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EĞİTİM-İŞ’in, Danıştay'da Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.07.2010
tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri Konulu kararının ve bu karara bağlı
olarak düzenlenen Haftalık Ders Çizelgelerinin iptali istemiyle açılan davada, Yüksek Mahkeme
(8. Daire), Haftalık Ders Çizelgelerinin iptaline hükmetti. Söz konusu kararda Danıştay; dava konusu
çizelgelerde, Mesleki ve Teknik Liseler ile yine meslek lisesi olan İmam Hatip Liseleri arasında,
eşit statülerde olmalarına karşın İmam Hatip Lisesi öğrencileri lehine ayrıcalık sağlandığını saptadı.
Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin bugüne dek mağdur edildiği mahkeme kararı ile belirlendi.
Amacı öğrencilerini mesleğe ve aynı zamanda yükseköğretime hazırlamak olan mesleki ve teknik
liselerin, Bakanlıkça uygulanan politika nedeniyle, öğrencilerini yükseköğretime hazırlamaları
bakımından mağdur edildiği ifade edildi. Danıştay 8. Dairesi bu kararı ile:
1- İmam Hatip Liselerinin de meslek lisesi olduğu gerçeğini bir kere daha vurgulamıştır.
2- MEB’in İmam Hatip Liselerine fazladan seçmeli ders koyarak AKP iktidarının siyaseten arka
bahçesi olarak gördüğü bu okulları kayırdığını, öbür meslek liselerine üvey evlat işlemi yaptığını da
ortaya koymuştur.
Danıştay, meslek liseleri için öngörülen seçmeli ders saatinin, İmam Hatip Liselerinde verilen
seçmeli ders saatinden çok aşağıda olmasının, yetersiz bir eğitim verilmesine neden olacağını da
kararında ayrıca vurgulamıştır. 2015-16 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce mesleksel ve teknik
lise öğrencilerinin mağduriyetine neden olan uygulamaların iptaline karar veren Yüksek Mahkeme
kararının Milli Eğitim Bakanlığı’nca gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.)
*****
Bizim de üyesi olduğumuz EĞİTİM-İŞ'in Danıştay'da açtığı davanın bu yönde sonlanması
sevindiricidir. Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızı, başta Sayın Genel Başkan
Veli Demir olmak üzere kutlamak isteriz.

