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Başvuru yapabilmek için TC Kimlik No ve Mail adresi 

girilir. Yabancı ülke vatandaşları da söz konusu alana 

“pasaport no” girerek başvuru yapabilmektedir. Daha 

sonra onay kodunun geleceği mail adresi açılarak 

mailin gelmesi beklenir.  
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Mail Adresine gelen 6 haneli onay kodu ilgili 

kutucuğa girilir ve devam et butonuna basılır. 

Mail sunucularının yoğunluğuna bağlı olarak kod 

gelmesinde gecikmeler yaşanabilmektedir.   
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Onay maili geldikten sonra iletişim bilgilerinin 

girileceği ekran açılmaktadır. İletişim bilgilerinin eksik 

girilmesi halinde “* ile işaretlenmiş alanların 

doldurulması zorunludur” uyarısı gelmektedir. Söz 

konusu uyarıyı almadığınız takdirde başvurunuza 

“Kaydet” seçeneğini seçerek devam edebilirsiniz    
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Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular 

yukarıdaki ekranda görünür. Başvurunun durumuna ilişkin 

bilgiye de bu ekrandan ulaşılabilmektedir. Eğer ilk defa başvuru 

yapılıyorsa “Yeni Başvuru Ekle” seçeneğinin seçilmesi 

gerekmektedir.     
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Başvuru yapan kişinin hukuki niteliğine göre başvuru 

süreçleri farklılık göstermektedir. Başvurunun 

içeriğine ilişkin genel bilgilendirme ekranda 

mevcuttur.  
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Gerçek Kişi başvurusunda yukarıda yer alan bilgiler girilir.  

Tebligat adresi olarak farklı bir adresin seçilmesi de 

mümkündür. Bu durumda, ilgili alanda yer alan kutucuğun 

seçilmesi gerekmektedir.  

Başvurunun kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılması 

durumunda ilgili kutucuk seçilir ve temsile ilişkin bilgi ve belgeler 

başvuruya eklenir.  
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Tüzel Kişi başvurularında tüzel kişiliğe ilişkin 

bilgiler, mernis numarası, kişi unvanı ve diğer 

bilgiler başvuruya girilir. 
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Başvuruda öncelikli olarak ihlal iddiasına muhatap tarafın girilmesi gerekmektedir. Başvuruda 

birden fazla kurum seçilmesi mümkündür. Öte yandan 6701 sayılı Kanun kapsamında gerçek kişi 

ya da özel hukuk tüzel kişisi hakkında da bireysel başvuru yapılabilmektedir. Bu durumda listede 

çıkmayan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri elle girilmelidir.  

 

Muhatabın ardından başvuru konusu ve alt konusu girilir. Kurumumuz kuruluş Kanununda 

belirtilen görev ve yetkileriyle paralel olarak iki faaliyet alanında başvuru kabul etmektedir. Bu 

alanlardan ilki ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, diğeri ise Ulusal Önleme Mekanizması görevi 

çerçevesinde, ceza infaz kurumları, nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, çocuk ve yaşlı 

bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, psikiyatri klinikleri gibi yerlerdeki özgürlüğünden 

mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin başvurularıdır. Ancak Kurumumuz insan 

hakları ihlallerini resen inceleme yetkisini de haiz olduğundan söz konusu alanda da başvurular 

kabul edilmekte; alınan başvurular resen incelenebilirlik açısından değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu alanlar mutlak olmayıp, başvuru konusu ve alt konusunun 

yanlış girilmesi durumunda inceleme ve araştırma sürecinde kurum tarafından ilgili konularda 

değişiklik yapılabilmektedir.  
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Başvuru ile İlgili talebinizi girdikten sonra varsa ilgili bilgi ve belgelerin başvuruya girilmesi gerekmektedir.  

