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MALATYA VALİLİĞİ 

İL İNSAN HAKLARI KURULU 

İL İNSAN HAKLARI KURULUNUN KURULUŞU 

 

     Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, 2004 yılından beri faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İl ve İlçe İnsan 

Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 15. 

Maddesine göre İl İnsan Hakları Kurulu Bürosu kurulun sekretarya hizmetlerini İl Yazı İşleri 

Müdürlüğüne bağlı olarak yürütmekte iken, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan “Valilik ve Kaymakamlık birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

21/a-11 maddesine göre 16.01.2012 tarihinde yeni kurulan Hukuk İşleri şube Müdürlüğüne 

bağlı olarak sekretarya hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

 

23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları 

Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin  

 

a-) 5. Maddesi uyarınca; İnsan Haklarından sorumlu ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında  

 

 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi 

 AK Parti temsilcisi 

 CHP temsilcisi 

 MHP temsilcisi 

 İYİ Patri temsilcisi 

 HDP temsilcisi 

 İnönü Üniversitesi temsilcisi 

 Muhakemat Müdürlüğü temsilcisi 

 Baro Başkanlığı temsilcisi 

 Tabipler Odası temsilcisi 

 Ticaret San.Odası. temsilcisi 

 Okul Aile Bir.Temsilcisi 

 Esnaf Sant.Oda.Bir temsilcisi 

 Mlt.Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi 

 Malatya Muhtarlar Der. temsilcisi 

 Mimarlar Odası temsilcisi 

 Mazlumder temsilcisi 

 İnşaat Mühendisleri odası temsilcisinden müteşekkil olarak faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

 

b-) Yönetmeliğin 8. maddesine göre aşağıda belirtilen komisyonlara üye seçilerek komisyonlar 

oluşturulmuştur. 

 

 a)Karakol ve Nezarethanelerini  ve Kurumları Ziyaret Komisyonu  

b)  Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu 

c) İnsan Hakları  Eğitimi ve İnsan  Hakları  Bilincini Geliştirme Komisyonu 

d) Dilekçe İzleme ve İnceleme Komisyonu  

 



 

c-)Yönetmeliğin 9.maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplanarak, kurulun kendisine vermiş 

olduğu görevler çerçevesinde;  

 

 Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, 

  İnsan haklarını korumak, 

  İhlal iddialarını incelemek ve araştırmak, 

  İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol 

açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların 

çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak” üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yapılan 

faaliyetler ve alınan kararlar rapor halinde her ay düzenli olarak Türkiye İnsan Hakları 

ve Eşitlik Kurumuna gönderilmektedir. 

 

Yönetmeliğin 10/a Maddesine göre Malatya Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünde, 

herkesin kolayca ulaşabileceği bir danışma ve başvuru masası oluşturulmuştur. Masaya gelen 

başvurularla ilgilenmek üzere sürekli bir Ön lisans mezunu Veri Hazırlama ve Kontrol 

İşletmeni görevlendirilmiştir. İlçelerde Kaymakamlık bünyesinde İnsan Hakları masaları 

kurulmuştur. 

 

 İnsan Haklarına ilişkin dilek, talep, ihbar ve şikâyeti olan vatandaşların insan hakları 

kurullarına başvurularını kolaylaştırmak için bütün kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin uygun 

görülen yerlerine İnsan Hakları kutuları yerleştirilmiştir.  

 

      Kutular her ay İl Kurulu Toplantısından önce, İnsan Hakları İl Kurulu Bürosu görevlisi 

tarafından açılıp, içinden çıkanlar tutanakla tespit edilerek İnsan Hakları İl Kurulu gündemine 

sunulmaktadır.  

 

TOPLANTILAR 

 

  Halen İlimizde İnsan Hakları İl Kurulu,her ayın ilk Çarşamba günü Saat 15.30’de 

çağrısız olarak İnsan Haklarından sorumlu ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanarak 

aylık faaliyet raporlarını, internet üzerinden gelen müracaatları, dilek şikâyet ve öneri 

kutularına atılan başvuruları, İnsan Hakları Bürosuna yapılan başvurular ile ilçelerden gelen 

raporları incelemekte ve karara bağlamaktadır.  

 

Toplantılar sonucu düzenlenen aylık faaliyet raporları ilgili Vali Yardımcısı imzasıyla 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmektedir.  

