iddlalarrnr Inc€leme ve karara baolama
Madd€ 13 - ll ve llge Kurullafl; insan haklan ihlali iddialan ile ilgili ba$vurulan incelemek ve aragtrrmak, inceleme ve ara9trrma

sonuglannr degerlendirmek, ulagrlan sonuglan konusuna gore Cumhuriyel savcrhklaflna ya da ilgili idari makamlara iletmek ve
sonucunu takip etmekle gdrevlidir.

DORDUNCU BOLUM
ll ve llge insan Haklan Kurullaflnrn galrgma Usul ve Esaslarl

Kurul toplantr esaslan
Madde 14 - Kurullar asagtdaki usul ve esaslara g6re Qalr$rr;
a) Kurullar ayda bir defa toplanrr. Ancak gerekli gdriilen durumlarda, bagkanrn gagnsr Uzerine ayda birden fazla da toplanabilir.
b) Kurul toplantrlanna illerde vali veya valinin gdrevlendirecegi bir vali yardrmcrsr, ilgelerde kaymakam bagkanltk eder.
c) Kurul, 0ye lam sayrsrnrn sall gogunlugu ile loplanrr ve toplantrya katrlan tiyelerin salt goounlugu ile karar verir.
d) Kararlara itirazr olan Uyelerin kar$r oy gerekgeleri, karar altrnda ozet olarak kaydedilir.
e) Kurul Balkanr ve 0yeleri; kendileri, alt ve tisl soylanndan biri ve esleri ile ilgili olan konulann goruguldtioo toplanttlara

katrlamazlar.
f) Toplantrya kat'lmayan Uyelerin mazeretleri toplantr lutanagrnda belirtilir. Kurul toplantrlaflna katrlmaKa ozen gdstermeyen

iiyelerin kurum ve kuruluglafl uyaflhr ve Ug defa rist iiste kurul toplantrlanna katrlmayanlann tiyelioi dfi$mu9 sayrlrr.
g) Gundem, kurul bagkant tarafrndan Uyelerin teklifleri de dikkate alrnarak hazrrlanrr ve toplantrdan 0nce kurul Uyelerine

dagrtrhr.
h) Toplantrlar nedeniyle Uyelere herhangi bir ucret 6denmez.
sekretarya hlzmeti
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Madde 15 - Kurulun sekretarya hizmetleri, illerde ve ilgelerde yazr igleri mtldtirlilkleri tarafrndan yurutuliir. Zorunlu masraflar
valilik ve kaymakamlrk tarafrndan kargrlanrr.

Komlsyonlann gahgma usul ve esaglafl
Madde '16 - Komisyonlar toplantrlannr gahgma $artlanna gore belirleyecekleri arahklarla gergeklegtirir. Komisyonlar

qah$malaflnt yaparken diser kurul Uyelerinin bilgi ve g0rti;Une de bagvurabilir. Komisyonlar yapacaklan gahgmalan aragttrma, inceleme

ve degerlendime raporlannr kurul gUndemine getirmek uzere kurul baqkanlna sunar.

Bagvurulann allnmasl
Madde 17 - Masalar bagvurularln allnmaslnda agagldaki usul ve esaslara uyar;

a) Ba$vurulann m0mkUn olabildigince kolaylagttnlmasr esas olup, bagvurular dilekgeyle, telefonla, elektronik posta veya 9ehrin

degigik yerlerine konulan Insan Haklan Bagvuru Kutulan aracrlrgryla veya sdzlU olarak yapllabilir.

b) Elektronik posta mesajlart ve insan Haklan Bagvuru Kutulan milmki]n olan en Klsa surede aglllr.

c) Bagvuru sahibinden bagvuruyla ilgili bilgi ve belgeler allnrr.
d) Dilekgeyle yaptlan bagvurularda, ba$vuru sahibine ba$vurunun tarih ve sayrsrnl gosteren bir allndl belgesi verilir.

e) Masaya gelen lum bagvurular, takibinin yaptlmast amactyla dosyalanrr, takip defterine kaydedilir; her baivuruya bir kayrt

numarasr verildiKen sonra en ktsa siirede kurul baSkanlna iletilir.
Bagvurulafl n degerlendirilmesi vo sonuqlandlnlmasl
Madde 18 - Bagvurulann deoerlendirilmesi ve sonuglandrfllmasrnda a$aoldaki usul ve esaslara uyulur;

a; it ve itge Kurullanna yaptlan bagvurular, ilve llge Masalarr aracrlrgryla kurul gundemine getirilir.

Oi it ve itge Masatailna gelen her bagvuru kurulda gortigultir ve balvurularla ilgili ne tur iglemler yaptlaca{tna karar verilir

cj Bagvuiular, konulanna gOre ilgili kanunlarda belirtilen zamanagrmr sUreleri 962 Oniinde lutularak de6erlendirilir.

O) Xuiutaa atlnan kararlai ve ylprlan iilemler yazth olarak bagvuru sahibine en geg otuz gUn igerisinde bildirilir ve gerekli

hallerde ara bilgi de verilir.
e) Kurul, gerekli gordugii hallerde re'sen veya bagvuru sahibinin istegi rizerine, bagvuru sahibini veya temsilcisini dinleyebilir.

f) Bagvuru hakknda karar verilmesine imkan vermeyen eksiklikler s6z konusu ise, eksikliklerin tamamlanmasl igin ara karar

ailnrr.
g) Bakanhk ve Ba$kanltk taraftndan iletilen konular ilgili kurulda oncelikle g6rugUlerek sonuglandlrlllr ve sonucundan Bakanh0a

veya Bagkanlrga bilgi verilir.- 
n; eagvuru iahibine verilecek yanrtta, haklan konusunda kendisine bagvurabilecegi yasal yollar hakklnda bilgi verilir.

i) Kurul kararlan, ilgili kamu kurum ve kurulu$lan tarafrndan geciktirilmeksizin dncelikle ele allnlp sonuglandlrlllr.

Raporlama
Madde 19 - Kurullar taraftndan faaliyetleri ile ilgili aylrk rapor hazrrlanrr. Haztrlanan raporlar ddnemi izleyen ayln ilk 10 giinu

igerisinde valilik kanalryla BagkanhOa g0nderilir.

Aynca turuilar, Dunyi lnsan Haktan GUnU ve Haftasl programr gergevesinde yaptlan faaliyetleri igerir bir raporu bir ay igerisinde

valilik kanalryla BaSkanh0a gonderir.

BE$lNci soLuM
Cegitli HUkilmler

Y0rUrlalkten kaldtnlan hUkUmler
ltadde 20 - 2l11l2ooo tarihli ve 24218 sayil Resmi Gazetede yaytmlanan "lnsan Haklarr Kurullannln G6rev, Kurulug ve

Salrima Esaslafl Hakktnda YOneimeliK' yUrUrlUkten kaldlrllmlgtlr.
Y{iriirliik
Madde 21 - Bu YOnetmelik yaylml iarihinde yUrUrluge girer'
Y0rUtme
Madde 22 - Bu Yonetmelik htikUmlerini insan haklanndan sorumlu Bakan ytlrutur.
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