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          EK-2 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN BAŞVURU FORMU 

 

Başvurucunun 

Unvanı Diyarbakır Barosu Başkanlığı 

Adresi 
ADLİYE SARAYI KAT: 4 KAT NO: 263 

YENİŞEHİR/DİYARBAKIR 

Telefon No 444 78 21 

Faks No 0850 466 03 21 

E-Posta baro@diyarbakirbarosu.org.tr 

Varsa Elektronik tebligat 

adresi 

35326-06324-42707 

Merkezi tüzel kişilik 

numarası 

76392755 (DETSIS) 

 

Yetkili kişi veya vekilinin 

Vatandaşlık Kimlik No 25735614766 

Adı-Soyadı Nahit EREN 

Unvanı Baro Başkanı 

Pasaport No-Kimlik No-

Uyruğu (Yabancılar için) 

 

Adresi 
ADLİYE SARAYI KAT: 4 KAT NO: 263 

YENİŞEHİR/DİYARBAKIR 

Telefon No 05333126314 

Faks No  

E-Posta nahiterenav@gmail.com 

 

1. Hakkında başvuru yapılan idare/taraf 

1- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2- Şehit Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu Müdürlüğü 

 

2. İlgili idareye/tarafa başvuru tarihi, idarenin/tarafın cevap tarihi ve varsa 

idarenin/tarafın bununla ilgili bilgi ve belgeleri 

6701 sayılı yasanın 17/2. Maddesinin son cümlesi gereğince, telefisi güç veya imkansız 

zararın oluşması karşısında doğrudan başvuruda bulunulmuştur. 

 

3. Başvuru konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan 

dava bulunup bulunmadığı 

Hayır 

4. Başvuru konusu 

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Komando Er Ramazan Okur 

Ortaokulu’nda merdivenlere  “Ya Türkçe konuş, ya sus”, Türkçe’nin bir eksiği yok, ya 

sizin?”, “Türkçe ağzımızda ana sütü gibi helal olmalı” ve “Türkçe dilinize batmasın” 

gibi ırkçı yazıların yazılı bulunduğu hususu, kamuoyuna yansıyan haber içeriklerinden 

öğrenilmiştir. Ekte ilgili haber içeriklerini ve görüntüleri sunuyoruz.  
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TİHEK Kanunu’nun 5. maddesine göre ayrımcılık yasağının kapsamı şu şekildedir: 

Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal 

hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek 

kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden 

yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler 

hakkında bilgi almak isteyen kişi aleyhine ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. 

 

Türkçe dışındaki Farklı dillere yönelik ırkçılık, nefret ve ayrımcılık içeren yaklaşıma 

ilişkin, ulusal önleme mekanizması olan TİHEK'in yerinde tespit ve incelemede 

bulunarak, ayrımcı uygulamanın sonlanması adına gereğini yapması gerekir. Şöyle ki;  

 

Dil; sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünme biçimi, edebiyat, sanat, 

felsefe, tarih, kısacası bir kültür, bir yaşayış biçimidir. Anadilin kamusal alanda 

kullanımının önündeki engeller, eğitim dili olarak görülmemesi bir yana, anadilinde 

kendini ifade etmeyi engelleyici, yasaklayıcı ve tahkir edici yaklaşımların kabul 

edilmesi hukuken mümkün değildir.  

 

Nefret ve Ayrımcılık Yasağı, uluslararası insan hakları koruma rejiminin temel 

ilkelerinden biridir. Bu nedenle, uluslararası insan hakları hukuku standartları 

çerçevesinde kapsamlı olarak tanımlanıp, koruma altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin birinci maddesinde, “bütün insanlar özgür,  onur 

ve haklar bakımından eşit doğarlar...”  cümlesiyle ifade edilen  “eşitlik”  ilkesi,  aynı 

zamanda diğer bütün hakların da temelini oluşturur. Bildirinin ayrımcılıkla ilgili ikinci 

maddesi insan haklarına ayrımsız olarak sahip olunacağını ifade ettiği gibi eşitliğin 

kapsamını da tanımlar niteliktedir,  buna göre; Herkes, ırk,  renk,  cinsiyet, dil,  din,  

siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi 

başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün 

özgürlüklerden yararlanabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’de bildirgede anılan 

hakları topluca güvence altına almıştır.  Türkiye’nin de imza koyduğu bu sözleşme 

eşitlik ilkesinin uluslararası dayanakları arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 10. maddesi de,  “kanun önünde eşitlik”  başlığı altında,  anılan 

uluslararası bildirge ve sözleşmelere paralel olarak,  eşitlik ilkesini ayrıntılı biçimde 

düzenler. 

 

Toplumların kendi anadillerini konuşabilmesi ve çocuklarına öğretebilmesi için uygun 

koşulların yaratılması gerekmektedir. Türkiye toplumunu farklı dil ve kültürlerle bir 

arada yaşaması nedeniyle,  farklı dilleri tanıyan, koruyan ve gelişimi için gerekli 

önlemler alınmalıdır.  Ancak iş bu başvuruya konu vakıada, Şehit Komando Er 

Ramazan Okur Ortaokulu’nun 1. katında bulunan merdivenlerde, Türkçe dışındaki 

dillerin yasaklayıcı, konuşulmasını engelleyici, tahkir edici ırkçı, nefret ve ayrımcılık 

içerikli yazılar yazılmıştır.  

 

Hoşgörü ve tüm insanların eşit haysiyetine saygı; demokratik, çoğulcu bir toplumun 

temellerini oluşturur. Dolayısıyla, ilkesel olarak demokratik toplumlarda 

hoşgörüsüzlük temelinde nefreti yayan, teşvik eden, yücelten ya da gerekçelendiren 

tüm ifade türlerine karşı yaptırımlar getirmek ve hatta bu ifade türlerin engellemek 

zorunludur. Pedogojik açıdan çocukların gelişimini olumsuz etkileyen, Türkçe 
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dışındaki dillere ilişkin ırkçı bir yaklaşımın oluşumuna sebebiyet veren yazıların 

yazılması ve uzun süredir kaldırılmaması karşısında, ilgili sorumlular hakkında idari 

yönden gereğin yerine getirilmesi ve yazıların ivedilikle kaldırılması gerekir.  

 

 

5. Talep 

Bursa İli Osmangazi İlçesi bulunan Şehit Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu 1. 

katında merdivenlere yazılan dilsel ayrımcılığı içeren yazıların kaldırılması, bu hususta 

gerekli önlemlerin alınması ve idari yaptırım kararı verilmesini talep ederiz.  

 

Tarih-imza 

*Başvuru konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir. 


