
 

 

 
 

TOKAT VALİLİĞİ 

İL İNSAN HAKLARI KURULU 

İNSAN HAKLARI, İNSANA YAKIŞIR 

İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN 

Kurula Nasıl Başvurulur? 

Tokat Valiliğinde herkesin kolayca 

ulaşabileceği bir Danışma ve 

Başvuru Masası bulunmaktadır. 

Başvurularla ilgilenmek üzere sürekli 

personel görevlendirilmiştir.  

İl İnsan Hakları Kuruluna, bütün 

kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin 

önemli noktalarında bulunan "İnsan 

Hakları Başvuru Kutuları" aracılığıyla 

başvurabilmektedir. Bu kutular 

Valilikçe görevlendirilen personel 

tarafından en kısa sürede açılmakta 

ve içindekiler bir tutanakla masa 

başkanlığına teslim edilmektedir. 

İl İnsan Hakları Kuruluna telefon, 

faks, e-mail, dilekçe gibi her türlü 

iletişim aracını kullanarak veya sözlü 

olarak başvurmak mümkündür. 

Ayrıca Tokat Valiliği web sayfasının 

"İnsan Hakları" bölümüne girilerek, 

elektronik posta yoluyla da başvuru 

yapılabilmekte; ayrıca bu bölümde yer 

alan bireysel başvuru formu 

doldurularak Danışma ve Başvuru 

Masasına başvurulabilmektedir. 

 

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar Nelerdir? 

İhlalin bir kamu görevlisinin kusurlu 

davranışından veya kamu hizmetinin 

gereği gibi yerine getirilmemesinden 

kaynaklanması gereklidir. 

Başvurularda, başvuranın kimlik, adres 

ve telefon bilgileri bulunmalıdır. 

Başvuru konusu iddiaların araştırılması 

ve sonucun başvurana bildirilmesi, 

hakları konusunda başvurulabilecek 

yasal yollar hakkında bilgi verilmesi için 

bu gereklidir. 

Başvuru konusu hak ihlaline ilişkin 
olaylar kısaca açıklanmalı, ihlal 
iddialarına ilişkin varsa deliller 
başvuruya eklenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN HAKLARI YERYÜZÜNÜN EN 

BARIŞÇIL SİLAHIDIR  

İl Kuruluna yapılan başvurular, İl 

Masaları aracılığıyla kurul gündemine 

getirilir. Her başvuru Kurulda görüşülür 

ve başvurularla ilgili ne tür işlemler 

yapılacağına karar verilir. 

Başvurular, konularına göre ilgili 

kanunlarda belirtilen zamanaşımı 

süreleri göz önünde tutularak 

değerlendirilir. 

En az üç üyeden oluşmak üzere, İl 

Kurulu bünyesinde; "Halkla İlişkiler ve 

İletişim", "İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan 

Hakları Bilincini Geliştirme", "İnsan 

Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme 

ve Değerlendirme", konularında birer 

komisyon bulunmaktadır.  

Kurul gündemine gelen başvurular, 

gerekli görüldüğü hallerde, ilgili 

komisyona havale edilir. 

Komisyonlar yapacakları çalışmaları 

rapor halinde kurul gündemine getirmek 

üzere kurul başkanına sunar. 

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu 

ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin 

salt çoğunluğu ile karar verir. Kararlara 

itirazı olan üyelerin karşı oy gerekçeleri, 

karar altında özet olarak kaydedilir. 

Kurulda alınan kararlar ve yapılan 

işlemler yazılı olarak başvuru sahibine 

en geç otuz gün içerisinde bildirilir ve 

gerekli hallerde ara bilgi de verilir. 

 
Tokat Valiliği 
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Başvuruda şikâyetçi olduğunuz 

kamu görevlisinin kimliği veya kamu 

kurumunun adı açıkça belirtilmelidir. 

İhlal iddialarının araştırılıp gerekli 

sonuca ulaşılabilmesi için bu bilgiler 

önemlidir. 

Kişiler arasındaki özel sorunları 

incelemek Kurulun görev alanı içinde 

değildir. 

Başvuruda kişilere hakaret edilmesi, 
küçük düşürücü ifadeler 
kullanılması, gerçek dışı beyanlarda 
bulunulması, başvuru hakkının 
kötüye kullanılması olarak kabul 
edildiğinden, bu tür başvurular 
dikkate alınmamaktadır. 

Başvurular Nasıl İncelenir ve Karara 
Bağlanır? 

İnsan Hakları Danışma ve Başvuru 

Masasına gelen tüm başvurular; 

 

Takibinin yapılması amacıyla 

dosyalanır, e-icisleri sistemi 

üzerinden elektronik ortamda  

kaydedilir. 

Dilekçeyle yapılan başvurularda 

sahibine başvurunun tarih ve sayısını 

gösteren bir alındı belgesi verilir. 

Her başvuruya bir kayıt numarası 

verildikten sonra en kısa sürede kurul 

başkanına iletilir. 

