
ÝNSAN HAKLARINI ÝNCELEME KOMÝSYONU
KANUNU

Kanun Numarasý : 3686
Kabul Tarihi : 5/12/1990
Resmi Gazete : Tarih : 8/12/1990 Sayý: 20719

Amaç
MADDE 1- Bu Kanunun amacý; Dünyada ve ülkemizde

insan haklarýna saygý ve bu konudaki geliþmeleri izlemek
suretiyle uygulamalarýn bu geliþmelere uyumunu saðlamak ve
baþvurularý incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde
bir Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun kuruluþ, görev,
yetki, çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu Kanun; T.C. Anayasasý ile Ýnsan Haklarý

Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gibi
çok taraflý uluslararasý belgelerde belirlenmiþ bulunan insan hak
ve hürriyetleri ile uluslararasý alanda genel kabul gören insan
haklarýný kapsar.

Komisyonun Kuruluþu
MADDE 3- Üye sayýsý Danýþma Kurulunun teklifi üzerine

Genel Kurulca belirlenecek Ýnsan Haklarýný Ýnceleme
Komisyonunda; siyasi parti gruplarý ile baðýmsýzlar Meclisteki
sayýlarýnýn - boþ üyelikler hariç - üye tamsayýsýna nispet edilmesi
ile bulunacak yüzde oranýna uygun olarak temsil edilirler.
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Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki
seçim yapýlýr. Ýlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi üç yýldýr.

Komisyon, Siyasi Parti gruplarýnýn yüzde oranlarýna göre,
bir baþkan, iki baþkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu
seçim, üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla toplanan Komisyonun,
toplantýya katýlanlarýnýn salt çoðunluðunun gizli oyuyla yapýlýr.

Komisyonun Görevleri
MADDE 4- Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun

görevleri þunlardýr:
a) Uluslararasý alanda genel kabul gören insan haklarý

konusundaki geliþmeleri izlemek.
b) Türkiye’nin insan haklarý alanýnda taraf olduðu uluslararasý

andlaþmalarla T.C. Anayasasý ve diðer milli mevzuat ve uygula-
malar arasýnda uyum saðlamak amacýyla yapýlmasý gereken de-
ðiþiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarýnýn gündemin-
deki konular hakkýnda, istem üzerine görüþ ve öneri bildirmek.

d) Türkiye’nin insan haklarý uygulamalarýnýn, taraf olduðu
uluslararasý andlaþmalara, Anayasa ve kanunlara uygunluðunu
incelemek ve bu amaçla, araþtýrmalar yapmak, bu konularda
iyileþtirmeler, çözümler önermek.

e) Ýnsan haklarýnýn ihlale uðradýðýna dair iddialar ile ilgili
baþvurularý incelemek veya gerekli gördüðü hallerde ilgili
mercilere iletmek.

f) Gerektiðinde dýþ ülkelerdeki insan haklarý ihlallerini
incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine
doðrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracýlýðýyla sunmak.
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g) Her yýl yapýlan çalýþmalarý, elde edilen sonuçlarý, yurt içi
ve dýþýnda insan haklarýna saygý ve uygulamalarý kapsayan bir
rapor hazýrlamak.

Komisyonun Yetkileri
MADDE 5- Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, görevleri

ile ilgili olarak, bakanlýklarla genel ve katma bütçeli dairelerden,
mahalli idarelerden, muhtarlýklardan, üniversitelerden ve diðer
kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlardan bilgi istemek
ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çaðýrýp bilgi almak yet-
kisine sahiptir.

Komisyon, gerekli gördüðünde uygun bulacaðý uzmanlarýn
bilgilerine baþvurabilir ve Ankara dýþýnda da çalýþabilir.

Komisyonun Çalýþma Usul ve Esaslarý
MADDE 6- Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, üye

tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn
salt çoðunluðu ile karar verir; ancak karar yeter sayýsý hiçbir
þekilde üye tamsayýsýnýn dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz.

Komisyon, incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle
de yapabilir.

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazýrladýðý raporlarý
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlýðýna sunar. Bu raporlar
Danýþma Kurulunun görüþ ve önerisi ile Genel Kurul gündemine
alýnabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüþme açýlarak
bilgi edinilir.

Komisyon raporlarý Baþbakanlýk ve ilgili bakanlýklara da
Baþkanlýkça gönderilir.
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Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun
sorumlularý hakkýnda genel hükümlere göre kovuþturma veya
iþlem yapýlabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkan-
lýðýnca Komisyon raporu ilgili mercie bildirilir.

Komisyon çalýþmalarý ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdýþý gö-
revlendirmelere ait giderler, Komisyonun kararý ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn onayý ile 6245 sayýlý Harcýrah
Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe-
sinden karþýlanýr.

Ýnceleme ve Sonucun Bildirilmesi
MADDE 7- Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnca havale olunan baþvurular ile
ilgili konularý inceler.

(Deðiþik: 2/1/2003 - 4778/29 md.) Komisyon, baþvurularýn
sonucu veya yapýlmakta olan iþlem hakkýnda baþvuru sahibine
en geç altmýþ gün içinde bilgi verir.

Uygulanacak Ýçtüzük
MADDE 8- Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun

çalýþmalarýnda, bu Kanunda sarahat olmayan hallerde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðü hükümleri uygulanýr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Ýçtüzüðü gereðince komisyonlar üzerinde haiz
olduðu denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 9- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet

Meclisi Baþkaný ile Bakanlar Kurulu yürütür.
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3686 SAYILI KANUNA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK GETÝREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ TARÝHÝNÝ

GÖSTERÝR LÝSTE

Kanun Farklý tarihte Yürürlüðe
No. yürürlüðe giren maddeler giriþ tarihi
4778 – 11/1/2003
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