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Kronoloji çalışması, Türkiye‟de başörtülü kadınlara karşı gerçekleştirilen ayrımcı uygulamaların sadece bir
kısmını yansıtmaktadır. Av. Fatma Benli, Sümeyye Özdoğan ve Halime Atabey‟in katkılarıyla sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları ve bireysel müracaatların yanı sıra özelikle “Sakarya Adalet Girişimi | Türkiye‟de ve
Dünyada Başörtüsü Raporu 2010”dan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Vakıalarla ilgili ayrıntılı bilgi ve 1960
sonrası tüm kronoloji çalışması için: avfatmabenli@yahoo.com
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GENEL DEĞERLENDĠRME
Ülkemizde başörtüsü yasağı neredeyse yarım yüzyıl kadar geriye giden kronik bir mesele
haline gelmiştir. Son onlu yıllarda çeşitli sebeplerle yasaklanan, yine konjonktüre bağlı olarak
serbest bırakılan ve son olarak 28 Şubat süreciyle zirveye çıkan başörtüsü yasaklarının sona
erdirilmesine ilişkin geçen bunca zamana rağmen maalesef somut bir adım atılamamıştır.
Yasağın kalktığı üniversitelerin birçoğunda fiili bir durum oluşturularak başörtüye özgürlük
hakkı tanınırken, konu yasal ve anayasal bir hak olarak henüz ele alınmamıştır. Seçim öncesi
Başörtülü aday tartışmaları yaşanmış ancak bugün mecliste başörtülü olarak hiç bir vekilin
bulunmuyor olması ülkede milyonlarca örtülü kadının temsiliyet hakkına da gölge
düşürmüştür.
Çalışma hayatında, sosyal hayatta halen başörtülü kadınlara yönelik yasakçı ve ayrımcı
uygulamalar mevcuttur. Türkiye‟de din ve vicdan hürriyeti alanında yaşanan en önemli sorun;
başörtüsünün her ne gerekçe ile olursa olsun halen bazı kurumlarda yasaklı olması ve başörtülü
kadınların ayrımcılığa maruz kalmasıdır. Bu durum evrensel hukuk ilkelerine ve Türkiye‟nin
bugüne dek imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırıdır.
Arkadaşlarımız Av. Fatma Benli‟nin, Halime Atabey‟inve Sümeyye Özdoğan‟nın hazırlamış
olduğu Başörtülü kadınlara yönelik 2010 ve 2011 yılı ihlal kronolojisi; gündelik birçok
tartışmaların içerisinde başörtüyle ilgili mağduriyetlerin halen devam ettiğini, mağduriyetlerde
yaşanan görece azalmanın bireysel birçok örnekle halen mevcut olduğunu ve sorunun bir an
önce kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğini bir kere daha göstermiştir.
İşbu rapor vesilesiyle yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı bugünlerde başörtüsü alanında
halen yaşanmakta olan ihlallere dikkat çekmek istiyor ve sorunun bir an önce çözüme
kavuşturulmasını talep ediyoruz.
Ahmet Faruk Ünsal
MAZLUMDER Genel BaĢkanı
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I.

2010 YILI KRONOLOJĠSĠ

04 Ocak 2010
“EĢi baĢörtülü tek subay kalmayacak”
Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) bağlı Psikolojik Harekât Dairesi‟nden emekli Yarbay Şenol
Özbek, çok gizli bilgilerin saklandığı ve operasyon planlarının hazırlandığı Özel Harp
Dairesi‟ni Taraf‟a anlatırken, aldıkları eğitimin ideolojik özüne dair bilgiler de aktardı.
İran‟daki devrimle birlikte dairenin de değiştiğini iddia eden Özbek, “Ara dönemde İran‟da bir
devrim oldu, ardından Türkiye‟de ihtilal. Daha sonra Sovyetler‟de bir değişim rüzgârı başladı.
Bütün bunların neticesinde tehdit algısı değişti. Komünizm tehdidinin yerini irtica diye bir şey
aldı. Ya da bir dönem ikisi birden tehdit kapsamında ele alındı. Teğmenliğimiz döneminde bazı
komutanlarımızın, “orduda eşi başörtülü tek subay bırakmayacağız” yönünde açık
konuşmalar yaptığını, İslamiyet‟ten kopuk ve metafizik bir Türklük vurgusunun ön plana
çıktığını hatırlıyorum.” dedi.
http://platformhaber.net/?p=4452
05 Ocak 2010
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, şapka kullanan dokuz öğrenci
hakkında kılık kıyafet yönetmeliğine uymadıkları gerekçesi ile disiplin soruşturması açtı.
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı‟nın 22.12.2009 tarih, 2307 ve 2306 sayılı yazıları)
(Yüksekokul öğrencileri için yürürlükte olan bir kılık kıyafet yönetmeliği mevcut değildir.
22.07.1981 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki
Görevlilerle Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik”, ilköğretim, ortaokul ve
lise öğrencilerini kapsamaktadır. Devrim yasalarından Şapka İktisası hakkındaki Kanun şapka
kullanımını öngörmektedir. Buna karşın üniversiteler, öğrencilerinin başlarını açmamak için
çözüm olarak gördükleri şapka kullanımını genel olarak engellemektedir.)
05 Ocak 2010
Vicdani Ret‟çi Enver Aydemir‟in annesine askeri cezaevinde baĢörtüsü yasağı!
İslami inancı gereği silah altına girmek istemediğini söyleyerek, vicdani ret kararı alan ve
“Müslümanların en temel inançlarını bile bu kadar açık bir şekilde tahkir eden bir kurumda
benim yer almam söz konusu olamaz.” diyen Enver Aydemir`e yönelik militarist baskı sürüyor.
Kendisini ziyaret etmeye gelen annesi, başörtüsünü bağlama biçiminden dolayı askeri
cezaevine sokulmadı.
http://www.tekilhaber.com/?syf=Haber&kategori=Guncel&katid=1&id=74562&detay=Enver
-Aydemir--8217-in-annesine-askeri-cezaevinde-basortusu-yasagi06 Ocak 2010
Neriman Ö., hasta olarak gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesinde, çarşaf giydiği için, iki
doktorun, “eteklerin yerlere sürülüyor, mikrop saçıyorsun, pissin” sözleriyle hakarete uğradı.
Yapılan şikayet üzerinde doktorun ismi belirtilmezken hastane gerekli soruşturmanın
açılacağını beyan etti.2

08 Ocak 2010
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Av. Fatma Benli görüşme notları, ayrıntılı bilgi için: avfatmabenli@yahoo.com
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Marmara Üniversitesi Rektörü: BaĢörtüsü demokratik bir haktır
Bir dönem fakülte kapılarına başörtülü öğrencilerin kampüse alınmayacağı yazıları asılan
Marmara Üniversitesi'nde, özgürlükler konuşuluyor. Marmara Üniversitesinde başörtülü
öğrencilerin ve hatta ziyaretçilerin okula girişine izin vermemeye devam etmesine karşın
Rektör Prof. Dr. Necla Pur, başörtüsünün ülkenin bütünlüğüne ve Cumhuriyet'in temel
değerlerine bir sekte vuracağını düşünmediğini, örtü takmanın demokratik bir hak olduğunu
söyledi.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=937470&title=marmara-universitesi-rektorubasortusu-demokratik-bir-haktir
11 Ocak 2010
CNN Türk baĢörtülü muhabir istememiĢ
Zaman‟ın Pazar eki için verdiği röportajda, CNN Türk programcılarından Cüneyt Özdemir
önemli bir itirafta bulundu. Özdemir, medyada kapıların başörtülü muhabirlere kapalı olmasını
eleştirerek, “CNN Türk‟te başörtülü muhabir çalıştırmak istedim ama yönetim kabul etmedi.”
dedi. On yıldır CNN Türk‟de 5N 1K‟yı hazırlayıp sunan Cüneyt Özdemir‟in itirafı, programını
anlatırken geldi. Özdemir, programına başörtülü konukların da gelmesini anlatırken şöyle dedi:
“Herkesin gelip konuşabileceği bir yer olarak planlamıştık. O çizgide programlar yaptık. 5N
1K‟nın zaman zaman CNN Türk çizgisinin bile dışında kalan özel bir yeri oldu... Toplumsal
olarak ertelenen başörtüsü sorunumuza gelince CNN Türk ilk kurulurken ben yönetime gelin
başörtülü bir muhabir alalım demiştim ama kabul etmediler. Kimin kabul etmediğini söylesem,
şaşırırsınız. Başörtülü birini CNN Türk‟te haber için koşarken görmek o dönem benim açımdan
ve değişen Türkiye‟deki gerilimi yumuşatması anlamında çok önemliydi.”
http://www.haberpan.com/cnn-turkte-basortulu-muhabir-itirafi-haberi/
26 Ocak 2010
BaĢörtülülere kayıt iĢkencesi sürüyor
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine başvuru işlemleri devam ediyor.
Yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurt
dışında öğrenim görmek isteyen adaylar sınav başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerine
yaparken, süreç başörtülü adaylar için tam bir işkenceye dönüşüyor. ÖSYM tarafından
yayınlanan kılavuzda yasakla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Başvuru merkezi görevlisi tarafından
2010-ÖSYS Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla alınacak
fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine
giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç,
bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik
bulunmamalıdır.” Başörtüsü yasağının daha sınava girmeden uygulanmaya başlaması, özellikle
başvuru merkezindeki görevlilerin karşısında başını açmak zorunda bırakılan adaylar için
büyük bir eziyet oluyor. Diğer adayların ya da erkek görevlilerin yanında başörtülü kayıt
yaptırılamayacağı söylenen adaylar bu durumdan büyük bir sıkıntı duyuyor.
http://www.sivilmedya.com/basortululere-kayit-iskencesi-suruyor-5736h.htm
http://platformhaber.net/?p=4609
27 Ocak 2010
Balyoz Darbe Planı‟nda baĢörtüsü fiĢlemeleri
“Balyoz Darbe Planı” ile ilgili dosyalarda cuntacıların başörtülü kadınları da hedef aldıkları
görüldü. Taraf‟ın yayınladığı belgelerde Cumhuriyet Gazetesi‟ndeki haberlerin ihbar kabul
edilerek “Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün talimatı üzerine, türbanlı öğrencilerin açık
öğretim sınavlarına girmesine izin verildiği” şeklinde not edilmesi dikkat çekerken, Konya
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Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‟ndeki başörtülü öğrenci sayısının da yakından takip
edildiği anlaşıldı. Konuyla ilgili olarak darbe planlarında “türbanlı öğrenci sayısının öğretim
yılı başından beri artarak devam ettiği ve 418 kız öğrenciden 416‟sının halen türbanlı olarak
derslere girdiği, konunun İl Emniyet Komisyon Toplantısı‟nda gündeme getirildiği, rektörün
bilgi vermek üzere bir sonraki toplantıya çağrılmasının kararlaştırıldığı” maddesi yer aldı.
Darbe Planları‟nda Milli Güvenlik Bilgisi dersine giren subayların istihbarat nitelikli çalışmalar
yaptığı görüldü. Örneğin bu durum Bingöl İHL‟deki başörtüsü sorununun yakından takip
edildiği, “Bingöl İmam Hatip Lisesi‟nde, türbanlarını çıkarmamakta direnen 12 kız öğrenciye
okul yönetimince 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği” şeklindeki maddeye de yansıdı.
http://www.on5yirmi5.com/genc/content.aspx?c=14171
29 Ocak 2010
BaĢörtüsü takıyorsa burs yok
Özel bir televizyon kanalına misafir olan Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel
Başkanı Prof. Aysel Çelikel, derneğin neden başörtülülere burs vermediğini ilginç bir
gerekçeyle açıkladı. Çelikel, başörtülüleri burs verilmemesi konusunda kendisini şöyle
savundu: “Eskiden ben yönetimde değildim. Tam olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum ama ilk
ve orta öğretimde türban zaten takılmaması gereken bir şey, belki de dışarıda örtüyorlar. Ben
başkanken bu tür birisi gelip benden burs istese, şartları da uygunsa, nedir o şartlar; ekonomik
sıkıntı içinde olması, ailesinin birden fazla çocuğu olması, babası annesi aynı şekilde ekonomik
sıkıntıda olması, böyle biri benden gelip dernekten burs isterse buna hayır demek hem gayri
insani hem de gayri hukuki bir şeydir. Onun için böyle bir şeyin yapılabileceğini hiç
düşünmüyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Bursu veren kişi, bizde hem kurumlar hem de
kişiler bağışçı olabiliyorlar, bazen bu kişiler şart koşuyor, türbanlıya katiyen vermem diyor. O
zaman da tabii ben veremem.” Sunucunun “Böyle diyenler de var yani…” şeklinde sorusuna ise
Çelikel “O zaman ben eşleştiriyorum herkesin burs aldığı öğrenciyi, isteyenlerle tabii.