 
İNSAN HAKLARI, ONURLU, EŞİT VE 

ÖZGÜR YAŞAMAKTIR

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kurul, gerekli gördüğü hallerde 

re'sen veya başvuru sahibinin isteği 

üzerine, başvuru sahibini veya 

temsilcisini dinleyebilir. Başvuru 

hakkında karar verilmesine imkan 

vermeyen eksiklikler söz konusu 

ise, eksikliklerin tamamlanması için 

ara karar alınır. Başvuru sahibine 

verilecek cevapta, hakları 

konusunda kendisine 

başvurabileceği yasal yollar 

hakkında bilgi verilir. 

Kurul kararları, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

geciktirilmeksizin öncelikle ele 

alınıp sonuçlandırılır. 

 

İnsan Hakları Nedir? 

İnsan hakları, insan onurunu 

korumayı ve insana saygıyı esas 

alan, her yerde ve herkes için 

geçerli olan, insanın doğuştan sahip 

olduğu tüm haklardır. İnsan hakları, 

insanı haksız ve keyfi 

müdahalelerden korur, insan 

onuruna yakışır bir hayat seviyesine 

ulaştırır. Ayrıca insan hakları 

herkesin; cinsiyet, ırk, renk, din, dil, 

 

yaş, tabiiyet, düşünce, ulusal veya 

toplumsal köken ve zenginlik gibi 

hiçbir fark gözetilmeksizin kanun 

karşısında eşit muamele görmesini 

sağlar. 

II Kurulunun Görevleri 
Nelerdir? 

İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili 

başvuruları incelemek ve 

araştırmak, inceleme ve araştırma 

sonuçlarını değerlendirmek, ulaşılan 

sonuçları konusuna göre 

Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili 

idari makamlara iletmek ve 

sonucunu takip etmek, 

İnsan haklarının korunması ve insan 

hak ve özgürlüklerinin 

kullanılmasının önündeki engeller ile 

hak ihlallerine yol açan sebepleri 

incelemek, araştırmak ve bunların 

çözümüne ilişkin yetkili makamlara 

önerilerde bulunmak; 

Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için 

gerekli çalışmaları yapmak; 

İdarenin uygulamalarında 
vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle 
yaklaşılmasını sağlamak amacıyla 
gerekli çalışmaları yapmak,  

 

Kurul Kimlerden Oluşur? 

* İl Kurulu, Vali Yardımcısının 

başkanlığında; 

* Belediye başkan yardımcısı, 

* İl Genel Meclisi'nden bir temsilci, 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 

grubu bulunan siyasi partilerden 

bir temsilci, 

* Üniversite tarafından 

görevlendirilen bir öğretim 

üyesi, 

* Valilik tarafından belirlenen; 

Kamu kurum ve 

kuruluşlarında görev yapan bir 

avukat, 

* Baro temsilcisi, 

* Tabip Odasından bir temsilci, 

* Ticaret ve Sanayi Odasından 

belirlenen bir temsilci, 

* Diğer meslek odaları veya 

sendikalardan bir temsilci, 

* Mahalli televizyon, gazete, 

radyo gibi kuruluşlardan 

başvuranlar arasından 

belirlenen bir temsilci, 

* Muhtarlar derneği başkanı, 

* Okul-aile birliklerinden 

başvuranlar arasından 

belirlenen bir temsilci 

* Sivil toplum 

kuruluşlarından başvuranlar 

arasından belirlenen en az üç 

temsilciden oluşmaktadır. 

İnsan hakları nelerdir 

“İnsan Hakları”; İnsanın insan 

olarak doğmakla elde ettiği 
haklara insan hakları denir. Yani 
insanlara doğuştan verilen, 
verilmesi gereken haklardır. 
Temel insan haklarından bazıları 
şunlardır. 

a. Yaşama Hakkı 

b. Sağlık Hakkı 

c. Eğitim Hakkı 

d. Mülk Edinme Hakkı 

e. Seyahat Hakkı 

f. Haberleşme Hakkı 

g. Kanun Önünde Kendini Savunma 

Hakkı 

h. Hak Arama Hakkı 

i. Seçme ve Seçilme Hakkı 

j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı 

k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak 

Yararlanma Hakkı… 

GÜZEL SÖZLER 

 İnsan köle doğmaz, köle yapılır.  
 Gerçek olan tek yarış! İnsanlık 
yarışı. 
 En büyük sevgi, insanlık 
sevgisidir.  
 İnsan, insanın efendisi olamaz. 
  Ancak kendi kendini yönetebilen 
insanlar hürdür.  
 Bütün insanlar özgür ve eşit 
doğarlar.  
 Özgürlüğünden vazgeçen kimse, 
insanlık hak ve görevlerinden 
vazgeçmiş demektir.  
 Her ilerlemenin ve kurtuluşun 
anası hürriyettir.  

 Kişisel hürriyetler kutsaldır. 

HERKESE “İNSAN HAKLAR”I 

ŞİMDİ HEMEN 

 

Tokat İl İnsan Hakları Kurulunun 

Sekretaryası Tokat Valiliği Hukuk İşleri 

 

 

 