İlgili Tarafa Başvuru Koşulu: 

6701 sayılı Kanuna göre, ilgililerin, Kuruma başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri 

uygulamanın düzeltilmesini ilgili taraftan talep etmeleri gerekmektedir. Bu taleplerin reddedilmesi veya 

otuz gün içerisinde cevap verilmemesi hâlinde Kuruma başvuru yapılabilmektedir. Ancak Kurum, telafisi 

güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları kabul 

edebilir.  İlgili tarafa başvuruyla ilgili bilgilerin kutucuklara girilmesi, varsa belgelerin de başvuruya 

eklenmesi gerekmektedir.  

Davaya ilişkin bilgiler 

6701 sayılı Kanuna göre, yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu 

olamaz. Bu nedenle, uyuşmazlığın yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemden kaynaklanması 

durumunda söz konusu talep başvuru konusu olamamaktadır.  

Kimlik Bilgilerinin Muhatapla Paylaşılmaması 

 Vesayet ya da koruma altında olanların, 

 Çocukların,  

 Talepleri üzerine mağdur ya da mağdurların kimlik bilgileri gizli tutulur. Ancak gizlilik 

talebi bulunan başvurularda, gizlilik talebinin incelemeyi imkânsız kılması durumunda 

başvurucuya buna ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.  

 

mailto:oninceleme@tihek.gov.tr


 

E-BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU (v.1.1) 
 

Bilgi için: oninceleme@tihek.gov.tr   
 

 

Ulusal Önleme Mekanizması 

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele ya da Cezaya Karşı Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesinin 2006 yılında yürürlüğe giren İhtiyari Protokolü çerçevesinde kurulan ve 

faaliyet gösteren Ulusal Önleme Mekanizmaları; işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya 

küçültücü muamele ya da cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları veya 

koruma altına alındıkları yerleri düzenli olarak ziyaret eden bağımsız kuruluşlardır.  

6701 sayılı Kanunla Ulusal Önleme Mekanizması görevi kurumumuza verilmiştir. Kanunda, 

özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilere ek olarak koruma altına alınan kişilerinde başvurularının 

inceleneceği düzenlendiğinden Kuruma bu kategoriye giren birçok yere ilişkin başvuru 

yapılabilmektedir.  

> Kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları veya koruma altına alındıkları, kamuya veya özel 

kişi, kurum ya da kuruluşlara ait yerler şunlardır: 

Polis merkezleri/nezarethaneler 

Askeri kurumlarda bulunan gözaltı yerleri 

Adliyelerdeki gözaltı yerleri 

Mahpusların transferinde kullanılan tüm araçlar 

Ceza infaz kurumları 

Havalimanlarında, limanlarda ve sınır geçiş noktalarında bulunan alıkonulma yerleri 

Geri gönderme merkezleri 

Psikiyatri klinikleri gibi yerler,  

Çocuk evleri 

Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri 

Zihinsel, ruhsal ve fiziksel engellilere yatılı hizmet veren engelli bakım merkezleri 

Geçici koruma statüsünde olan yabancıların bulunduğu geçici barınma merkezleri 

Ayrımcılık Yasağı:  

Hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi doğrultusunda faaliyet 

göstermek Kurumun diğer önemli kuruluş amaçlarından birisidir. Bu çerçevede, ayrımcılık yasağı 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilmektedir.  

Ancak, 6701 sayılı Kanunda ayrımcılık yasağının kapsamı belirli temellere dayalı olarak 

belirlendiğinden; ayrımcılık yasağına ilişkin olarak yapılan başvuruların incelenebilmesi için, 

başvurunun Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve 

siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerinden en 

az birine dayanması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu temeller Kanun maddelerine bağlı olarak 

başvuru ekranına yansıtılmıştır.  
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Onay Ekranı: 

Başvurudaki bilgilerde eksiklik olmaması durumunda “Verdiğim bilgilerin doğruluğunu 

onaylıyorum” seçeneği seçilir ve başvuru tamamlanmış olur.  

Bilgi Almak İçin; 

Başvurunuzla ilgili tüm işlemlerinizle ilgili bilgi almak için;  

oninceleme@tihek.gov.tr, 

basvuru@tihek.gov.tr adresleri üzerinden ve  

03124227800 numaralı  telefonu arayarakbizeulaşabilirsiniz . 
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