Tanıştırıyorum öğrenciyle.” diye cevap verdi.
http://www.yorumla.net/yurtici-haberler/804107-turban-takiyorsa-burs-yok.html
01 Şubat 2010
BaĢörtülüye üniversite misafirhanesi de yasak
Marmara Üniversitesi misafirhanesinde rezervasyon yaptıran Çınar ailesi, başörtülü oldukları
gerekçesiyle kalmak için gittikleri misafirhaneye alınmadı. Kış soğuğunda sokakta kalan aile,
üniversite hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Resepsiyon görevlisi, uygulama konusunda
Marmara Üniversitesi Rektörü'nün sözlü talimatı bulunduğunu söyledi. Ankara'da ikamet eden
Cemil Çınar, ailesiyle geçen hafta yeğeninin düğünü için İstanbul'a gitti. Çınar'ın oğlu, ailesi
için mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nin Göztepe Kampüsü'ndeki misafirhanesinden
rezervasyon yaptırıp parasını ödedi. Çınar ailesi, misafirhaneye geldiklerinde beklemedikleri
bir uygulama ile karşılaştı. Cemil Çınar'a, eşinin ve kızının başörtülü olmasından dolayı burada
kalamayacakları söylendi. Resepsiyon görevlisi, misafirhaneye alması durumunda işinden
olacağını ifade etti. Bu duruma itiraz eden Çınar, misafirhanede sigara yasağına ilişkin yazılı
tabelalar bulunduğunu hatırlatarak, konuya ilişkin yazılı beyanın olup olmadığını sordu. Ancak
resepsiyon görevlisi, yazılı bir kuralın olmadığını, yasağın Marmara Üniversitesi Rektörü'nün
sözlü talimatı olduğunu belirtti. Bu yasağı koyanların kaçak güreş yaptığını dile getiren Cemil
Çınar, misafirhanede kalmayacağını kaydetti. Paranın iadesi için bir tutanak tutuldu. Tutanağa,
"Eşimin ve kızımın başörtüsünün açtırılması sebebi ile rezervasyonumun iptali ve ücretinin
iadesini rica ederim." ifadeleri yazıldı. Çınar ailesi, kış gecesi tekrar Ankara'ya dönmek
zorunda kaldı. 50 senedir başörtüsü taktığını dile getiren Cemil Çınar'ın eşi Semihat Çınar,
rencide olduğunu ve çok üzüldüğünü dile getirdi. Bayılacak gibi olduğunu anlatan Semihat
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Hanım, üniversite öğrencisi olmadığına dikkat çekerek, uygulamaya bir anlam veremediğinin
altını çizdi.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=946835
02 Şubat 2010
BaĢlarını açsalar bile askerî tesislere kesinlikle almayın
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın, görevdeyken, "Hastane
ve sosyal tesislere, evlatlarını ziyarete gelen siviller, başörtülerini açsalar bile içeri
alınmayacaklar." diye emir verdiği ortaya çıktı. Vakit Gazetesi'nin dün 'Bu da mı yalan paşa?'
başlığıyla verdiği haberde, Fırtına'nın emrini gösteren gizli belge de yayınlandı. Fırtına
imzasıyla hazırlanan 'Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere Karşı Koyma' planında yer alan emirlere göre,
başörtülü vatandaşlar, askerî hastanelere ve askerî tesislere sokulmayacak, yakını örtülü olan
personel de istihbarat birimlerine bildirilecek. 'Kişiye özel' ve 'gizli' ibareli belgede, başörtüsü
ve sakal çağ dışı olarak nitelendiriliyor. Birinci derecede mücadele edilmesi gereken unsurlar
arasında gösteriliyor. Bu unsurları taşıyan askerî personelin hiçbir askerî kuruma alınmaması
için gerekenlerin hızlı bir şekilde yapılması emrini veren Fırtına'nın talimatları şöyle
sıralanıyor: "Anayasal düzene karşı siyasi veya dini bir akımın sembolü haline gelmiş çağdışı
bir kılık, kıyafet (başörtüsü ve manto) ve sakala sahip kişilerin, TSK'ya ait birlik, karargâh,
kurum, sosyal tesis ve lojman gibi yerlere sokulmaması yolundaki uygulamalar ile diğer emir
ve yönergelerde belirtilmiştir. Askerî konutlardan istifade eden personel ve aileleriyle, ziyaret
maksadıyla gelen sivil personelden giyim tarzı çağdaş olmayan, inkılâp kanunlarına aykırı,
siyasî veya dinî bir akım veya ideolojiyi belirleyen kılık ve kıyafette olanlar ile tutum ve
davranışları ile Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davrandığı ve irticai görüşleri benimsediği,
bu gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler konutlar bölgesine alınmayacaktır." Askerî
lojmanlarda kalmayan personelin dahi tek tek araştırılmasını isteyen Fırtına, çocukları imam
hatip liselerine ve özel okul veya dershaneye giden askerî personelin de derhal tespit
edilmesini istemiş, ayrıca bunların raporlar halinde askerî istihbarat birimlerine ulaştırılarak
gerekli soruşturmanın başlatılmasını emretmiştir. (Dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener
Eruygur önderliğinde hazırlanan 'Sarıkız' ve 'Ayışığı' darbe planlarında İbrahim Fırtına'nın da
adı geçiyordu. Özden Örnek'in günlüklerine göre, Fırtına da cuntacı ekibin içindeydi.
Geçtiğimiz ay Ergenekon soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifade verdi. Hakkındaki
bütün suçlamaları reddeden Fırtına, savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. )
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=947166&title=baslarini-acsalar-bile-askerîtesislere-kesinlikle-almayin
03 Şubat 2010
GAT A'da akı l al maz f iĢl eme d ef teri
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın tepkisiyle gündeme gelen GATA‟daki çağ dışı yasaklar
TSK‟yı yıpratıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın TRT-1‟de katıldığı “Enine Boyuna”
programında açıkladığı „GATA‟daki başörtüsü skandalı, askeri hastanedeki yasakçı bir başka
uygulamayı yeniden gündeme getirdi. GATA Haydarpaşa Hastanesi‟nde başörtülü hasta ve
hasta yakınlarına başörtüsünün altına takılan bone için yasak uygulanıyor. Yasağın talimatı ise
GATA Haydarpaşa Komutanı Tümgeneral Tuncay Çakan tarafından verildi. Yasak
kapsamında GATA‟nın nizamiyesinde “Bone Teslim Defteri‟ tutuluyor. Hasta, hasta ve
personel yakınları girişte başörtülerindeki iğneleri ve bonelerini çıkarmaya zorlanıyor.
Başörtülerindeki iğneleri ve bonelerini çıkarmaya zorlanan hasta, hasta ve personel yakınları
aksi halde hastaneye alınmıyor. Bu dayatma karĢısında çaresiz bonelerini çıkararak içeri
girenler de resmen fiĢleniyor. Tüm nizamiyelerde tutulan Bone Teslim Defteri‟ne, kişinin adı
soyadı, niçin geldiği, kiminle görüşeceğine kadar tüm bilgileri kalem kalem işleniyor. „Bone
Teslim Defteri‟ tutulmasına tepki gösteren hasta ve hasta yakınları “bonelerin geri
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verilmesinde karışıklık çıkmaması” gerekçesiyle yapılan uygulamaya karşı çıkıyor. Amacın
fişleme olduğunu belirten hasta yakınları sorunun bir kimlikle çözülebileceği halde deftere tek
tek kayıt tutulmasının maksatlı olduğunu belirtiyor.
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/91892-tumYorumlar-gata-da-akil-almaz-fisleme-defterihaberi.aspx
05 Şubat 2010
BaĢbuğ: KeĢke GATA olayı yaĢanmasaydı...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne başörtüsü
yüzünden alınmamasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ilk kez konuştu,
"Keşke bu olay yaşanmasaydı. İnsani boyuttan bakarsak bugün savunmamız mümkün değil"
dedi. Başbuğ sürekli gündemde olmaktan rahatsız olduklarını, Silahlı Kuvvetler'in bundan
etkilendiğini belirtti.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&VersionID=43544&Date=05.0
2.2010&ArticleID=978694
11 Şubat 2010
Misafire baĢörtüsü vetosunun mucidi Sezer
Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde yabancı bir devlet adamının eşine,
başörtüsü nedeniyle veto uygulandığı ortaya çıktı. Ahmet Necdet Sezer, Çankaya Köşkü‟nde
uyguladığı başörtüsü yasağını uluslararası boyuta taşımış, eĢi baĢörtülü olan Afgan
CumhurbaĢkanı Karzai‟yi Türkiye‟ye eĢsiz davet etmiĢti. Bu skandal, Sezer‟in Çankaya
Köşkü‟nde verdiği akşam yemeğinde patlak verdi. Çankaya Köşkü‟ndeki yemek sırasında
Hamit Karzai, Semra Sezer‟e “Sizi Afganistan‟da görmekten büyük onur duyarız” dedi. Semra
Sezer ise buna karşılık olarak, “Ama siz eşinizi getirmemişsiniz” şeklinde cevap verdi. Bunun
üzerine Karzai, “Bana davet gönderilirken eşim davet edilmedi. Davet edilseydi onu da
getirirdim” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zira bizim ülkemizin parlamentosunda şu an 24
kadın milletvekili var. Kadınlarımızın siyasette aktif olarak yer almalarını destekliyoruz. Bu
konuda bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok.”
http://platformhaber.net/?p=4808
14 Şubat 2010
Atatürkçü DüĢünce Derneği‟ne baĢörtülü üye yapılamaz
Ankara‟da gerçekleştirilen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu
Toplantısı‟nda kamuoyundan gizlenen ve karar defterine işlenen kararların başında başörtüsü
yasağı geldiği bildirildi. ADD‟ye üyelik için ön şartın „başörtüsüz‟lük olduğunun belirtildiği 21
No‟lu kararın 9. maddesinde İslâm‟ın emri örtüden “sıkmabaş” ve “türban” olarak söz ediliyor.
Kararda şu ifadelere yer veriliyor: “Genel merkez üyelik kabulü için şubelerden gönderilen
türbanlı ve sıkmabaş kayıtlarının reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” 11 No‟lu
kararda ise “Bir siyasal simge oluşturabilecek şekilde türban anlamına gelmeyen geleneksel
Anadolu kadınının başörtüsü ile fotoğraf verenlere kimlik düzenlenerek üyeliğine kabulüne oy
çokluğu ile karar verilmiştir” ibarelerine yer verildi. ADD Genel Sekreteri İzzet Polat Ararat,
aldıkları iki kararı doğrulayarak, “Üyelerimize verdiğimiz kimlik var. O kimliklerde
kullanılacak fotoğrafların türbanlı olmamasına karar verdik. Bizler Atatürkçüyüz. Siyasi
simgeyi kabul etmiyoruz” dedi.
http://www.haber5.com/ataturkcu-derneginin-ortu-uc-kagidi-haberi-55966.aw

16 Şubat 2010
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MEB ilköğretimdeki sorunu görmezden geldi
Diyarbakır milletvekili ve BDP genel başkanı Selahattin Demirtaş‟ın, Diyarbakır Merkez
Hamravat İlköğretim Okulunda okuyan 12 yaşındaki Ece Nur Özel‟in başörtüsü taktığı
gerekçesiyle başka bir okula sürgün edilmesi ile ilgili Meclis‟e verdiği soru önergesi
cevaplandırıldı. Demirtaş‟a cevap Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu‟dan geldi. Çubukçu
cevabında, başörtüsü taktığı gerekçesiyle okuduğu okuldan ve ders arkadaşlarından koparılıp
oturduğu evin kilometrelerce uzağındaki bir okula sürgün edilen 12 yaşındaki Ece Nur Özel‟in
eğitim hakkının elinden alınmadığı ve kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket ettiğinden
dolayı sürgün edildiği ifade edildi. Cevapta; Ece Nur‟un mevcut kılık kıyafet yönetmeliği
çerçevesinde eğitimine devam ettiğinin vurgulanmasının ise kamuoyununun yanıltılması olarak
değerlendirildi. Çünkü Ece Nur Özel, sürgün edildiği Vali Nafız Kaya İlköğretim Bölge
Okulu‟nda eğitimine başörtülü olarak devam ediyor.
http://platformhaber.net/?p=4867
17 Şubat 2010
Komutan: EĢin Allah rızası için örtünüyor ama yukarıdan emir var!
Namaz kıldığı ve eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle yüzbaşılık rütbesindeyken Yüksek Askerî
Şûrâ (YAŞ) kararıyla 1997‟de Türk Silâhlı Kuvvetleri‟nden (TSK) atılan Niyazi Budak, Yeni
Asya‟ya yaşadığı sıkıntıları anlattı. İnancı sebebiyle yaşadığı haksızlıkları gözler önüne seren
Budak, atılma sürecinde komutanıyla arasında eşinin başörtüsü sebebiyle yaşanan bir diyalogu
şöyle aktardı: “Başörtüsü ile ilgili sıralı komutanlardan çeşitli ikazlar aldım. Ben de eşimin
başörtüsünün tamamen bizim inancımızdan kaynaklandığını ve maksadımızın Allah‟ın rızasını
kazanmak olduğunu izah etmeye çalıştımsa da nafile tabii ki. Yaklaşık bir yıl sonra bu tür
sıkıntılar devam ederken, Tabur Komutanı‟nın tayini çıktı ve gitmeden önce beni odasına
çağırarak şöyle dedi: „„Bak Niyazi, ben seni bir yıldır takip ettiriyorum. Eşinin başörtüsünü,
Allah rızası için taktığına ben inandım. Çünkü astların arasında ayrım yapmadın, onlara dinî
propagandada bulunmadın, işini düzgün yaptın. „Ama yukarıdan kesin emir var. Ya eşin
başını açacak ya da ordudan atılacaksın.‟ Ben de kararımızın kesin olduğunu ve gerekli
işlemleri yapabileceğini söylemekle yetindim.”
http://platformhaber.net/?p=4879
23 Şubat 2010
“Bizim baĢörtüsü ile falan ilgimiz yoktu”
Gerçekleştirildiği andan itibaren başörtüsü karşıtı bir kampanyaya dönüşen Danıştay
saldırısının arkasındaki ilişkiler gün yüzüne çıkarken, sanıklardan itiraflar da gelmeye devam
ediyor. Son olarak Birinci Ergenekon davası kapsamında Danıştay cinayeti sanıklarından
İsmail Sağır savunmasını yaptı. Cumhuriyet Gazetesine bombalı eylem olayından başlayıp
Danıştay cinayetinin işlenmesi ve yakalanmasına kadar ki süreci mahkemeye anlatan Sağır,
“Bizim başörtüsü ile falan ilgimiz yoktu” dedi. Osman Yıldırım‟ın kendisine; “Alparslan
Aslan‟ın bir işi var siz de yanında gidin” dediğini belirten Sağır, “Yıldırım elime de bir
başörtüsü verdi, bunu tellere asarsın dedi ama ben hiçbir şey anlamadım. Durup dururken niye
böyle bir şey yapıyoruz dedim kendi kendime.” şeklinde konuştu.
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=243186
25 Şubat 2010
“Türban takıp gelen kenelere acımayın”
Bir internet sitesinde yayınlanan ses kaydında Balyoz Darbe Planı zanlılarından Tümg. Metin
Yavuz Yalçın‟ın, başörtülü kadınlara yönelik ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Ses kaydında;
“Son olarak bir şey daha söyleyeyim: baştan söyleyecektim unuttum. Eeee şimdi maiyetinizdeki
personelin aile yapılarını inceleme göreviniz var değil mi? Buna çok dikkat edin arkadaşlar.
