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BOLU BELEDIYE BAsKANLIGI

INSAN HAKLARI KOMISYONU

cAIノIsMA USUL VE ESASLARI

YONERGESI

BIRINCI BOLUM

Ama9 Ve Kapsam

Madde l― ]Butun insanlar ёzgur,Onur ve haklar bakllnlndan esit doこ arlaro Bu Yёnergenin

_amacl tunl insanlarln hi9bir ayrlln gё zetlneksizin yalnlzca insan olu,larlndan dolayl e§ it,

ёzgur ve Onurlu ya§ama hakklna sahip ollnasldlr.Hcrkes,cinsiyet,lrk,renk,din,dil,ya§
,

tab五yet,du§ unce farkl,ulusal veya toplumsal kё ken,zenginlik gibi fark ollnakslzln kanun

kar,lslnda c§ ittir.Toplumda ve kamu gё revlerinde insan haklarlnl korumak,ihlal iddialarinl

incelemek ve ara,tlHnak,insan hak ve ёzgurluklerinin kullanllmaslnln ёnindeki engener ile

hak ihlanerine y01 a9an sosyal, siyasi,hukuki ve idari nedenleri incelemek, ara,tlrmak ve

bunlarin 9ё zumune iliskin ёnerilerde bulunma′ k uzere II Insan Haklarl lく urulu'nlln kurulu§
,

gёrev ve 9all,ma csaslarlnl belirlemektir.

Dayanak

Madde 2‐ Bu yёnerge 5393 saylll Belediye Kanunu hukulnlerine dayanllarak hazlrlanHllstlr.

a)5393 saylll.Bclediyc Kanununu

⌒
b)6701 saylll Turkiye insan Haklan ve E§ itlik Kurumu Klanununu  l

TanH■ lar

Madde 3‐

1-)Belediye:Bolu Belediye Ba§ kanllこ in19

2)Ba,kanllk:Bclediye insa.nH[aklan Ba§ kanllこlnl,

3)il Kurulu:1l insan Haklarl Kurullinu,

4)il MaSasI:1l insan Haklarl ve Danl,■ la ve Ba§ vuru Masaslnl,

5)Sivil TOplum Kurulusu:call§ Ⅱlalarl gё ntilultk esaslna dayah,tuzuklerinde ve 9all§ina

progralnlarlnda insan haklarl kOnularlna yer verilen dernek,vaklf gibi tuzel kisiliこ e Sahip
kurulu,larl ifade eder.



6)Ilgili Taraf:Kuruma ba,vurmadan ёnce Kanuna ayklrl olduttu iddia edilen uygulama

aleyhine ba,vuru yapllan kamu kurum ve kurulu§ larl, kamu kurulnu niteliこindeki lneslek

kurulu,larl,ger9ck ki§ iler ve ёzel hukuk tuzel kisilerini.

IKINCI BOLUM

Gёrev,Yetki Ve Sorunlluluklar

l―)InSan haklarlna ili§kin ihbar, dilek ve sikaycti olan ki§1lerin, insan haklarl kurunarlna

ba§vurularlnl kolayla,tlrlnak i9in, butun kamu kurum ve kurulu,larl ile ,chrin ёnclnli

noktalarlna `` insan Haklarl ]Ba,vuru Kutularl'' koymak ve bu kutularln gё revlendirilen

personel araclllこ lyla her ayln son Cuma gunu toplanmaslnl ve en klsa surede

deこerlendirilmesini saこ lamak, belirli periyodlarla yapllan 9ah§ Inalar hakklnda rapor

hazlrlayarak Belediyelniz intemet sitesinde yaylnlamak.