1

"Siyaset", Yüce ATATÜRK ve can yoldaşı Saygın İsmet İNÖNÜ'den sonra hiç bu denli
yozlaşmamıştı. AKP - RTE ikilisi 13 yıla yaklaşan iktidarlarında siyasal tercihleri adına
ne demokrasinin genel kurallarını, ne geleneklerini (teamülleri) ne de yasaları,
hatta Anayasayı engel gördüler! Bilindiği gibi demokrasinin en yaygın tanımlarından biri
"gelenekler rejimi" (regime of traditions) olmasıdır.
AKP - RTE ikilisi, siyaseten çıkarlarına uygun gördükleri, partilerinin ve yandaşlarının yararına olan
hemen her şeyi gözü kara yapageldiler. Son örneği, 7 Haziran 2015 seçimlerini yitirerek iktidardan
halk tarafından düşürülmelerine karşın iktidarı bırakmamalarıdır!..
Nichola Makyavelli yaşasa idi, "İl Principe" adlı klasik siyasetbilim yapıtında tiplemeleri eminiz
AKP - RTE üzerinden ve onların Makyavelizm'e taş çıkartacak yoz edimlerinden seçerdi!
Çağdaş Makyavelliler herhalde bu "varsıl" (!) kaynakçayı bolca kullanarak gelecek kuşaklara
ders çıkarmaları için malzeme sağlayacaktır.
Değerlerin bu denli ayaklar altına alındığı "keyfilik"lere demokrasilerde asla yer yoktur.
Bunu Bay RTE ve oyuncağı AKP de bal gibi bilmektedir; Opportünizm göklere erişmiştir!
Bu yüzden Başkanlık rejimi ile Türkiye'yi Halife - Sultan müsvettesi bir rejime, Patagonya /
Hotanto ya da Filipinler usulu bir "cici demokraiscilik" maskarasına dönüştürmek istemektedirler.
Bunun da altında yatan gemlenemeyen ekonomo-politik dürtü (saik) ise, ülkenin kaynaklarını
hiçbir hesap vermeden talan edebilmek, peş keş çekebilmektir. 13 yıla yakın zamandır yapılanlar
yetmediği gibi, pek çok suç işlendiğinden, bunlardan da hesap vermeden kurtulmak için
totaliter bir rejim kurmak dışında yol yoktur!
AKP-RTE yapışıkları buna zorunlu ve mahkum hatta tutsaktırlar!
Köprüleri atmışlardır, dönüşleri olanaksızdır.
Bu yüzden, neredeyse tüm okulları İmam Hatip yapacaklardır..
Eğitim sistemi hızla ve yaygın olarak dincileştirilmiştir!
4+4+4 için AKP - RTE, TBMM'de gövdelerini koymuşlardır ve anamuhalefet CHP vekillerini
Komisyonda tekme-tokat dövmüşlerdir.. Kısa sürede İHL öğrencisi sayısı birkaç kat artarak
1 milyona dayanmıştır! Bu sayısal artış hızını beklemediklerini ancak vardıkları “başarı”nın (!?)
kendilerini çok mutlu ettiğini kamuoyu ile paylaşmaktan geri durmadıklarını da açıklamışlardır.
"AKP - RTE'nin arka bahçesi - fidanlığı IHL'ler" e dönük bitmeyen - gözü kara kayırma o boyuta
vardırılmıştır ki; İHL'ler dışında milyonlarca öğrencinin eğitiminin niteliği bilerek ve isteyerek
geriletilmekte, İHL mezunlarına yükseköğretime girişte belirgin haksız avantaj sağlanmaktadır.
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Bu apaçık ayrımcılıktır ve Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerine açık aykırılık bir yana;
kapsamlı (milyonları ilgilendiren) bir "diskiriminasyon" suçu olup, insanlığa karşı suçtur,
bir insanlık suçudur! BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden tutunuz, İHEB'ne ve AİHM'nin
yerleşik içtihatlarına da aykırıdır. Davalı idare (MEB) bu Kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
katında (nezdinde) temyiz ederse, EĞİTİM-İŞ karşı savunmasında, bu paragrafta dile getirdiğimiz
aykırılık gerekçelerini de ileri sürebilir.
AKP'-RTE'nin gözü öylesine karadır ki; İHL'liler lehine olsun diye milyonlarca öğrencinin eğitimleri
bilerek ve isteyerek eksik, daha az nitelikli yapılabilmektedir! Bu boyutuyla EĞİTİM-İŞ'in kazandığı
dava çok önemlidir ve kamuoyu ile paylaşılmalı, halka anlatılmalıdır. AKP'nin yaptığı masum bir
siyasal tercih ya da salt yönetsel (idari) yargıda iptaliyle yetinilecek bir işlem değildir.
Halka karşı suçtur hem politik yaptırımı - bedeli olmalı hem de Türk Ceza Yasası'nda karşılığı
olmalıdır. Sorun TBMM gündemine de taşınmalı ve sorgulanmalıdır.
*****
Tek çare; Türk Ulusu'nun 2-3 ay içinde yapılacak “zoraki tekrar seçim”de bu iğrenç "oyun"u
görerek AKP-RTE ikilisine kadim tokatını indirip onları siyaset sahnesinden silmektir.
Halkımızın sağduyusuna güveniyor ve 7 Haziran 2015'te oy kullanmayan 9,1 milyon seçmeni
Kasım 2015 seçiminde mut - la - ka OY KULLANMAYA çağırıyoruz. Bu kitle AKP yandaşı değildir ve
ülkenin yazgısı bir bakıma onların elindedir.. En az yarısının CHP'ye oy vermesi durumunda AKP,
oyları % 41'i aşsa bile -ki hiç ama hiç sanmıyouz- tek başına iktidar olamayacaktır! Türkiye böylece,
13 yıllık lanetli bir fetret döneminden sıyrılabilecektir.. 1402-13 arası Osmanlı Devleti de
2. Beyazıt'ın Timur'a yenilmesi sonucu böylesine bir karmaşa dönemi geçirmişti.
Bizim de üyesi olduğumuz EĞİTİM-İŞ, böylesi zor bir dönemde dimdik ayakta durarak
laik - demokratik rejimin ve onun eğitim sisteminin korunup kollanması için savaşım vermektedir.
Gücü sınırlıdır, üye sayısı özlenenin ve Türkiye'nin sahip olduğu aydın kaynağının (potansiyelinin)
gerisindedir. Eğitim - bilim işgörenlerini / çalışanlarını Yüce ATATÜRK'ün yolundan giden
EĞİTİM-İŞ'e üye olmaya çağırıyoruz!
Sevgi ve saygı ile. 23 Ağustos 2015, Tekirdağ
(http://ahmetsaltik.net/2015/08/23/danistaydan-imam-hatip-liselerine-yonelik-kayirmaci-yaklasima-dur/)

(Danıştay 8. Daire kararı metni için : http://www.egitimis.org.tr/haber-arsiv/yksek-yargi-meb-nmam-hatp-lselerne-ynelk-kayirmaci-yaklaimina-dur-ded#.VdkP5fntmkp
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