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Eee bizde oldu takip ediyorlar, türban takıp lojmanların girişinden önce çıkarıp içeri girip
içeride takanlar o modelde insanlar da var. Hiç acımayın arkadaşlar, hiç acımayın. Hiç kimse
silahlı kuvvetlerin sırtında, o neydi o yapışan şeyler söyle. Kene gibi bilmem ne gibi; yok, hiç
acımayın. Bu söylediğim birlik bütünlüğü tehlikeye atabilecek her hangi bir harekette bulunan
personele acımayın. Bir anda yara başka yerlere dağılabilir…” denildiği anlaşıldı.
http://www.bahcesel.com/bahceselhaber/144-tematik-ozel-haber/154-risale-haber/1067523turban-takip-gelen-kenelere-acimayin/
03 Mart 2010
CHP üyeleri çarĢafa karĢı eylem yaptı
Mersin‟de, halifeliğin kaldırılışının 86. yıldönümü nedeniyle bir araya gelen yaklaşık 100
CHP‟li kadın, üzerlerine geçirdikleri çarşafları yırtarak gerçekleştikleri eylemle “Cumhuriyet‟e
sahip çıktıklarını” söyledi. Atatürk Caddesi‟ndeki Atatürk Evi önünde toplanan CHP‟li kadınlar
adına, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Ongunsel yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk‟e
şükran borçlarını sunmak için bir araya geldiklerini belirtti ve “Ülkemiz üzerinde kara bulutlar
dolaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti‟ni tehdit edenlere karşı birlik olmaya, devrimlerimize sıkı sıkı
sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Ongunsel‟in konuşmasının ardından, CHP‟li kadınlar,
yanlarında getirdikleri çarşafları dört bir yanından çekiştirip yırttılar, parçalarını yere atıp
ayaklarıyla da ezdiler.
http://www.odatv.com/n.php?n=chpli-kadinlarin-mersin-provokasyonu--0303101200
04 Mart 2010
28 ġubatçılar baĢörtüsünü sokakta dahi yasaklamaya kalkmıĢlar
28 Şubat darbe sürecine dair Zaman Gazetesi‟nde yayınlanan ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
Hukuk Müşavirliği‟nin imzasını taşıyan 10 maddelik teklifte cami dışında kalan kamu ve özel
bütün mekânlarda başörtüsünün yasaklanması isteniyor. Başörtüsü, hastaneler, işyerleri ve
siyasi parti faaliyetlerinde yasaklanıyor. Yasak bununla da sınırlı değil. “Herkese açık genel
yerler”in de yasak olacağı yazılmış. Bu hüküm, otobüs, kafe hatta sokakta bile başörtüsünün
yasak olacağı anlamına geliyor. Din eğitimi yapanlar için de ağır cezalar öngörülüyor. Din
eğitimi için bireysel faaliyette bulunanlara 8 yıla kadar hapis cezası düşünülüyor.
http://platformhaber.net/?p=5071
05 Mart 2010
BaĢörtülü hanımlar Meclis‟te ikna odalarını anlattı
28 Şubat‟ın başörtüsü yasağı mağduru öğrencileri BDP vekili Ufuk Uras‟ın girişimiyle
TBMM‟ye gelerek, “İstanbul Üniversitesinde kurulan ikna odaları”nı anlattılar. Başörtülü
oldukları için ikna odalarında baskı altına alındıklarını belirten başörtülüler, kılık kıyafet
genelgesine uymayı taahhüt eden bir belgeyi imzalamaya zorlandıklarını belirttiler. Meclisteki
partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile görüşen başörtülüler, yıllardır büyük
mağduriyetlere yol açan yasağın kaldırılması için herkesin üzerine düşen görev ve
sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulundular. Toplantıyı düzenleyen Ufuk Uras,
sorunun „‟monolotik devlet yapısı ve siyasi uzantılarının demokratikleşmeye direnişlerinden‟‟
kaynaklandığını savunarak, bütün mağdurların yan yana gelmesi ve buna izin vermemesi
gerektiğini kaydetti. Uras, insanların bir kalıba sokulmasına karşı olduğunu ifade etti. BDP
Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, „‟Sistemden mağdur olanların birbirine sahip çıkması lazım‟‟
dedi.
http://www.tevhidhaber.com/news2_detail.php?id=66053
08 Mart 2010
Ġstanbul Barosu örtüyü “kafeslenmek” diye görüyor
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İstanbul Barosu Başkanlığı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı basın
açıklamasında, “Laik Cumhuriyetin büyük çaba ve özverilerle; tecrit edildikleri kafesler
arkasından çıkarmaya uğraştığı kadınlar, bugün yeniden örtünmeye, eve yönlendirilmeye
çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu Başkanlığı, kadınların örtünmesini de
“kafese girmek” olarak tanımlayıp başörtülü kadınların toplumdan tecrit edildiğini iddia etti.
İstanbul Barosu Başkanlığı‟nın açıklamasında şöyle denildi: “Laik Cumhuriyetin büyük çaba
ve özverilerle; tecrit edildikleri kafesler arkasından çıkarmaya uğraştığı kadınlar, bugün
yeniden örtünmeye, eve yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Kadının hala siyaset alanında, yerel
yönetimlerde, mülki yönetimlerde adı yoktur.”
http://www.elestiriyoruz.com/guncel-haberler/barodan-utanmazlik/1/
11 Mart 2010
Türbana Ģapkalı çözüm
YÖK, sınava şapkalı girdiği için sınıftan çıkarılan öğrencinin şikayeti üzerine görüş bildirdi.
Şapkalı ders için ne evet ne de hayır diyen YÖK, 'Öğrenci sınıftan çıkarılmaz, tutanak
düzenlenir' diyerek topu üniversite yönetimlerine attı. Sınıfa başını ve boynunu tamamen
kapatan şapka ile giren ve dersin hocası tarafından sınıftan çıkarılan tıp fakültesi öğrencisi
Zeynep Nur İncekara'nın, 'eğitim hakkım engellendi' iddiasıyla Başbakanlık İnsan Hakları
Başkanlığı'na yaptığı şikayette, YÖK kararını verdi. YÖK kararında, öğrencinin sınıftan
çıkartılamayacağını savunarak, tutanak tutulması gerektiğini belirtti. AKŞAM Gazetesi
tarafından da duyurulan söz konusu şikayet üzerine Başbakanlık şikayetin değerlendirilmesini
istedi. Talep üzerine konuyu araştıran YÖK, 8 Mart 2010 tarihinde Başkanvekili Ömer Demir
imzası ile İncekara ve İnsan Hakları Başkanlığı'na yanıt gönderdi. YÖK'ün yanıtında şapkalı
eğitime ne 'hayır' ne de 'evet' denildi. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden de
görüş alınarak verilen yanıtta, öğretim üyesinin derse şapkalı giren öğrencileri uyardığı ve
dışarı çıkardığı hatırlatıldı. YÖK'ün yazısında, konunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik
Kurulu tarafından da değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi: ”...Fakülte Akademik
Kurul'dan edinilen bilgilerde, 'öğrenciler derse girmişse çıkartılamayacağı, öğretim üyesinin
derse devam edeceği, gerekirse tutanak tutup dekanlığa bildireceği' yönünde uygulama
yapıldığı ve öğrencilerin derslere devam ettiği ifade edilmiştir...” YÖK bu yazı ile üniversite
yönetimlerinin derslere türban ile giren öğrencilere ne gibi uygulama yapacağı mesajını da
iletmiş oldu. Yazıya göre; türbanla derse giren öğrenciler de sınıftan çıkarılamayacak, bu
öğrenciler hakkında sadece tutanak düzenlenebilecek.
http://www.aksam.com.tr/2010/03/11/haber/guncel/10412/turbana_sapkali_cozum.html
11 Mart 2010
„Görev tamamlanmıĢtır komutanım, örtülü hemĢirenin fotoğrafını çektik‟
Erzincan‟daki Ergenekon soruşturmasında sanıklardan ele geçirilen belgeler jandarmanın
başörtüsü takan görevlileri adım adım izleyerek fişlendiğini ortaya koydu. Jandarma istihbarat
görevlilerinin bir hemşireyi takip ederek hazırladığı bilgi notunda “başörtüsü taktığı görüldü,
fotoğrafı çekildi” ifadeleri dikkat çekti. Erzincan soruşturmasının ek delil klasörleri,
Jandarma‟nın bölgede yürüttüğü şok edici istihbarat çalışmalarını ve ilginç yöntemlerini ortaya
çıkardı. Klasörlerde yer alan, üç jandarma görevlisi N.Y, K.Y ve M.A‟nın „yapılan faaliyet
özeti‟ başlıklı bilgilendirme notuna göre, göre 11 Mayıs 2006 günü Erzincan İl Jandarma
Komutanlığı‟ndan hareket eden jandarma timi, il merkez Hancı Çiftliği‟nden geçici olarak
Akyazı Beldesi Sağlık Ocağı‟nda göreve başlayan Sevim Özer isimli başörtülü bir ebe
hemşireyi tüm gün izleyerek başörtülü fotoğraflarını çekti.
http://platformhaber.net/?p=5144
12 Mart 2010
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BaĢörtülü öğrenci belediye otobüsüne indirimli binemiyor...
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, başörtüsü yasağını genişleten bir uygulamaya imza attı.
Belediye otobüslerinden indirimli yararlanmayı sağlayan öğrenci ve öğretmen kartlarına
baĢörtülü fotoğraf verenlerin baĢvurusu kabul edilmiyor. Bir süre önce Kütahya'dan
İzmir'e taşınan Açıköğretim Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Akçakaya, kişiye özel elektronik
öğrenci kartı almak için ESHOT Genel Müdürlüğü'ne internet üzerinden başvurdu.
Akçakaya'ya e-postayla gelen cevap, "Fotoğrafınız uygun olmadığından kart basılamadı." oldu.
Bunun üzerine ESHOT'u telefonla arayan Akçakaya, fotoğrafının 'kılık-kıyafet yönetmeliğine
uygun olmadığı' cevabını aldı. Daha önce yaşadığı şehirde böyle bir uygulama ile
karşılaşmadığını aktaran Zeynep Akçakaya, tepkisini "Halkın vergisiyle alınan otobüslerde,
başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapılıyor." sözleriyle dile getirdi. Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencisi Büşra Şahin de İzmir Belediyesi'nin mağdur ettiği öğrencilerden. Okulunun
bulunduğu Manisa'da, öğrenci kartı alırken başörtüsüyle ilgili sıkıntı yaşamadığını dile getiren
Şahin, "Biz bu kartı okulda değil, sokakta kullanacağız. Başka öğrenciler otobüslere indirimli
binerken biz başörtülü olduğumuz için tam bilet kullanmak zorundayız." dedi.
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/95768-izmir-de-vahim-basortu-skandali-haberi.aspx
14 Mart 2010
BaĢörtülü Ġstanbul Üniversitesi öğrencisi DoğuĢ Üniversitesi‟nde panele alınmadı
Doğuş Üniversitesinde gerçekleşen Anayasa değişikliğine ilişkin panele, İstanbul Üniversitesi
hukuk fakültesi öğrencisi Ceren K. alınmadı. Ceren K‟nın içeri girmesini engelleyen güvenlik
görevlisi „Böyle giremeyeceğinizi bilmiyor musunuz?‟ ifadelerini kullandı. Yasağın, ziyaretçi
olarak giriş yapmak isteyen başka bir üniversitenin öğrencisine, üstelik kıyafet konusunda
yaptırım uygulama yetkisi olmayan güvenlik görevlisi tarafından uygulanmasıyla, başörtülü
kadınlara yönelik olarak işlenen ayrımcılığa bir yenisi daha eklendi.3
14 Mart 2010
Öğretim üyeleri “Ģapka formülüne” de karĢı çıktı
YÖK‟ün başörtüsü yasağına karşı geliştirdiği “şapka formülü”ne öğretim üyelerinden tepki
geldi. Bu yöntemle yumuşak inişli bir başörtüsü özgürlüğü formülü geliştirildiğini savunarak
YÖK‟ü eleştirdiler. Öğretim Üyeleri Der. Bşk. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: “Öğrencilerin bir
kısmı üniversite yönetimlerinin siyasal iktidar ile yakın olmasını kullanmak istiyorlar. Yeni
yönetimler de bir kısmı iktidar ile aynı görüşte bir kısmı da türbana ılımlı bakan isimlerden
oluşuyor. Derslerde türbanla veya yeni format olan boynu kapatan şapka ile giren öğrencileri
dersten çıkaran bazı hocalara üniversite yönetimleri inceleme başlatıyor. Derste tutanak tutan
hocalar bu tutanakları dekanlığa ve rektörlüğe iletse de hiçbir işlem yapılmıyor. Öğretim
üyeleri ile öğrenciler karşı karşıya kalıyor. Hocalar ne yapacağını bilmiyor. YÖK ya net bir
karar vermeli ya da yasa değişmeli.” derken Prof. Dr. Kemal Gürüz (YÖK eski Bşk.)‟de:
“Anayasa Mahkemesi‟nin kararları açık. Hukukçular oturup değerlendirsinler, karar versinler.
Bu ülkenin hukukçuları cumhuriyetin savcıları var.” dedi. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı (Tüm
Öğretim Üyeleri Der. Gnl. Bşk.) ise: “YÖK‟ün türban konusundaki ısrarı makul hiçbir gerekçe
ile savunmak mümkün değildir. Özellikle de türban İslamiyet‟in bir gereği olarak kabul
edilemez. İslamiyet‟in insanlığın gelişimine en büyük katkısı putperestliği yıkmış olmasıdır.
Putperestlik ve uzantısı olan fetişizm İslamiyet‟in değil, bazı ilkel inanç sistemlerinin bir
parçasıdır. YÖK‟ün türbana İslamiyet‟in bir gereği imiş gibi sahip çıkan çevrelerin yanında
yer alması Türkiye üniversitelerini İslamiyet öncesi karanlık putperestlik dönemine taşımaktan
başka bir anlamı yoktur.” yorumunda bulundu.
http://www.akdenizhaberler.com/Haberler-Turbana-sapka-formulune-tepki-80696.html
3
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17 Mart 2010
BaĢörtülülerin Renault'nun kooperatifine bile girmesi yasak
Bursa'daki Renault fabrikasının yönetimi, çalışanların alışveriş yaptığı kooperatife
başörtülülerin girmesini yasakladı. Bir işçinin eşi, anne ve babasıyla birlikte alışverişe gitmesi
üzerine alınan tuhaf karar, çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep oldu. Yasağa gerekçe
sunamayan Oyak Renault yönetimi, 'tüzel kişilik' dediği kooperatifi adres gösteriyor.
