İNSAN HAKLARI ÜST KURULUNUN KURULUŞ,GÖREV VE İŞLEYİŞİ İLE
İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Üst Kurulunun
kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2
Bu Yönetmelik; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapan
12/4/2001 tarihli ve 4643 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3
Bu Yönetmelikte geçen;
Devlet Bakanlığı : İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığını,
Başkanlık : İnsan Hakları Başkanlığını,
Üst Kurul : İnsan Hakları Üst Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Hakları Üst Kurulunun Kuruluş, Görev ve
İşleyişi ile İlgili Esaslar
Kuruluşu
Madde 4
Üst Kurul; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında; Başbakanlık,
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlarından teşekkül eder. Üst
Kurul gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerini
toplantılarına katılmaya davet edebilir.
Görevleri
Madde 5
Üst Kurulun görevleri şunlardır:
a) İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve kanuni
düzenlemelere ilişkin çalışmaları yapmak ve gerekli önerilerde bulunmak. .

b) Yürürlükteki mevzuatın ve kanun tasarılarının insan hakları temel ilkeleri, uluslararası
belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmeleri için uygun gördüğü tavsiyeleri yapmak.
c) Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları
konusunda tavsiye kararları vermek.
d) İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinde ve Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerde
öngörüldüğü şekilde, çağdaş ve evrensel ölçülere uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla
yapılacak çalışmaları koordine etmek.
e) İnsan hakları alanında kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması
amacıyla yapılacak çalışmaları koordine etmek.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen insan haklarıyla ilgili hizmetiçi eğitim
programlarının uygulanmasını izlemek, kitle iletişim araçlarına ve sivil toplum kuruluşlarına
yönelik insan hakları eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak.
g) İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinde görev alacak öğretim üyesi ve temsilci
gönderecek gönüllü kuruluşları seçmek, Komite çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve
yönlendirmek.
h) İnsan Hakları Danışma Kurulunda görev alacak kurum ve kuruluş temsilcileri dışındaki
üyeleri seçmek, çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.
ı) İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili olarak Başkanlık ve İnceleme Heyetleri tarafından
yapılan incelemeleri değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak.
i) Belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak.
Çalışma Esasları
Madde 6
a) Üst Kurul Devlet Bakanının çağrısı ile her ay düzenli olarak ve gerektiğinde daha kısa
aralıklarla toplanır.
b) Üst Kurula Devlet Bakanı başkanlık eder.
c) Üst Kurula Devlet Bakanının bulunmadığı hal ve zamanlarda Başbakanlık Müsteşarı
başkanlık eder.
d) Üst Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.
Yürürlük
Madde 7
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 8
Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurulun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