2-)Ins(】l Haklarl temel hak ve ёzgurlukleri, ya§ ama hakkl, i§ kence, insanhk dl,l veya

ku9ultucu muamele yasaこ 1,kёlelik ve zorla 9ah§ tlrma yasaこ1,ki,i ёZgurluこu ve givenliこ 1,

hak arama ёzgurluこu ve adil yargllanma hakkl,su9 ve cezalarln kanuniliこ i,ёZel hayat,aile

hayatl ve haberle,menin gizliliこ i, du§unce, din ve vicdan ёzgurluこu, ifade ёzgurluこu,

toplantl,dernek ve sendika kurlna ёzgurluこu,cvlenme ve aile kurlna hakkl,,ikayet hakkl,

ayrlm yapma yasaこ19 mulkiyet hakkl,cこitim ve ёこrenim hakkl,se9im hakkl,yerle,me ve
seyahat ёzgurluこu gibi haklar kon,Sunda toplumu bilgilendirlnek.

3‐)Toplumun hak e,itH二ine 01an inanclnl kuvvetlendirecek,daha geni,bir ёzgurluk ve iyi
bir ya,am duzeyine ula§ mayl saこ layaCak 9all,malar yapmak

4‐)Insan haklarl konusunda levha,afl§ ,brosur ve panolar hazlrlanarak veya tenlin edilerek

halkln gё receЁi yeriere asIInak, ayrlca insan haklarl konusunda panel, sclniner, kOnser,

tiyatro,slayt ve fllln gё sterisi gibi etkinlikler duzenlemek.

5‐)UluSal ve yerel radyo ve televizyon kanaHarlnda uzmanlarln katlhlnlyla insan haklarl

konusunda progralnlar duzeniemek veya duzenienmesini saこ lamak.

6口) Okunttda insan haklarl ёこrenci kolu kurullnaslnl ve insan haklarlna saygl bilincini

yeric,tirlnek i9in etkinlikler duzenlcnmesini te,vik etlnck.

7-)cOcuklarln ve gen91erin madde baこ lmllSl Vbo olmalarmm ёnlenmesi amaclyla gerekli
9all§malar yapmak tzere kurum,kurulu,,s市il toplum ёrgitleri lle i§ birliこi yapmak.

8m)Faktltelerin ve yuksekOkuHarln insan haklarl alanlndaki faaliyetlerini desteklemek,insan

haklarl ile ilgili 9e,itli kOnularda ilimizde bulunan B01u Abant izzet Baysalウ niversitesi ile

i§birliこi yaparak ara,tlrlna yapllmasl ve rapor hazlrlanmasl hususunda i§ birliこ i yapmak.

9‐)CeVre bilincini yayglnla,tlrmak amaclyla bilgilendirme ve bilin91endirme 9all,malarl

yapmak ve bu kOnuda kurunl,kurulu,,sivil toI



10‐)Kutuphane, klraathane, kafe vb. insanlarln yo二 un 01arak bulunduklarl alanlara insan

haklarl konulu kitap, dergi ve bro§ ur gibi kaynaklarl telnin ederek halkln kunanllnina

sunulmaslnl saこ lamak.

11‐)Dezavantah toplu]m kesimlerinin(engelli,§ chit yaklnlarl,gaziler ve yaklnlarl,ya,11lar,

9ocuklar,kadlnlar.‥ vb。 )ya,alnlarlnl kolayla,tlrlcl tedbirler allnak bu konularda ilgili sivil

toplum ёrgitleriile kamu kurum ve kurulu§ larlyla isbirliこ i yapmak.

12-)10 Arahk D)unya lnsan Haklan gununun 01duこ u ha■ada ``beniln dc hakklm var''

ctkinlikleri duzenlemek.

Konlisyona Ba,vuru Usuli

lnsan haklarl kolnisyonuna ba,vurular; Belediyelnize ait 444 2658 nolu telefona ve aynl

numarah  WhatsApp  ihbar  hattlna,  Belediyel■ iz  insan  haklarl  ko■ lisyonuna  ait

“insanhaklariの bolu.bcl,tr"elektronik posta adresine yazlll veya sё zlu yapllabiliro Ba,vuru

yonarl hakklnda vatanda,a Belediyelniz internet sitesi kanahyla bilgilendirme yaplllr.

Yururluk

Bu Yёnerge.′ .7ral′Qtta」hinde yururluこe girer.

YurutIIle

Bu Yёnerge hukunllerini T.C.Bolu Belediyc Ba§ kanl ytrutur。
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