Kooperatif yetkilileri ise yasağın sebebinin 'tadilat' olduğunu ileri sürüyor. Aralık 2008'de krizi
bahane edip 150 kişinin işine son veren fabrikanın çalışanları, namaz kılanlara baskı
yapıldığını belirtiyor. Oyak-Renault'daki başörtüsü yasağı, 27 Şubat'ta bir çalışanın, eşi, annesi
ve babasıyla birlikte kooperatife alışverişe gitmek istemesiyle başladı. Kapıdaki görevliler
çalıĢan iĢçi ile baĢı açık eĢini içeri aldı. Ancak baĢörtülü annesi ile babasının girmesine
izin vermedi. Yaşlı çifti yağmur altında bekçi kulübesinin önünde bekleten görevliler,
talimatın yönetimden geldiğini bildirdi. Çalışanların, durumu, bağlı bulundukları Türk Metal
yetkililerine bildirmeleri de çözüm olmadı. Sendika yetkililerinden "Bu yönetimin kararı,
yapacak bir şey yok." cevabını alan işçiler, insan kaynakları biriminden gönderilen elektronik
posta ile ikinci şoku yaşadı. Çalışanların eşleri ile yakınlarının hafta sonlarında alışveriş için
kooperatife girmesinin yasaklandığının altı çizilen e-posta'da, üstü kapalı işten atma tehdidinde
de bulunuldu.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=962463
22 Mart 2010
Ġstanbul Üniversitesi kütüphanesine alınmadı
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan bir kitap hakkında bilgi edinmek için başvuran
başörtülü öğrenci, kütüphaneye alınmadı. Kütüphane görevlisi bu konuda âmirlerinden “kesin
emir” aldığını ifade etti.
http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=3149
26 Mart 2010
Öğrenci velileri, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Oyuncak Müzesi'ne baĢörtülü
oldukları gerekçesiyle alınmadı.
Ankara Üniversitesi, insan hakları konusunda tarihî adımlar atan Türkiye'nin demokratikleşme
karnesine gölge düşürecek bir skandala sahne oldu. Çocuklarının eğitimi için her zorluğa
katlanan annelerin, eğitim fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Oyuncak Müzesi'ne başörtülü
oldukları gerekçesiyle alınmadığı ortaya çıktı. Müze yetkilileri, telefonla randevu alan annelere
'müzenin kampüs içinde yer aldığını ve resmi bir kurum olan üniversitenin kurallarını
uygulamak zorunda olduklarını' söyledi. Annelerinden ayrı olarak müzeye gitmek zorunda
kalan küçüklerin tedirginliği yüzlerinden okunurken başörtülü veliler duruma tepki gösterdi.
Anaokulu öğretmenleri de; durumun çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna dikkat
çekerek hiçbir müzede böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını ifade ettiler.
http://www.internethaber.com/turkiye-bu-haberleri-konustu-38f27 Mart 2010
Bayan doktorlar davetli oldukları toplantıya baĢörtüsü nedeniyle giremedi
Bir ilaç firmasının beslenme üzerine düzenlediği toplantıya katılmak üzere Edirne'ye gelen
bayan doktorlar başörtüsü nedeniyle içeri alınmadı. Toplantı Trakya Üniversitesi Balkan
Kampüsü içerisinde bulunan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Özel bir ilaç firması tarafından
davet edilen doktorlar toplantıya katılmak üzere Edirne'ye geldi. Balkan Kongre Merkezi'ne
giden bayan doktor grubu, salona girmeye çalıştığı sırada güvenlik görevlilerinin engeli ile
karşılaştı. Nedenini sorduklarında kendilerine 'dekanlığın bir emri' olduğunu ve bu nedenle
12

içeri alınamayacakları cevabı verildi. Konuyla ilgili bir yetkili ile görüşme talebini ileten bayan
doktorlar, herhangi bir yetkili ile görüşemeyince toplantıya katılamadan üniversiteden ayrıldı.
http://www.turkdunyasi.biz/bayan-doktorlara-basortusu-engeli-haberi
30 Mart 2010
BaĢörtülü Öğrencilere Hakaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başörtülü öğrencilere toplu taşıma indirim
kartı verilmemesini savunarak yılların insan hakkı sorununu çözecek bir öneride bulundu.
Kocaoğlu, kadınların başlarını açması durumunda problemin çözüleceğini ifade etti. Yıllardır
öğrenci kartı için başörtülü fotoğraf kabul etmeyen Kocaoğlu, şunları söyledi: “Yürürlükte
bulunan Kılık Kıyafet Yönetmeliği‟yle ilgili bir konu. Üniversite ve lise öğrencileri zaten
fotoğraflarını açık çektiriyor, kimliklerini alıyor. Sadece Açık Lise‟de okuyan üç-dört
öğrenci... Lisede başlığını çıkarıp fotoğraf çektiren kadın, dışarıdan lise bitirmede de bunu
uygularsa bir problem kalmayacaktır.” Mağdur olan öğrenciler ise haklarının gasp edildiğini
belirterek, “Belediye, ayrımcılık yapmadan bizlere de hizmet sunmalıdır. Bu, başörtümüze
yapılan bir ayrımcılıktır” dedi.
http://www.webhaber.com/basortulu-ogrencilere-hakaret-haberi
01 Nisan 2010
ÖSYM: “Silah ve baĢörtüsü giremez!”
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‟nin (ÖSYM) 2010 yılında yapılacak üniversiteye giriş
sınavına girecek adaylara ve sınavlarda çalışacak salon ve bina görevlilerine yönelik hazırladığı
tanıtım filmindeki ilginç ayrıntı dikkat çekiyor. Salon ve Bina Görevlilerine yönelik hazırlanan
filmde, sınava alınacak öğrencilerin, “Kılık ve kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun
bulunmayanlar ile yanında silah ile uygun olmayan benzer eşyaları taşıyan adaylar sınav
binasına alınmaz” uyarıları yer alıyor! Uyarının diğer bir manası ise herkesin bildiği gibi,
başörtülüler bu yıl da üniversiteye giriş sınavına giremeyecek. Tanıtım filmleri aday ve
görevlilere yönelik olarak ayrı ayrı yapıldı. Öğrencileri uyarmak için hazırlanan filmde ise,
adayların haberleşme cihazlarıyla sınava alınmayacağı belirtilerek, “Aday kılık ve kıyafetini
ilgili mevzuata uygun giyinmiş bir halde sınavın başlamasından en az bir saat önce sınav
binasının önünde olacak bir şekilde evden çıkmalıdır” denildi ve eklendi, “Kılık ve kıyafeti
sınava uygun olmayanlar sınav salonuna alınsa bile sınavları geçersiz sayılır.”
http://platformhaber.net/?p=5334
04 Nisan 2010
Açıköğretim fakültesi Elif Ç., İstanbul Lisesi müdür yardımcıları Necati Solt ve Metin Kuş
tarafından şapka kullandığı gerekçesiyle İstanbul Lisesine “burası kamusal alan” diyerek
alınmadı. Bu tarihte gerçekleşen, “Arapça 2, Dinler tarihi ve Dine yeni yaklaşımlar ile Atatürk
ilke ve inkılapları” vize sınavlarına girmesi fiilen engellendi. Elif Ç., insan hakları
kuruluşlarına müracaat ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. 4
11 Nisan 2010
Peruklu öğrenci YGS sınavına giremedi
Kadıköy Leman Kaya İlköğretim Okulu'nda perukla Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavına
girmek isteyen öğrenciye izin verilmedi. Başındaki peruğun çıkartılarak yere atıldığını belirten
Köse, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Peruğu çıkartmakla suçlanan okul sorumlusu ise
iddiaları reddetti. Ümit Köse, sınava girmek için geldiği okulda başı kapalı olduğu için içeri
alınmadı. Görevlilerin perukla sınava girebileceğini belirtmesi üzerine yanında getirdiği
4
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peruğu takarak sınava girmek isteyen Ümit Köse'nin karşısına okul sorumlusu Doç. Dr.
Barbaros Okan çıktı. Kendisini sınava alamayacağını söyleyen Barbaros Okan ile Ümit
Köse'nin arasında tartışma çıktı. Olayın duyulmasından sonra harekete geçen Eğitim Bir
Sendikası ve Memur Sen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Okul önünde yaşadığı olayı
anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ümit Köse, herkesin içinde başındaki peruğun çıkartılarak
rencide edildiğini söyledi. Köse; "Emeklerim boşa gitti. Herkesin içinde başımdaki peruk
çıkartılarak rencide edildim. Hangi hakla bana bunu yapabilir. Bir yıl boyunca bütün
çabalarım yok oldu. Haklarım elimden alındı." diye konuştu. Suçlanan isim Barbaros Okan
ise, görevinin gereğini yaptığını, peruğu çıkartıp atmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Barbaros Okan, "Uzatmanın anlamı yok. Bir arkadaş geldi, başörtülüydü. Başörtüsü ile sınava
giremeyeceğini söyledim. Başı açık olarak sınava girebileceğini söyledim. Sonra münakasa
ettiler. Sınav binasına bir yakınıyla birlikte girmişti. Halbuki onun girmemesi lazımdı. Onu
çıkarttım ben. Ondan sonra peruğunu takmış, girmiş. 'Olmuş mu?' dedi bana. Ben de kontrol
ettim. Baktım, peruk. Peruğu hafif çıkınca bıraktım. 'Peruk' dedim. 'Kabul etmiyorum'
dedim. O arada bağıra çağıra cıktı gitti. Sonra da zabıt tutuldu. Kendilerinin haklarıdır, gidip
şikayette bulunabilirler. Onlar da gittiler şikayet etmeye. Hukuki işlem başladı. Bundan sonra
tartışılacak hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.
http://www.stargazete.com/guncel/basortulu-ogrenci-ygs-ye-perukla-da-giremedi-haber254692.htm
14 Nisan 2010
Balıkesir Üniversitesi Edebiyat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Ç., şapka taktığı gerekçesiyle
dil bilimi dersinden çıkarıldı. Zeynep Ç, insan hakları kuruluşlarına müracaat ederek
mağduriyetinin giderilmesini talep etti. 5
20 Nisan 2010
Manisa Elginkan Vakfı‟nda yapılan eğitim mülâkatında Nilüfer Ü.‟ye mülâkatı kazansa da
eğitim seminerlerinde başını açması gerektiği söylendi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kanunu‟nda yapılan değişiklikle
girişimcilikle ilgili bir eğitime katılmaları sonucu kredi almak isteyen ve KOSGEB‟ten alacağı
kredi ile kendi işini kurmayı planlayan Urlu, bu amaçla eğitimleri takip etmek istedi.
Ankara‟da eğitimlerin açılması gecikince Manisa‟da İŞKUR‟un açmış olduğu eğitime
başvurdu. Ancak mülâkatın gerçekleştiği ve İŞKUR‟un eğitimi birlikte düzenlediği Manisa
Elginkan Vakfı yetkililerince, mülakâta başörtülü olarak katılsa dahi eğitime başını açmadıkça
katılamayacağı söylendi. Bunun üzerine mülâkata katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. 6
28 Nisan 2010
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟ndan tarihi karar: BaĢörtüsü yasağının hukuki
dayanağı yok
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Erdoğan ve Hayrunisa Gül‟ün başörtüleri için yapılan
suç duyurusuna „Böyle bir suç tanımı yoktur‟ gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcı vekili Nuri Yiğit, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün eşi Hayrünnisa Gül
ve Başbakan Erdoğan‟ın eşi Emine Erdoğan‟ın kamusal alanda başörtüsü takması ile ilgili
yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı verdi. Yiğit, türban konusunda Türk Ceza
Kanunun‟da suç tanımı ve müeyyide olmadığını ifade etti. Almanya‟da yaşayan ve 1999‟dan
bu yana Avrupa Türkiye Cumhuriyeti Kadınları Derneği‟nin başkanlığını yapan Sultan
Atıcı‟nın, Hayrunnisa Gül ve Emine Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunu değerlendiren
5
6
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Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Nuri Yiğit, verdiği takipsizlik kararıyla önemli bir
tartışmaya da son noktayı koymuş oldu. Kararda; “Bir fiilin suç oluşturabilmesi için Türk Ceza
Kanunu‟nda ya da özel ceza kanunlarında suç olarak tanımlanması ve müeyyidesinin
bulunması gerektiği‟‟ ifade edildi. Yiğit verdiği takipsizlik kararında, “iddia edilen olaylar
bakımından ceza hukukunda suç tanımlamasına yönelik bir düzenleme ve müeyyide
bulunmadığı gibi, aynı konuda idari bir soruşturmayı gerektiren düzenlemenin de mevcut
olmadığı ve bu nedenle soruşturma evrakının intikal ettirileceği bir başka idari makam da
bulunmamaktadır” dedi.
http://www.stargazete.com/politika/basortusune-yasagin-hukuki-dayanagi-yok-haber258009.htm
04 Mayıs 2010
BaĢörtülü öğrenciler bursluluk sınava alınmadı
Batman İMKB Lisesi‟ne sınava girmek için gelen başörtülü öğrenciler girişte engellendi.
Başörtülerini çıkarmak istemeyen öğrencililer sınav yetkilileri tarafından okul kapısından geri
çevrildi. Yaklaşık 30 öğrenci başörtülerinden dolayı sınava giremedi. Öğrenciler sınav sonuna
kadar okul bahçesinde beklemek zorunda kaldı Sınava alınmadığı için kızgın olan Büşra
Ünlü isimli öğrenci ise, Müslüman bir ülkede olmaması gereken bir uygulama yapıldığını
belirterek, “Bu kesinlikle bize yapılan büyük bir yanlışlık. Hepimiz çok iyi yerleri kazandık ama
sırf başörtümüzden dolayı İmam Hatip‟e gittik. Bu çok büyük bir haksızlık. Bu sadece bir
bursluluk sınavı, çok önemi yok ama biz sadece ailemize yardımcı olmak istedik.” Diye
konuştu.
http://www.netgazete.com/News/693551/yatili_bursluluk_sinavinda_basortusu_krizi.aspx
08 Mayıs 2010
Ġmam Hatip Liselilerin BaĢını Açıp KıĢlaya Soktu
Adana Seyhan'da tamamı kız öğrencilerden oluşan Tebepağ İmam-Hatip Lisesi'nde 10'uncu
sınıflara milli güvenlik dersi veren 6. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Albay Rahmi Özay'ın,
kız öğrencileri 6. Kolordu Komutanlığı'na geziye götürmek istemesi velilerin tepkisini çekti.
Velilerin şaşkınlıkla öğrendiği olay dün sabah saatlerinde yaşandı. İmam-Hatip Lisesi'nde
görevli Özay'ın, aldığı resmi izinlerle dün sabah saatlerinde bütün 10'uncu sınıf öğrencilerini 6.