 

 

YAPILAN FAALİYETLER 

 

 

1) “10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası ” nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında yer alan insan hakları konularında, özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda 

vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Çocuğum ve Haklarım Var, 

Kadına Şiddete Son” isimli broşürler hafta boyunca Valilik Hizmet Binası girişinde 

vatandaşlara ve personele dağıtılmıştır. 



2) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle okullarımızda 

çeşitli seminerler, paneller konferanslar, yarışmalar bilgilendirme programları düzenlenmiş, 

Okul panolarına insan hakları ile ilgili şiir, makale, resim ve broşürler asılması sağlanmıştır. 

3) Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Spot Filmleri” 

Malatya da yayın yapan yerel Tv’lere gönderilerek hafta boyunca reklam aralarında 

yayınlanması için İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yazı yazılmıştır. 

4) Hafta boyunca, İnsan Hakları ile ilgili afişler Valilik girişine, belediye otobüslerine ve halkın 

kolaylıkla görebileceği yerlere, asılarak farkındalık oluşturulmuştur.  

5) Valilik İl İnsan Hakları Kurulu “İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme 

Komisyonu” üyeleri, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Baro Başkanlığının ortak çalışması ile 

Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda İnsan Hakları Kurulu tanıtımı ve İnsan 

Hakları bilincini geliştirme konulu eğitimler verilmiştir. 

6) Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası münasebetiyle İnsan Hakları İl Kurulumuz tarafından 

hazırlanan, “Çocuğum ve Haklarım Var”, “Kadına Şiddete Son” isimli broşürler ve afişler İlçe 

Kaymakamlıklarına gönderilmiş, kutlama etkinlikleri çerçevesinde; konferans, panel, seminer 

düzenlenmesi, broşürlerin dağıtılması, halkın kolayca görebileceği yerlere afişler asılması 

istenilmiştir. 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI 

Başvuruların mümkün olabildiğince kolaylaştırılması esas alındığından vatandaşların 

kolayca ulaşabileceği bir başvuru masası kurulmuş olup, başvurular dilekçeyle, telefonla (ALO 

150 ) , elektronik posta veya şehrin değişik yerlerine konulan İnsan Hakları Başvuru Kutuları 

aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Elektronik posta mesajları günlük ve İnsan 

Hakları Başvuru Kutuları aylık periyotlarla açılmaktadır.  Masaya gelen tüm başvurular, 

takibinin yapılması amacıyla dosyalanıp, takip defterine kaydedilerek en kısa sürede kurul 

başkanına iletilmektedir. Kurul gündemine alınan başvurular, konularına göre ilgili kanunlarda 

belirtilen zamanaşımı süreleri göz önünde tutularak değerlendirilmektedir. Kurulda alınan 

kararlar ve yapılan işlemler yazılı olarak başvuru sahibine en geç otuz gün içerisinde 

bildirilmektedir. Gerekli hallerde ara bilgi de verilebilmektedir. 

 

MALATYA VALİLİĞİ İL İNSAN HAKLARI KURULU’NA BUGÜNE KADAR 

YAPILAN BAŞVURULAR 

Kurula başvuruda bulunulması halinde başvurular İnsan Hakları İhlal İddiaları Takip 

Defterine kaydedilmekte, İl İnsan Hakları Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak gereği 

yapılmakta, kurul tarafından yapılan faaliyetler ve alınan başvurular ile sonuçları hakkında 

aylık rapor hazırlanmakta ve hazırlanan raporlar dönemi izleyen ayın ilk 10 günü içerisinde 

istatistiklerle birlikte Valilik kanalıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna 

gönderilmektedir. 2019 yılı İçerisinde İl İnsan Hakları Kuruluna 8 adet başvuru yapılmıştır. 

Ayrıca Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası programı çerçevesinde yapılan faaliyetleri içerir 

bir rapor da Aralık ayı bitiminde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmektedir.  

 

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE İZLEME FAALİYETLERİ 

       İlçe İnsan Hakları Kurulları tarafından insan hakları uygulamalarının yerinde görülmesi 

amacıyla Jandarma ve Polis Karakolları nezarethanelerine ziyaretler yapılarak, hazırlanan 

değerlendirme raporları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmektedir. 

 


