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İlkokula Türban Yönetmeliği Yürürlüğe girdi : Bravo AKP! 
 
 

Dr. Ahmet Saltık 
www.ahmetsaltik.net 
profsaltik@gmail.com, 28.9.14 
 
 
Bu konuyu geçtiğimiz günlerde web sitemizde işledik : 
 
Türban İlkokul 5. Sınıfta Başlayabilecek; YAŞASIN AKP! 
(http://ahmetsaltik.net/2014/09/24/27491/) 
 

 
 
AKP iktidarı söz konusu Yönetmelik değişikliğini de yaptı ve dün, 27.9.14 günü RG’de yayımlanarak 
aynı gün yürürlüğe girdi. Üstelik Bakanlar Kurulu kararı ile, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği ile.. 
Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesi ile olanaklı iken (Anayasa md. 124),  
tüm Hükümet bu kritik manevranın arkasına tam kadro yığınak yaptı.. 

***** 
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG 29132, 27.9.14) 
 
MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü 
maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular,  
bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve  
makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, 
e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.” 
 
********* 

Eski biçimi (RG 28480, 26.11.2012) 

d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta  
ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez, 
e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz,  
bıyık ve sakal bırakamaz. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır. 
 
********* 

Bir yandan AİHM’nin zorunlu din derslerini artık kaldırması gerektiğine ilişkin yorumlu kararı 
geçtiğimiz hafta verilmiş iken ve kararın nasıl uygulanması gerektiğinin de kararda yer almasına 
karşın (yukarıda erişkesini – linkini verdiğimiz yazımıza bakılması lütfen..), AKP hükmeti adeta 
meydan okurcasına bir salvo ile Türbanı ilkokul 5. sınıfa dek indirmiş bulunuyor.. 
 
Bir yandan gündem değiştirme.. IŞİD fiyaskosu, BM’de yaşanan sıkıntı, RTE’ye 180 derece çark 
ettirilmesi, ekonomide bunalım ve dövizin alıp başını gitmesi… AÇILIM krizi, HSYK seçimlerine 
abanma vd. Bir yandan iyice sıkıştıran AİHM’nin bağlayıcı kararı.. Ve meydan okuyan bir AKP.. 
 
Apaçık, ülkeye İSLAMİ FAŞİZMİ DAYATAN ve  
giderek YEŞİL KUŞATMAYI DARALTAN bir AKP baskısı… 
 
Bunlar, AKP hükümetini bilmem kaçıncı kez meşruluk sınırları dışına savurur.. 
Bu durum son derece sakıncalı, tehlikelidir. Bir iktidar meşruluk (meşruiyet) sınırı dışına çıkarsa, 
tarihten örnekleri bilindiğine göre (bkz. 1961 Anayasası’nın gerekçesi!) halkın da meşru direnme 
hakkı doğacaktır. Hiçbir hukuk dinlemeden insanlara – çocuklara zorla bir dinin bir mezhebinin 
kuramı – pratiği – Arapça sureleri.. ezberletilebilir mi?? 

Başbakan Davutoğlu gözdağı vererek bu derslerin bir de camide uygulamasından  
söz edebilir mi? Ortadoğu’da İslami terörü reddedip insan haklarına aykırı çocuklara  
Sünni öğreti – şeriatı eğitimini bu lanet olası kanlı teröre reçete olarak gösterebilir mi?? 

Hangi çağda yaşıyoruz? 

AKP siyasal intiharını sürdürüyor.. 
 
İktidarda 12. yılın sonuna doğru yanlışlar iyice artmış ve ağırlaşmıştır. 
Parti kadroları çok yorulmuştur ve agressiftir, iç çelişkiler derinleşmiştir.  
AKP kadrolarını bir “mola” almaya ve sonu yıkım olacak bu siyasal kumarı durdurmaya çağırıyoruz.. 
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Bu dayatmalar apaçık iç hukuka (Anayasaya, Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargının kesinleşmiş 
kararlarına) – uluslararası hukuka (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, AİHS ve BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi başta olmak üzere…) kesin olarak aykırıdır.  
İktidar bilerek ve isteyerek hukuku ayaklar altına almakta ve ağır anayasal suç işlemektedir.  
 
Bu tehlikeli durum sürdürülemez – sürdürülMEmelidir. 
 
“HEDEF 2023″ ün kodları çözülmüştür.. 
 
Türkiye buna izin veremez! 
Türkiye bir din – şeriat devleti yapılamaz! 
Türkiye Laik – Seküler yapısını sürdürmek zorundadır! 
 
Bu tehlikeli serüvenden AKP iktidarı derhal vazgeçmeli, rejimle kavgalarını bitirmelidir. 
En büyük sorumluluk AKP’ye iyi niyetle oy veren yurttaşlarındır. 
2. olarak da her düzeyden AKP yöneticileri, özellikle milletvekilleridir. 

Köşk’te yalıtılan ve politik sönümlenmeye terkedilen RTE’nin agresyonuna  
ve ölçüsüz ihtiraslarına koskoca bir ülke feda edilemez.  
 
Ey AKP’liler duyuyor musunuz?  
Duymalı ve artık gereğini yapmalısınız…  
Bu vatan hepimizin.. 

******* 

Dileriz Danıştay, bu açıkça hukuka ve insan haklarına kökten aykırı Yönetmeliğin yürütülmesini 
kendisine yapılacak başvuru üzerine durdurur ve sonra da iptal eder ve ülkemiz çok ciddi bir 
karmaşadan (kaostan) kurtulur.. 
 

Türban’ın Kuran’da yeri yoktur ! 
https://www.facebook.com/video/video.php?v=124977754198460 
 
Acımasız bir dinci sömürü siyaseti ülkemizin geleceğini karartmasın! 

Bu konuda sayısız kanıt var.. Ayrıca da AİHM, AYM, Danıştay ve Yargıtay kararları.. 
 
AKP, ülke gündemini bir kez daha Türbana çekerek utanmazca bir dinci istismar ile 
2015 seçimlerine yatırım yapmaya epey erken başladı.. 
 
Türkiye bu lanetli kuşatmayı da yaracak.. 
Büyük ATATÜRK‘ün aydınlık yoluna devam edecek;  
yarasalar bir kez daha karanlık inlerine çekilecekler.. Başka yolu yok! 
 
Sevgi ve saygı ile. 
28.9.2014, Ankara 
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