Kolordu Komutanlığı'na götürmek istediği, neredeyse hepsi başörtülü olan lise öğrencilerin de
bu duruma itiraz ettiği öğrenildi. 10'ncu sınıfta okuyan yaklaşık 80 öğrenciden çoğunluğunun
gitmek istemediği geziye ısrar ve baskı sonucunda 30 öğrencinin iki minibüsle götürüldüğü,
(öğrencilerin başlarını açmaya zorlandığı) gezinin yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi.
http://www.haber5. com/ihllilerin- basini-acip- kislaya-soktu- haberi-73151. aw
12 Mayıs 2010
KPSS kılavuzunda tekrar tekrar “baĢörtüsü” uyarısı
ÖSYM‟nin KPSS Kılavuzu‟nda beş ayrı yerde „başı açık‟ fotoğraf uyarısı yapılırken,
başörtüsüyle sınava gelenlerin salona alınmayacağı, giren olursa da sınavının geçersiz olacağı
duyuruldu. ÖSYM, başörtüsü konusundaki uyarılarını, kılavuzda neredeyse her bölümde
defalarca dile getiriyor. 36 sayfalık kılavuzda, başvuru yaparken ve sınava girerken mutlaka
başı açık fotoğraf verilmesi ve sınava gelirken de başörtüsü takılmaması gerektiği uyarısı
yapılıyor. Kılavuzda, başörtülü fotoğraf veren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı da
duyuruluyor.
http://www.fotohaberci.com/bu-kpss-sinavinda-da-basortusu-yasak.html
12 Mayıs 2010
BaĢörtüsü eylemine çocuklarıyla katılan ailelerin davası düĢtü
15

Antalya‟da Antalya İnanç Özgürlüğü Platformu‟nun düzenlediği basın açıklamasına çocukları
ile birlikte katılan anne ve babalara “velayet hakkını kötüye kullanma ve çocukların ruh
sağlığını bozmak” gerekçesiyle açılan dava düştü. Başörtüsü yasağını protesto etmek,
başörtüsüne her alanda özgürlük taleplerini yinelemek için Antalya kapalı yolda bir araya gelen
platform üyeleri 3 Kasım 2007 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirmiş ve basın
açıklamasının ardından 10′u çocuk 27 kişi apar topar Antalya Emniyet Müdürlüğü‟ne götürülüp
ifadeleri alınmıştı. Basın açıklamasında çocukların da başörtüsü yasağı aleyhine dövizler
taşımasını akıl almaz bir keyfilik ve zorlamayla “ebeveynlerin çocuk istismarı” şeklinde
suçlamaya dönüştüren savcılık tarafından 17 kişi hakkında dava açılmıştı. İlk duruşmada
ifadelerin alınmasından sonra mahkeme 29 Ocak 2010 tarihine ertelenmiş fakat gerekli
evrakların tamamlanamamasından dolayı mahkeme 3 Mayıs 2010 pazartesi günü görüldü.
Mahkeme; “Basın açıklamasına katılan anne babaların, çocuklarının velayet haklarını ne
şekilde kötüye kullandıklarının tam olarak anlaşılamadığına, yapılan eylemde bir suç unsuru
bulunmadığına ve davanın düşürülmesine” karar verdi.
http://platformhaber.net/?p=5768
15 Mayıs 2010
Sütçü Ġmam Üniversitesi 5 liraya yasağı kaldırdı
Başörtülü öğrencilere kampüse girerken serviste başlarını açtıran Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, “Bahar Şenlikleri” çerçevesinde kişi başı 5 TL veren bütün başörtülü öğrencilerin
bahar şenlikler için kampüs içerisine girmelerine izin verdi. Üniversite rektörü Nafi Baytorun,
“Tek amacımız Kahramanmaraş halkıyla bütünleşmeyi sağlamak” sloganı ile bahar şenliklerini
başlattı. Rektör Baytorun, nizamiyede görevlendirdiği personel vasıtası ile giriş ücretini ödeyen
başörtülü gençleri de başörtüleri ile yerleşke içerisine alarak yasağın aslında keyfi bir yasak
olduğunu ispatladı. Bu durum yıllardan beri eğitimleri engellenen öğrenciler arasında “madem
ücret ödenerek girilebiliyor yasaksız bir üniversite için biz yılın 365 günü aynı ücreti ödemeye
hazırız” yorumlarına neden oldu.
http://haksozhaber.net/news_detail.php?id=14564
15 Mayıs 2010
Avrupalılar kulaklarını görmek istedi
İtalya‟nın İstanbul Başkonsolosluğu, Schengen vizesi için başvuran Taraf gazetesi yazarı Elif
Çakır‟dan kulaklarını gösteren fotoğrafını istedi. Çakır‟ın, İtalya Başkonsolosluğu, özel kalem
müdürü ile yaptığı görüşme; “İyi günler, ben Elif Çakır, Schengen başvurum vardı. Daha önce
vize aldığım aynı fotoğrafları gönderdim. Vize verilemeyeceğini söylemişsiniz, durumu
öğrenebilir miyim?” “Elbette. Konsolosluğumuzdan vize alabilmeniz için Schengen yasaları
gereği kulaklarınızı ve boynunuzu gösteren fotoğraf istiyoruz. Sizin gönderdiğiniz fotoğraf
yasalarımıza uygun değil. Yasalarımıza uygun fotoğraf gönderdiğiniz takdirde hemen vizenizi
verebiliriz.” “Hanımefendi ben inançları gereği, inancının yasalarına uygun örtünen birisiyim.
Marjinal bir aksesuar taşımadığım gibi keyfiyetten de örtünen birisi değilim. Yüzüm, gözlerim,
kaşlarım hatta çenem dahi tamamen tanınacak şekilde... Yüzümde peçe yok. Kulaklarımı ne
yapacaksınız?”“Hanımfendi inancınız gereği örtünebilirsiniz, bu sizin bileceğiniz bir şey,
ancak Schengen yasaları gereği kulaklarınızı ve boynunuzu görmek istiyoruz, yani fotoğrafta
açıkta olması lazım. Diğer türlü vize vermemiz mümkün değil. Yasalar hanımefendi!” “Fakat
birkaç ay önce aynı fotoğrafla vize almıştım. Şimdi ne değişti?” “O zaman biz size kolaylık
gösterip vermiştik. Yani bir nevi yasayı deldik. Ama ikinci kez delemeyiz. Bu kez de siz kendi
yasanızı delip istenilen şekilde fotoğraf gönderin!!!” şeklinde gerçekleşti. Şafak‟a göre ”Son
noktada özel kalem müdürünün şöyle garip bir isteği oldu: “Gazetenizin en yetkili ismi, mesela
yazı işleri müdürü olabilir, konsolos beye antetli bir kağıda dilekçe yazsın. Sizinle ilgili durumu
bildiren bu yazıyı bize fakslayın.” Şafak konuyu, “Ne diyeceğimi bilemedim. Yıldıray Oğur‟a
16

telefon açıp ne diyeceğim şimdi? “Yıldıray, Schengen yasaları uyarınca benim kulaklarımı
görmek istiyorlar. Ben de öyle fotoğraf vermeyi kabul etmiyorum. Benimle ilgili olarak,
inancımdan dolayı böyle örtünmek zorunda olduğumu, iki adet kulağımın ve bir adet boynumun
bulunduğunu belirten bir resmî yazı verebilir misin!?” mi sözleri ile değerlendirdi.
http://www.taraf.com.tr/haber/avrupalilar-kulaklarini-gormek-istedi.htm
26 Mayıs 2010
Salon Başkanı Yrd. Doç. Münevver Aktaş, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
deniz ticareti hukuku final sınavına giren Sema Yıldırım‟ın şapkalı olduğu gerekçesi ile öğrenci
kimlik kartına el koydu. Öğrenci hakkında tutanak tutuldu ve aleyhinde disiplin soruşturması
başlatıldı.
(Yrd. Doç. Münevver Aktaş imzalı, 27.05.2010 tarihli İzmir Hukuk Fakültesi Dekanlığı‟na
verilen ve Açılan soruşturmada Araş. Gör. Pınar Bacaksız‟ın görevlendirildiği yazı)
27 Mayıs 2010
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sınava perukla giren Ümit Köse isimli adayın bina
sorumlusu Barbaros Okan tarafından sınava alınmayarak hak kaybına uğratılması olayı ile ilgili
olarak yapılan şikayet üzerine, 27.05.2010 tarih, 3437 sayılı yazısı ile İstanbul Teknik
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Barbaros Okan
hakkında soruşturma açılması talimatını verdi.
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tarih: 03.08.2010 tarih, sayı: 26824 sayılı, Konu: şikayet)
03 Haziran 2010
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi, dilekçesine havale almak üzere odasına giren
satjyer avukat Emine K. hakkında tutanak düzenledi. Stayjer avukatı, başörtülü olduğu için
İstanbul Barosuna şikayet etti. İstanbul Barosu da, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinden
alınan yazı ve ekleri, stajyer avukatın bağlı olduğu Karabük Barosu'na gönderdi. Karabük
Barosu, gelen yazı üzerine stajyer avukat hakkında disiplin soruşturması açtı.7
11 Haziran 2010
Cumhuriyet savcısından tuhaf karar: Asker fiĢleme yapabilir
Ahenk Hukuk Derneği'nin (mili güvenlik dersi hocasının öğrenci ve öğretmenlerle ilgili bilgi
notlarını askeriyeye bildirdiğinin tespiti üzerine yapılan) 'fişleme' ile ilgili suç duyurusunu
karara bağlayan İzmir Cumhuriyet Savcısı İlhami Başkurt, Gülgün'ün kimlik bilgilerine yer
vermeden gönderdiği cevabî yazıda şu değerlendirmeyi yaptı: "Söz konusu raporlar doğru olsa
bile güvenlikten sorumlu Ege Ordu komutanına verildiği için suç sayılmaz." İzmir'deki çeşitli
okullarda milli güvenlik derslerine giren Gülgün, 11 Kasım 2006'da hazırladığı raporda
idareciler ve öğrenciler ile ilgili bilgiler veriyor. Dönemin Ege Ordu Komutanı Orgeneral
Şükrü Sarıışık'a sunulan raporda, Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret eden yabancı
konukların olduğu, bazı öğrencilere ABD'den zarflar geldiği ileri sürülüyor. İmam hatip
okullarında Atatürkçü öğretmenleri yıldırma politikasının izlendiği belirtilen raporda, İzmir Kız
Lisesi müdiresinin 'şeriatçı' olduğu iddia ediliyor. Savcının kararı üzerine harekete geçen
Ahenk Hukuk Derneği, Başkan Hayati Selamet imzasıyla bir üst mahkeme konumundaki İzmir
Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Soruşturmanın hiçbir inceleme
yapılmadan sonuçlandırıldığı savunulan dilekçede, şu görüşler dile getirildi: "Cumhuriyet
savcılığının varlık nedeni suçu ve suçluyu araştırmaktır. Hiçbir araştırma yapmadan, haberi
kaleme alanı dinlemeden, raporları sormadan bunun dayanaktan yoksun olduğunu, kulaktan
duyma bilgiler ile nasıl söyleyebilirsiniz? Böyle bir keyfilik ve kolaycılıkla suç veya suçlu
7
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ortaya çıkarılabilir mi? Cumhuriyet savcısı mutlaka haber kaynağını araştırmalı ve
soruşturmalıdır. İnceleme yapmaksızın verdiği karar hukuka aykırıdır." İtiraz dilekçesinde
savcı tarafından dile getirilen, 'Kişisel verileri Ege Ordu komutanı toplatabilir' açıklamasının da
gerçeği yansıtmadığının altı çizildi: "Hiçbir kimse hukuka aykırı olarak kişisel veri toplayamaz,
kaydedemez, başkasına veremez. Aksine hareket suçtur." Dilekçenin gönderildiği Karşıyaka
Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceleyerek olayla ilgili kovuşturma yapılıp yapılmamasına karar
verecek.
18 Haziran 2010
İstanbul Üniversitesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Halime Ş., Yabancı Diller Bölümü
vekil bölüm başkanı Bengü Usal Ülken tarafından saçlarının açık olmadığı gerekçesiyle
Avrupa Birliği dersinin 2009-2010 Bahar Dönemi bütünleme sınavından çıkartıldı. Akabinde
fakülte bahçesinde arkadaşlarını beklemesine dahi müsaade edilmedi.8
21 Haziran 2010
BaĢörtülü okumak da mezun olmak da yasak!
Sakarya Üniversitesi 2009- 2010 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde başörtüsü yasağı krizi
yaşandı. Sakarya Atatürk Stadı‟nda düzenlenen mezuniyet törenine başörtüleriyle gelen bazı
öğrenciler engelle karşılaştılar. Üniversitenin güvenlik güçleri başörtülü öğrencileri uyararak
içeri alamayacaklarını söylediler. Güvenlik görevlileri öğrencilere ancak kep ya da peruk
takarak içeri girebileceklerini ifade ettiler. Başörtülü öğrencilerin bazıları başlarına ya peruk ya
da kep takarak içeri girmeye çalışırken bazı öğrenciler ise stada kadar uzanan yasağı protesto
ederek diploma törenine katılmaktan vazgeçtiler.
http://www.sakaryabolgehaber.com/?NetPaper.ANKAmedya=NEWS&NEWS_CODE=4966
22 Haziran 2010
ÖSYM temsilcisi sınavda baĢörtülü öğrenciye saldırdı!
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) giren
başörtülü Kübra Özoruç‟un, ÖSYM görevlisi olarak salonda görev yapan kadın bir
akademisyenin saldırısına uğradığı iddia edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kübra
Özoruç‟un velisi Recep Özoruç, olayı şöyle anlattı: “Kızım Pazar günü Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) kendi isteğiyle başörtülü
olarak girdi. Sınav devam ederken ÖSYM görevlisi olarak salonda görev yapan Yrd. Doç. S.Ç.
kızımın yanına geliyor ve başörtüsünü işaret ederek „bunu çıkart‟ diyor. Bir süre sınıftan çıkan
ÖSYM temsilcisi gene içeri geliyor ve salon başkanı ile söz dalaşı yapıyorlar. Tabi salon
görevlisi yasal işlemleri başlattığını ve gerekenin yapılacağını söylemiş, ama ÖSYM temsilcisi
bunun suç olduğunu savunup, bağırıp çağırarak diğer öğrencileri de rahatsız etmeye başlıyor.
S.Ç. tekrar kızımın yanına geliyor ve başörtüsüne saldırarak „ben sana çıkart demedim mi?
diyor.” Özoruç, saldırı ile ilgili savcılığa suç duyurunda bulunacağını da sözlerine ekledi.
http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/osym-temsilcisi-sinavda-basortulu-ogrenciyesaldirdi.html
22 Haziran 2010
ÇarĢaflı hastaya profesör doktordan hakaret!
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi‟nde görev yapan profesör
ünvanlı bir doktorun, annesine refakat eden Hacer Çoruhlu isimli bir kadını hastane odasından
8
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kovduğu ve “Çarşaflıları buraya almayın. Burası İran mı? Çarşaf giyiyorsanız İran‟a gidin”
şeklinde hakaret ettiği iddia edildi.
http://platformhaber.net/?p=5958
29 Haziran 2010
LYS‟ye alınmayan ve hakaret edilen baĢörtülü öğrenci dava açtı
Osmaniye Fen Lisesi‟nde Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)na perukla girmek isteyen Zehra
Aldemir, tartaklanarak okul kapısına çıkarıldığını iddia etti. Sınav başlamadan 40 dakika
önce sınava gireceği salona giderek psikolojik olarak rahatlamak isteyen Aldemir, peruk
takmasına rağmen dini inançlarına ve kendine hakaret edildiğini kaydetti. Başından geçenleri
Mazlumder Gaziantep Şube Başkanı Abdurrahim Çelik‟e anlatan Aldemir düzenlenen basın
toplantısının ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. LYS mağduru Zehra
Aldemir, sınav yerinde başından geçenleri şöyle anlattı: “LYS matematik sınavına girmek için
Osmaniye Fen Lisesi 3. kat 13 nolu salon 10. sıraya oturdum. Henüz sınav başlamamıştı ve
sınavın başlamasına 40 dakika vardı. Ben sadece yerimi görmek ve psikolojik açıdan
rahatlamak için oturdum. Görevlilerden bir tanesi yanıma gelerek başörtülü sınava
giremeyeceğimi ve başörtülü olarak sınava girmenin yasak olduğunu söyledi. Ben de başörtülü
olarak girmeyeceğimi yalnız yerimi görmek için oturduğumu ve perukla sınava gireceğimi
söyledim. Peruğumu taktım sırama oturdum. Sınavıma konsantre olmaya başladım, sınava 10
dakika kalınca görevli hanım yanıma gelerek; sınava böyle giremeyeceğimi peruğumu
çıkarmamı söyledi. Ben de perukla sorun olmayacağını söyleyince, yüz ifadesini sertleştirerek
ve ses tonunu yükselterek bana „biz başımızı açınca bir şey mi oluyor, bir saatten bir şey
olmaz, başını aç‟ diye bağırmaya başladı. Ben sınava böyle girmenin bir sorun teşkil
etmeyeceğini ısrar edince, salon görevlisi Necla isimli bayan; beni salondan zorla çıkarttı. Ve
bir kat aşağıdaki lavaboya çekti. Bunu duyan iki gözetmen ve bir polis memuru daha geldiler.
Lavaboda bayan gözetmen „başını aç, yoksa giremezsin sınava, sınavın yanar. Seni böyle
sınava almam‟ ifadesini kullandı. Ben de başımı açamayacağımı, perukla gireceğimi
söyleyince bayan görevli Necla, elini peruğuma atarak „aç başını‟ dedi. Beni 20 dakikadan
fazla lavaboda tuttu. İnancımı aşağıladı, sınava girmeme engel oldu. Sınav başlamıştı ve
görevli hanım ve diğerleri hala beni iknaya çalışıyorlardı. Ben yine sınava girmeyeceğimi ve
üstüme gelmemelerini söyledim. Bunun üzerine bayan bağırarak „ne halin varsa gör. Çık
dışarıya‟ diyerek kolumdan tutarak lavabodan çıkış kapısına kadar beni çekiştire çekiştire
getirdi. Tartaklanarak, hakaretlere maruz kalarak sınava girişim engellendi.”
Doğru Haber Gazetesi http://platformhaber.net/?p=6039
01 Temmuz 2010
Kemal Kılıçdaroğlu, Radikal'e konuĢtu:
Kılıçdaroğlu, 'İktidarınızda başörtülü kızlar üniversiteye girebilecek mi?' sorusunu “Herkesin
okumasına olanak sağlayacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın” diye yanıtladı CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu da, üniversitelilerin türban sorununu da
CHP iktidarının çözeceğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Başörtülüler üniversiteye gidebilecekler
mi?” sorusuna, “Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Bu konuda kimsenin endişesi
olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz” yanıtını verdi. “Gediktepe‟de mesele çömelme değil, ülkenin
Başbakan‟ının gözlerine yansıyan korku ve güvensizlik” diyen Kılıçdaroğlu, Avrupa‟daki
sosyal demokrat partiler gibi „yeni sol‟ bir çizgi izleyeceği mesajını verdi… “Ġktidar olursanız
baĢörtülü kızların üniversiteye gidebilmesi için bir Ģey yapacak mısınız?” sorusuna, “O
konuda
söyledim.
O
sorunu
biz
çözeriz
ve
çözmeye
de
kararlıyız.
“Nasıl çözeceksiniz?” “Onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türban sorununu da
çözeceğiz.” “Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi?” “Toplumsal desteği
sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu
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sorunu çözeceğiz.” “Anayasa Mahkemesi‟nin Anayasa değişikliğiyle ilgili iptal başvurusunu
görüşeceği 5 Temmuz‟dan sonrası için bir öngörünüz var mı?” “Kuşkusuz, şöyle ya da böyle
çıkarsa tartışılacak. Ama bu tartışmalar o çevrelerin dışına çıkarsa iktidar-muhalefet
tartışmasına dönerse kısırlaşır.”
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&Date=1.7.2010&ArticleID=
1005602&CategoryID=78
01 Temmuz 2010
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Radikal'in bugünkü manşetinde yer alan "Kızlar üniversiteye
türbanlı girecek" ifadesinin kendisine ait olmadığını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Radikal‟in bugünkü manşetinde yer alan “Kızlar üniversiteye türbanla girecek” haberiyle ilgili
olarak bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Radikal‟e verdiği söyleşiyle ilgili olarak "Gazetede
ayrıntılı olarak yer alan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlardan da açıkça görüleceği gibi
tarafımdan ‟Kızlar üniversiteye türbanla gidecek‟ ifadesi kullanılmamıştır" dedi. CHP Genel
Merkezi‟nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu, "İktidar olursanız başörtülü kızların
üniversiteye gidebilmesi için bir şey yapacak mısınız?" sorusuna, "O konuda söyledim. O
sorunu biz çözeriz ve çözmeye de kararlıyız" yanıtını verdiğini belirtti. "Nasıl çözeceksiniz?"
sorusunu "Onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türban sorununu da çözeceğiz";
"Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi?" sorusunu ise, "Toplumsal desteği
sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu
sorunu çözeceğiz" diye cevapladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sorular ve sorulara verilen yanıtlar açıkça göstermektedir ki gazetenin manşeti hariç,
kullandığı haberde ‟Kızlar üniversiteye türbanla gidecek‟ ifadesi yer almamaktadır.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1005687&Date=
01.07.2010&CategoryID=78
04 Temmuz 2010
Peruk takan öğrencinin kulağı görünmediği için sınavı iptal edildi
Dikey Geçiş Sınavına giren Gülsüm Coşkun‟un peruk kullandığı gerekçesi ile kulaklarını
göstermesi istendi. Gülsüm Coşkun‟un bu talebi yerine getirmemesi nedeniyle sınavı iptal
edildi. Sınav sonuçlarında sınav kaydına dahi yer verilmedi.9 Gülsüm Coşkun mağduriyetinin
giderilmesi için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına müracaat etti. Ancak başvurusu “sınav
görevlilerince sınavın kurallarına aykırı davrandığınızdan sınavınızın geçersiz sayılması
yönünde tutanak tutulduğu görülmüş ve bu doğrultuda işlem yapılmıştır” ibareleri
ile
red
edildi.
(B.30.0.HKM.622.01. 03.05.2011 tarih, 018865 )
04 Temmuz. 2010
Orgeneral BaĢbuğ, eĢi baĢörtülü diye bürokratı kovdurtmuĢ
Sabah Gazetesi yazar Sevilay Yükselir‟in köşesinde yayınladığı bir mektup, Orgeneral İlker
Başbuğ‟un başörtüsüne karşı yaklaşımını da ortaya çıkardı. Söz konusu mektup, THY`nin
Tanzanya hat açılışına eşi ile birlikte katılan Prof. Dr. Erman Tuncer`dendi. Tuncer, ilk olarak
yayınlanmasını istemediği mektubun daha sonra köşeye girmesine ikna olmuştu. Mektubunda
Tuncer, başından geçen olayı şöyle anlatmış: “Sayın Genelkurmay Başkanı Birinci Ordu
Komutanı iken; Maslak`taki TİM açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adına eşimle
birlikte katılmıştım. Protokol gereği Sayın Başbuğ ve eşi ile yan yana oturmamız gerekiyordu.
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Sezen Aksu sahne almadan az önce İlker Paşa ve eşi salona teşrif ettiler. Ancak kendileri
eşimin başörtüsünden dolayı bizimle birlikte oturmak istemediklerini bildirdiler. Bunun
üzerine, sonunda salondan kovulduk. Paşanın eşinin söylenmesini hayatım boyunca
unutamayacağım.”
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/yukselir/2010/07/04/ilker_basbug_hangi_burokrati_esi_bas
ortulu_diye_timden_kovdurttu http://platformhaber.net/?p=6081
15 Temmuz 2010
9. Kolordu Komutanlığı lojmanlarında “baĢörtüsü” fiĢlemesi
Erzincan‟daki Ergenekon davası sanıklarından 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk‟e
bağlı 9. Kolordu Komutanlığı lojmanlarına gelen ziyaretçi ve çocuk bakıcısı kadınların tek
tek fişlendiği ortaya çıktı. Askeri istihbarat raporuna göre, ziyaretçilerle birlikte ev sahibi subay
ve astsubayların kişisel bilgileri de belgeye işlendi. Lojmana ziyaretçi ve bakıcı olarak giren
bazı kadınların başörtü bağlama şekilleri konusunda uyarıldığı da belgede yer alan bilgiler
arasında. Fişleme belgesinde Üsteğmen E.U‟ya gelen bakıcı Z.A. ve Uzman Çavuş E.Ö‟ye
gelen bakıcı B.B. için şu ifadeler yazılı: “Türban takmakta. Nizamiyedeki personelin ikazıyla
türbanını, başörtüsü bağlama şekline çevirmektedir.” „Gizli‟ ibareli fişleme bilgisinde
“lojmanda çalışan kapıcılar‟ bölümünde, “B.A‟nın kızının türbanlı, Y.K‟nın eşinin türbanlı
olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer alıyor. Belgede “Bir hafta boyunca değişik saatlerde icra
edilen gözetleme faaliyetiyle türbanla içeriye girenler” bölümünde ise yapılan fişleme sonuçları
aktarılıyor.
http://platformhaber.net/?p=6161
20 Temmuz 2010
Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı‟ndan baĢörtüsüne yasak emri ortaya çıktı
Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına‟nın, Hava
Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde, “irtica ile mücadele” adı altında tesettürlü, sakallı ve
baĢörtülü kiĢilerin VIP statüsü taĢısalar dahi askeri alanlara alınmamalarının emredildiği
ortaya çıktı. Belgede, komutan ve amir konumunda olan personele bu konuda asla zafiyet
göstermemeleri emrediliyor. 10 Kasım 2003 tarih ve İrtica ile Mücadele konulu, “gizli” ibareli
olarak Hava Harp Akademisi Komutanı Hv. Plt. Tümg. Rasim Arslan‟a gönderilen yazının
altında, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral H. İbrahim Fırtına adı olduğu
görülüyor.
http://platformhaber.net/?p=6212
21 Temmuz 2010
BM'de, türkiye'de kadınlara kılık kıyafet konusunda baskı olup olmadığı soruldu
Birleşmiş Milletler‟de (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında, 6. ülke dönem raporunun Kadın ve Aile‟den Sorumlu
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından savunması yapıldı. Birleşmiş Milletler'de (BM)
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında
6. ülke dönem raporu Kadın ve Aile'den Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından
sunuldu ve raporun savunması yapıldı. Kadın- erkek eşitliğinin izlenmesi konusunda en önemli
uluslararası mekanizma olan CEDAW'da, Türkiye'nin taraf olduğu antlaşmadan doğan
sorumluluklarını ne derece yerine getirdiği masaya yatırıldı. CEDAW üyeleri, Türkiye'de
kadınların giyim kuĢamına yönelik bir müdahalenin olup olmadığını sordu. Bakan
Kavaf'ın heyetinde bulunan yetkili, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ve böyle bir
zorlamanın söz konusu olamayacağını savundu. Türk hükümeti, CEDAW'a verdiği resmi
raporun dışında bazı kadın kuruluşları ile derneklerince hazırlanan toplam 6 adet gölge rapor da
bu kuruluşa verildi. Türkiye'de kadın haklarının ihlalleri konusunda CEDAW'ı uyaran gölge
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raporlarda, yapılan ihlaller ile Türkiye'nin imzalamış olduğu sözleşmeden doğan
sorumluluğunu yerine getirmediği vurgulandı. Türkiye'de kadın ve kızların başörtüsü nedeniyle
uğradıkları haksızlığı, bu konu ile ilgili sorunları dile getiren ve 71 derneğin imzasını taşıyan
rapor, Avukat Fatma Benli tarfından CEDAW'a sunuldu. Türk heyetinin resmi raporu
savunmasında dile getirdiği ''Türkiye'de kadınlara giyim-kuşam konusunda bir baskı yok''
sözüne karşı çıkan Benli, itirazını da Türk yetkililerine iletti. CEDAW oturumu sonrasında
Bakan Kavaf ile New York'a gelen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve
eski Bakan Güldal Akşit'e Türk heyetinin vermiş olduğu cevabın doğruyu yansıtmadığını
kaydeden Avukat Benli, başörtüsü nedeniyle onbinlerce genç kızın eğitim haklarından mahrum
edildiğini ifade etti. Kendisinin avukat olduğunu ve başörtüsü takması nedeniyle davalara
giremediğini belirten Benli, aynı zamanda başı kapalı olan kadınların çalışma haklarının da
ellerinden aldığını dile getirdi. Avukat Benli'nin haklı çıkışına Bakan Kavaf ise, Türkiye'deki
mevcut kanunlarda kız öğrencilerin baĢı kapalı olarak okullara alınmaması yönünde bir
yasanın olmadığını ancak uygulamada sorunların yaĢandığını itiraf etti.
http://www.sondakika.com/haber-bm-de-turkiye-de-kadinlara-kilik-kiyafet-konusunda2159637/
27 Temmuz 2010
KıĢlaya gelen kadının kıyafetini “Atatürk ilkelerine” göre düzenlemiĢler!
1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız`ın komuta sahasında bulunan Zeytinburnu`ndaki
askeri lojmanlarda sıkı bir “Atatürk ilke ve inkılaplarına uyum” uygulaması yapıldığı
belirlendi. Lojmanlarda yakını olan subay ve astsubayları ziyaret eden başörtülü kadınların yanı
sıra, bu evlere temizlik için gelen kadınların bile geri çevrildiği ya da kıyafeti düzeltilerek içeri
alındığı belirlendi. Orgeneral Iğsız`ın emriyle gerçekleşen “Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun
giyim” uygulamasında ayrıca, bu ilke ve inkılaplara aykırı kıyafet giyenler ile bu kıyafeti
giyenlerin gittiği subay ve astsubaylar da fişlendi.
http://platformhaber.net/?cat=63&paged=6
01 Ağustos 2010
Kamusal alanda yasak itirazı reddedildi
Kamusal alanda başörtüsü kullanımına ilişkin açılan davaya yapılan itirazda yargı bir kez daha
yasağın bulunmadığını kabul etti. Tartışma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün eşi Hayrünissa
Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın eşi Emine Erdoğan‟ın Çankaya Köşkü‟ne
başörtüsüyle girmesiyle başlamıştı. Soruşturmada verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz
reddedildi. Şikayetçi Sultan Atıcı, Hayrünissa Gül ve Emine Erdoğan‟ın “Türkiye
Anayasası‟na, Türk Ceza Kanunu‟na, İnkılap Kanunlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına
aykırı hareket ettiğini” iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan
soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmişti. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlik
kararına yapılan itirazı değerlendirdi ve reddetti.
http://platformhaber.net/?p=6284
07 Ağustos 2010
Tesettürlü mayoyla denize girince saldırıya uğradı
Çeşme'de tesettürlü mayo ile denize giren Hatice Şenocak ve çocukları Birsel Pehlivan adlı
kadının saldırısına uğradı. Şenocak, pehlivan hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir‟de
öğretmenlik yapan Hatice Şenocak, tesettürlü mayoyla denize girmek isteyince, plajda
baĢka bir kadının sözlü ve fiziksel Ģiddetine uğradı. Çeşme'de çocuklarıyla plaja gelen
Hatice Şenocak, 'haşema' olarak bilinen ve başı da örten özel mayo ile denize girmek istedi.
Şenocak, çocuklarıyla yüzerken, Birsel Pehlivan adlı bir kadının saldırısına uğradı. Şenocak,
başından geçen çirkin saldırıyı Yeni Şafak'a anlattı. Çocuğuyla birlikte yüzmek istediğini
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söyleyen Şenocak, "Adının Birsel Pehlivan olduğunu sonradan öğrendiğim kadın, 'örümcekler,
utanmıyor musun denizi kirletmeye, Atatürk Cumhuriyetini kirletiyorsunuz' diye bağırarak
hakaretler etti. Yanımda çocuğum vardı. Onlara, bari çocuğumu sahile çıkarayım dediysem de
dinlemediler. Beni tartaklayarak sahile çıkarmaya çalıştılar. Jandarmayı çağırdık.
Jandarmaya da ben asker karısıyım, hiçbir şey yapamazsınız' dedi. Pehlivan'ın küçük oğlunun
koluna tırnaklarını geçirdiğini anlatan Şenocak, "Ardından jandarma çağırdık, geldi.
Jandarma iyi niyetliydi. Kadın 'ben asker karısıyım Bunlar böyle denize girmeyecek' dedi.
Jandarma da çaresiz kaldı" şeklinde konuştu… Denizde yüzerken saldırıya uğrayan Şenocak,
3 günlük doktor raporu aldı.
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=272275&t=07.08.2010
18 Ağustos 2010
Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW),
geçtiğimiz ay yapılan Türkiye oturumunun sonuçlarını açıkladı. Komite, başörtüsü yasağının
ayrımcılık olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hazırlanan raporda, Türkiye'den,
başörtüsü yasağı ile eğitim, sağlık, politika ve kamu hayatına katılım üzerindeki etkilerinin ele
alındığı bir çalışma yapması talep edildi. Komite, alınan tedbirlerin bir sonraki toplantıda
açıklanmasını bekliyor. 12-30 Temmuz tarihlerinde yapılan CEDAW toplantıları için Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da New York'a gelmiş ve Türkiye'nin
resmi raporunu bu kuruma sunmuştu. BM'deki toplantıda Kavaf'a Türkiye'de kadın haklarının
ihlali konusunda en çok soru başörtüsü yasağına dair gelmiş ve toplantıya katılan üyelerin üçte
birinden fazlası bu konuda bakandan açıklama istemişti. Kadın hakları konusunda dünyanın
en önemli kurumu olan CEDAW raporunda, Türkiye'nin bir önceki dönem (2005'teki
toplantısı) alınan tavsiye kararlarına uymadığı, halen başörtüsü yasağının ülkede devam
ettiğine dikkat çekti. CEDAW, Türkiye'den baĢörtüsü yasağı ile eğitim, çalıĢma, sağlık,
politika ve kamu yaĢamına katılım üzerindeki olumsuz etkilerin değerlendirildiği detaylı
çalıĢma yapmasını da talep etti. Kurum ayrıca bir sonraki döneme (2014 yılı) kadar
istenilen çalıĢmanın sonuçlarının hazır edilmesini ve baĢörtüsü yasağının ayrımcı
sonuçlarının ortadan kaldırılmasına iliĢkin alınan önlemlerin açıklanmasını da talep etti.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1017074&title=bm-turkiyeden-basortusuayrimciligina-son-vermesini-istedi
30 Ağustos 2010
GOP Üniversitesi‟nde baĢörtüsü yasağı kayıtta baĢlıyor!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, fakülte bölümlerini kazanan adayların kayıt tarih ve şartlarını
açıkladı. Kayıt şartlarında başörtüsü yasağının uygulandığı görüldü. “Kesin Kayıt İçin İstenen
Belgeler” başlığı altında 3. maddede başörtüsü yasağı şu şekilde uygulanıyor: “12 adet 4,5×6
cm ebadında fotoğraf; Son altı ay içinde, önden, BAŞI AÇIK, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır.”
http://www.tasfiyedergisi.com/direnen-edebiyat/?p=407
02 Eylül 2010
Üniversite kaydında “boynu açık” Ģartı
Malatya İnönü Üniversitesi, üniversiteyi kazanan öğrenciler için bir kayıt broşürü hazırladı.
Bu broşürde “Kayıt İçin Gereken Belgeler” kısmında yer alan “12 adet 4,5 x 6 cm ebadında
fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)” maddesi görenleri şaşkına çevirdi. İnönü Üniversitesine kayıt
yaptıracak başörtülü öğrencilerin başı açık ibaresi yanında birde boynu açık olacak şartını
görünce moralleri bozuldu.
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/02/e_basortusu_raporu_2009_ 2010.pdf
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02 Eylül 2010
CHP'den türbanlılara rahibe benzetmesi
CHP, referandum için İstanbul'da astığı afişlerde Müslüman kadınların tesettürü, rahibe
kıyafetine benzetildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü biz çözeriz."
şeklindeki sözlerinin ardından CHP'nin 12 Eylül'deki halkoylamasına yönelik billboardlara
astığı afişler, vatandaşların tepkisini çekti. “AKP'nin Hazırladığı Anayasa Paketine Neden
Evet" başlıklı bölümde tepki çeken ifadelerden bazıları şöyle:
"Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için Evet…
Ulu önderimiz Mustafa Kemal'i tarihten silmek için Evet…
Yetim hakkı yemekten dosyaları bulunan Recep beyi kurtarmak için Evet…
Bebek katilini kurtarmak için Evet…
Parçalanacak topraklarımızda Kürdistan'ın kurulması için Evet…"
http://www.sonsayfa.com/Haberler/Siyaset/CHPden-turbanlilara-rahibe-benzetmesi169510.html
04 Eylül 2010
TRT'de BaĢörtülü Konuk Skandalı
Edebiyat ve Müzik araştırmacısı Zeynep Yıldız başörtülü olduğu gerekçesiyle TRT programına
alınmadı. TRT'de yayınlanan 'Can Veren Pervaneler' programına konuk olarak davet edilen
Edebiyat ve Müzik araştırmacısı Zeynep Yıldız, başörtülü olduğu gerekçesiyle yayına alınmadı.
Program için İstanbul'dan Ankara'ya giden Zeynep Yıldız, ilk olarak TRT misafirhanesinde
ağırlandı. Ardından çekim önü makyajı yapılmak üzere yayına hazırlığı gerçekleştirildi.
Katılım için gerekli işlemler yapıldığı sırada başlamak üzere olan program ve TRT adına 2010
Türkiye'sinde "tam bir skandal" yaşandı. Başlangıca dakikalar kala kendisin yayına
alamayacakları bilgisi verilen Zeynep Yıldız şok oldu. Bir an şaşkınlık yaşayan konuk Yıldız
ısrarla sormasına rağmen uzun süre yayına alınmama gerekçesini öğrenemedi. Merak ve
ısrarını kararlılıkla sürdüren mağdur konuğa ilerleyen dakikalarda başörtülü olduğu için
programa alınmadığı bilgisi verildi.
http://www.stratejikboyut.com/haber/trtde-basortusu-skandali--42681.html
(Konunun basına yansıması üzerine sonraki haftalarda konuk yayına alındı. 10)
04-05 Eylül 2010
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Nergis K, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde final sınavlarına girdi. Sınavları düzen içinde geçtiği halde
kılık kıyafet kurallarına uymadığı iddiası ile iki gün içinde gerçekleşen dokuz sınav notu
geçersiz sayıldı. İptal edilen dersler arasında “Din hizmetleri ve halkla ilişkiler, ana
konularıyla kur‟an, İslam düşünce tarihi, dinler tarihi ve dine yeni yaklaşımlar” isimli dersler
yer aldı.11
07 Eylül 2010
BaĢörtülü kadın askeri yemin törenine alınmadı
İstanbul‟dan oğlunun yemin törenine katılmak üzere İzmir‟e gelen Mustafa Kaya (50) ve eşi
Oya Kaya (45), Ege Ordu Komutanlığı‟na bağlı Narlıdere Muhabere Komutanlığı‟nın
kapısından geri çevrildi. Sebep olarak ise başörtülü olması ve (başını bağlama biçimi)
gösterildi. Nizamiye kapısından eşi sebebiyle alınmayan Kaya, eşinden başörtüsünü

10
11

TRT bireysel şikayetlere gönderdiği cevabi yazılar, ayrıntılı bilgi için avfatmabenli@yahoo.com
Av. Fatma Benli başvuru notları, ayrıntılı bilgi için avfatmabenli@yahoo.com
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çıkarmasının istendiğini söyledi. Bunu reddedince görevli yüzbaşı tarafından, „Dışarı çık!‟ diye
azarlandığını anlattı.
http://www.haksozhaber.net/news_detail.php?id=5513
11 Eylül 2010
CHP'de ikinci "rahibe" skandalı
CHP‟li Antalya Belediyesi‟nin „gayrı resmi‟ yayın organındaki skandal yazı sahipsiz kaldı.
Belediye dergiyi, yazı sahibi CHP‟li vekil de yazısını sahiplenmedi.
CHP‟li Antalya Belediyesi‟nin „gayr-i resmi‟ yayın organı olduğu belirtilen Kaktüs dergisinde
yer alan “Müslüman kadınların rahibe gibi giyinmesi için evet” ifadelerinin, CHP Konyaaltı İl
Genel Meclis Üyesi Gülay Bolatan‟a ait olduğu ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine Avcılar‟ın
ardından Antalya‟da da, „rahibe‟ benzetmesi sahipsiz kaldı. Yazının sahibi Bolatan, “Yanlış bir
yazılma olmuş” diyerek kendini savunurken, dergiyi çıkaran Zeki Özer ifadelerin yer almasını
Bolatan‟ın istediğini, CHP‟li Antalya Büyükşehir Belediyesi‟yse kendilerini bağlayan bir
durum olmadığını söyledi. CHP‟li İstanbul Avcılar Belediyesi‟nin bastırdığı afişteki skandal
yazının aynısını kullanan CHP‟li Antalya Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Bolatan, ifadenin
yarattığı tepki üzerine sözlerinden çark etti. Star‟ın ulaştığı Bolatan, ifadelerin kendisine ait
olmadığını savunarak, “Yanlış yazım olmuş. Dergi çıktıktan sonra düzeltme şansımız olmadı.
Bu benim ifadem değil. Gerekirse 12 Eylülden sonra tekzip edebilirim” dedi. Yayınlanan
röportajın yüz yüze mi, yazılı mı, telefonda mı olduğuna yönelik ise muğlak konuşan Bolatan,
en sonunda görüşmenin telefonda yapıldığını belirterek, “Dizim yapılırken hata olmuş”
ifadesini kullandı. Ancak Bolatan‟la röportajı yapan ve aynı zamanda derginin Genel Yayın
Koordinatörü olan Zeki Özer, “Röportajı yüz yüze yaptık” dedi. Özer, röportajın ardından
Bolatan‟ın kendisine, üzerinde Can Ataklı‟nın yazısının olduğu bir gazete kupürü vererek
“Bunu da ekleyin” dediğini anlattı.
http://www.sonsayfa.com/Haberler/Siyaset/CHPde-ikinci-rahibe-skandali-170169.html
13 Eylül 2010
Referandumda baĢörtüsü yasağı
Referandum oylaması başlamadan sadece saatler önce sandıkların kurulduğu yerleri kamusal
alan ilan eden Yüksek Seçim Kurulu(YSK), başörtülülerin görev yapmasını engelledi. YSK‟nın
11 Eylül 2010 tarihinde oybirliğiyle aldığı 744 numaralı kararda, “Siyasi partiler tarafından
isimleri bildirilen sandık kurulu üyelerinin, sandık alanının kamusal alan olması ve sandık
kurullarında görev alacak olanların da hizmet verme konumunda bulunmaları nedeniyle
sınırları yasalarla ve yargı kararıyla çizilmiş bulunan kılık kıyafet ölçülerine uymaları
gerekir.” denildi. Bu karar sebebiyle İzmir‟de birçok sandık görevlisinin görev yapmasına izin
verilmedi. CHP‟liler, okul okul gezip tesettürlü görevlilere zorluk çıkardı. Bayraklı İmbat
İlköğretim Okulu, Çamkıran İlköğretim Okulu ve Konak Göztepe Kız Meslek Lisesi‟nde,
tesettürlü resmî sandık görevlilerinin görev yapması engellenmek istendi. İmbat İlköğretim
Okulu‟ndaki 2135 numaralı sandıkta görevli Hatice Özen‟e de tesettürlü olduğu için görev
yapamayacağı söylendi. İtirazlar üzerine okula gelen YSK yetkili hakimi, Özen‟in tesettürlü
olarak görev yapamayacağını ifade etti. Uygulamaya vatandaşların tepki göstermesi üzerine
Özen‟e, peruk takması veya başörtüsünü çenesinin altından bağlaması önerildi. Özen de
başörtüsünü ensesinden bağlayınca görev yapmasına müsaade edildi. Göztepe Kız Meslek
Lisesi‟ndeki 1155 numaralı sandıkta Sevel Ahmetoğlu Akgül ve 1046 numaralı sandıktaki
Kezban Canpolat‟a ise; MHP il yönetiminden olduğunu iddia eden bir kadın, önceki senelerde
başörtüsüyle görev yapılmadığını iddia ederek bu şekilde görev yapamayacaklarını söyledi.
Haber5m http://platformhaber.net/?p=6525
13 Eylül 2010
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Paranoyak Saldırıları Kınıyoruz!
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‟nde öğle saatlerinde Hande A. İsimli başörtülü
öğrencinin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tartaklanarak, başörtüsü açıldı. Aynı şahıs, o
sırada oradan geçmekte olan üniversite öğrencisi Zeynep Hardal ve kardeşine de “Sizi bu
ülkede istemiyoruz, burası bizim ülkemiz, kahrolsun şeriat, defolun bu ülkeden, başörtülerinizi
görmek istemiyoruz” diye bağırdı. Özgür Açılım Grubu, paranoyakça saldırıları kınadıklarına
ilişkin bildiri yayımladı.
http://ozguracilim.net/paranoyak-saldirilari-kiniyoruz/#more-1687
17 Eylül 2010
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu ve buna
ilgisiz kalamayacaklarını söyledi.
Türk toplumunun sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu, "başörtüsünü
sorununu çözeceği" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Türkiye‟de bir sorun var mı? Evet, bir başörtüsü sorunu var. Bu soruna karşı biz ilgisiz
kalabilir miyiz? Hayır. Sen siyasetçisin, varsa bir sorun çözeceksin. Onun için diyoruz ki ‟Biz
bu sorunu çözeceğiz.‟ Bizim AK Parti ile aramızdaki fark şu: AK Parti olayı siyasallaştırdı ve
siyasallaştırdığı için de çözemiyor. Oysa biz siyasallaştırmıyoruz, farklı bir anlamda
bakıyoruz.”
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&Date=&ArticleID=1019381
&CategoryID=78
17 Eylül 2010
BaĢörtüsü zulmü özel sektörde!
İnternet üzerinde iş arama sitelerine verilen bir ilan görenleri şok etti. Kariyer.net sitesinde
17.09.2010 tarihinde “Bayan Yönetici Asistanı” başlığıyla “Sistem 9 Bilgi İletişim
Teknolojileri A.Ş.” firması tarafından yayınlanan ilanda “Tesettürlü adaylar veya bay
adaylar baĢvurmasın lütfen..” ibaresi görenleri şaşkına çevirdi. Sitede yayınlanan ilanda
adayların genel nitelikleri hakkında bilgiler verilirken bu nitelikler arasında adayın tesettürlü
olmaması koşulunun da sayılması üyeler tarafından şaşkınlıkla karşılandı..

http://www.timeturk.com/basortusu-zulmu-ozel-sektorde_141965-haberi.html
22 Eylül 2010
ġapkalı öğrenciye derste “Ġt” sözleri ile hakaret edildi.
Dokuz eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Necip Beyhan,
Hasan Ali Yücel Binası 107 nolu derslikte „Öğretim İlke ve Yöntemleri‟ dersinde hazır bulunan
Tuğba D.‟ye hakaret etti. Önce şapkalı olduğu gerekçesiyle öğrenci yok yazıldı. Geçen sene de
aynı dersten devamsızlıktan bırakılan öğrencinin bu duruma itiraz etmesi üzerine, öğretim
görevlisi sesini yükselterek „Bu meseleyi cumhurbaşkanı başbakan çözemedi sen mi çözeceksin,
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bana şapkayla derse girebileceğine dair bir belge getir seni ona göre derse alayım yoksa
şapkanı çıkaracaksın.‟, dedi. Daha sonra çok sinirli bir biçimde öğrencinin üstüne yürüyerek
„sen derse bu şekilde girerek benim pes etmemi istiyorsun ama pes etmeyeceğim etmem de‟
diye bağırdı. Öğrenci kendisinin kimseye ahlak dersi vermek gibi bir amacının olmadığını
belirtmeye çalışsa da, öğretim üyesi sözlerine „sizin gibi alçak şerefsizlerden mi dini, ahlakı
12
öğreneceğiz‟ diye devam etti ve devamla öğrenciye „İT‟ dedi.
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/123643-bir-genc-kizin-basortusu-drami-haberi.aspx
04 Ekim 2010
YÖK'ün (Ġstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıya göre) Türbanlı öğrenci dersten
atılamayacak.
YÖK, İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazı ile disiplin yönetmeliğine uymayan öğrencilerin
dersten çıkarılmasını yasakladı. Yönetmeliğe göre sadece tutanak tutulacak.
AK Parti ve CHP, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına anayasal çözüm ararken
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) erken davrandı. YÖK'ün gönderdiği yazıyla birlikte,
öğrenciler anayasa engeli olsa bile artık derslere başörtülü olarak girebilecek. Siyasi partileri
karşı karşıya getiren sorun tıpkı Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın önerdiği gibi
"uygulamada" çözüldü. Herşey İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bir
öğrencinin türbanı nedeniyle dersten çıkarılması ile başladı. Konu Yüksek Öğretim Kurumu‟na
intikal etti. YÖK'ten gelen yanıt ise türbanın önünü fiilen açmış oldu. YÖK, öğrencinin
"disiplin yönetmeliğine aykırı" durumu nedeniyle sınıftan çıkarılamayacağını; çıkaran öğretim
görevlisi hakkında soruşturma açılacağını duyurdu. YÖK'ün bu yanıtı İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü'nce tüm öğretim görevlilerine dağıtıldı. Bundan böyle bir öğrenci derse türbanla
girse bile derse alınmaması ya da sınıftan çıkarılması sözkonusu olmayacak. Öğretim görevlisi
de tutanak tutup bunu dekana vermekle yetinecek. Bu talimata uymayan öğretim üyeleri
hakkında ise soruşturma açılacak.
http://www.aksam.com.tr/2010/10/04/haber/guncel/16333/turbanda_yok_erken_davrandi.htm
08 Ekim 2010
BaĢörtülü gazetecilere basın kartı hâlâ yasak
Başbakanlığa bağlı Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın
kartlarında yasağın hâlâ uygulanıyor olmasına tepki gösteren basın meslek örgütleri, Basın
Kartı Yönetmeliği‟nin 23. maddesinde acilen değişiklik yapılması çağrısında bulundu. 28 Şubat
döneminden kalma olan ve başörtülü gazetecilere Sarı Basın Kartı verilmesine engel teşkil eden
Basın Kartı Yönetmeliği‟nin 23. maddesinin değiştirilmesi isteniyor. Basın Kartı için başı açık
fotoğraf koşulu getiren 23. madde mağdurları her geçen gün artarken, meslek örgütleri de
başörtülü görev yapan gazetecilerin kapalı fotoğrafla Basın Kartı alması gerektiğine işaret
ediyorlar. Başörtülü oldukları gerekçesi ile Sarı Basın Kartı alamayan gazetecilerin isyanı
medya örgütlerini harekete geçirdi. Gazetecilere kılık kıyafet dayatmasının dünyanın hiçbir
yerinde kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulanırken, onur kırıcı ve ayrımcı yönetmeliğin
yeniden düzenlenmesi talep edildi.
http://platformhaber.net/?p=6742
12 Ekim 2010
KTÜ‟de kampüse baĢörtülü giriĢ var, derslere yok!
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, “KTÜ olarak biz,
öğrencilerimizin başörtüsüyle kampüse girişine izin vermeye başladık; ancak bu
12
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öğrencilerimizin derslere başörtüsüyle girişine izin vermiyoruz. Üniversitelerde başörtüsü ile
ilgili durum netleşene kadar da bu uygulama devam edecek” diye konuştu. Bazı bölümlerde
başörtülü öğrencilerin derslere de girebildiği üniversitede, bazı bölümlerde ise izin verilmedi.
Bazı öğrenciler ders hocalarının izin vermesine rağmen bölüm yöneticileri tarafından sınıfın
kapısından geri çevrildi.
http://platformhaber.net/?p=6789
12 Ekim 2010
Ek baĢvuru için geldi, baĢörtülü diye alınmadı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirmeden yararlanmak isteyen
A.G., başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversite binasına alınmadı. Duruma tepki gösteren
üniversite adayı A.G., „Ben üniversitenin öğrencisi değilim. Ben sadece ek yerleştirme
başvurusu yapmak için hizmet almak isteyen bir vatandaşım. Aksaray Üniversitesi‟nin yasağı
üniversite öğrencisi olsun-olmasın her başörtülüye uygulamasını protesto ediyorum.‟ dedi.
Meslek Yüksek Okulu‟ndaki skandal uygulama için açıklama yapan üniversite yönetimi,
YÖK‟ün verdiği talimatlar çerçevesinde hareket edildiğini iddia etti.
http://platformhaber.net/?p=6786
13 Ekim 2010
YÖK: Dersten çıkarılan bize baĢvursun
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi ve
Trabzon KTÜ‟de bazı başörtülü öğrencilerin sınıfa alınmaması, Aksaray Üniversitesi‟nde ise;
ek yerleştirme için giden bir kız öğrencinin başörtüsü sebebiyle içeri alınmamasını
değerlendirdi. Özcan, üniversitelerde başörtüsü diye bir sorunun kalmadığını iddia ederek, “Bu
öğrencilerimiz bir dilekçe ile bize şikâyetlerini bildirsinler, biz gereğini yaparız. Artık
üniversitelerimizde başörtüsü diye bir problem yok.” dedi. Başörtülü öğrencilerin
başörtüsüzlere „mahalle baskısı‟ yapacağı şeklindeki söylemlerin yersiz olduğunu kaydeden
Özcan, “Bu asla gerçekleşmez. Aynı şekilde başı açık öğrenciler de başörtülülere baskı
yapmaz. Ben buna kefilim. Bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‟na da söyledim.” diye
konuştu. “18 yaşına gelmiş kızlara nasıl giyinmeleri gerektiğini söylemenin onur kırıcı
olduğunu” belirten YÖK Başkanı, şöyle konuştu: “Başörtüsü konusunda herkes uzlaşmacı bir
noktaya geldi. Artık üniversitelerimizde bu sıkıntı konuşulmayacak.”
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=282862&t=13.10.2010
13 Ekim 2010
Savcılık türbanı özgür bıraktı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK Başkanı'nın yazısı ile ilgili takipsizlik kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı, YÖK Başkanı‟nın İstanbul Üniversitesi‟ne gönderdiği „türban‟
yazısıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Türbanlılar insandır. Tüm
insanların okuma ve eğitim hakkı vardır” denildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin
Tanrıöver, YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan‟ın bazı üniversitelerde türban yasağını fiilen
sona erdiren İstanbul Üniversitesi‟ne gönderilen yazıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Savcı
Tanrıöver‟in önceki gün verdiği “kovuşturmaya yer olmadığı” kararında, Türkiye Gençlik
Birliği (TGB) üyesi Osman Erbil ‟in, Prof. Özcan hakkında, YÖK ‟ten İstanbul Üniversitesi‟ne
gönderilen başörtüsü konusundaki yazıyla “Anayasayı ihlal ve halkı kanunlara uymamaya
alenen tahrik” suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Kararda şöyle
denildi: “Başörtülüler veya türbanlılar insandır. Tüm insanların okuma ve eğitim hakkı vardır.
Bu hak evrensel bir insan hakkıdır. Bunun istisnası yoktur. Bu nedenle, başörtülüler veya
türbanlılar insan olduğundan, bu insanların da diğer insanlar gibi okuma ve eğitim hakkı
bulunduğundan ve bu hak evrensel bir insan hakkı olduğundan, YÖK Başkanı Yusuf Ziya
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Özcan hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.” …Özcan hakkında
2008 yılında rektörlere türban yasağının kaldırılmasına ilişkin gönderdiği yazıya ilişkin yapılan
suç duyuruları da Ankara Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararı ile Milli Eğitim
Bakanlığı‟na gönderilmişti. Ayrıca 2010 yılında yapılan 4 ayrı suç duyurusu Memur Suçlarını
Soruşturma Bürosu‟na gönderilmiş ve bu büroda görev yapan savcılar da YÖK Kanunu
uyarınca görevsizlik kararı vererek dosyayı YÖK‟e göndermişti. Oysa türbanla ilgili son suç
duyurusu Memur Suçları Soruşturma Bürosu‟nda görevli olmayan savcı Tanrıöver‟e
gönderildi.
http://haber.gazetevatan.com/savcilik-turbani-ozgur-birakti/334544/1/Gundem
18 Ekim 2010
ALES‟de özgürlük, KPDS‟de yasak var
ÖSYM‟nin düzenlediği ve 19 Aralık 2010‟da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitime Giriş (ALES) Sonbahar Dönemi Sınavı‟yla ilgili başvuru kılavuzunda, ÖSYM Başvuru
Merkezleri‟ne yapılacak başvurularda aranan “başı açık olma” zorunluluğu ifadesi tamamen
çıkarıldı. Başörtülü fotoğraf kullanımının önü açıldı. Kılavuzda yer alan ifadede, “Başvuru
merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formu‟ndaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla
çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğraf cepheden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olmalıdır” dendi. ÖSYM, kamu personelinin katıldığı
ve yabancı dil bilgisinin ölçüldüğü KPDS‟de ise yasağı sürdürdü. 5 Aralık‟ta yapılacak olan ve
başvuru süresi 13 Ekim‟de biten Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı‟nın
(KPDS) başvuru kılavuzunda, “başı açık olma” zorunluluğuna dair hükümler önceki
sınavlardaki gibi aynen korundu.
http://platformhaber.net/?p=6831
18 Ekim 2010
YÖK: “Bizden bu kadar, sıra siyasilerde”
YÖK‟ün İstanbul Üniversitesi‟ne gönderdiği bir yazının gündeme gelmesiyle başlayan
başörtüsü yasağı tartışmaları devam ederken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan, bir
gazetecinin “Akademik Lisans Üstü Eğitime Giriş Sınavının kılavuzunda yapılan değişiklikle
artık başörtülü adayların sınava alınmasının önünün açıldığını belirterek, bu uygulamanın
diğer sınavlarda da yapılıp yapılmayacağı” yönündeki sorusuna, “Başörtüsü ile ilgili artık
bundan sonra laf etmeyeceğim. Biliyorsunuz dün Başbakanımız `biz bu işe el attık, iki kişi
görevlendirildi grup başkanvekillerinden, artık onlar bu işle uğraşıyorlar` dedi. Gerçekten de
siyasetin halletmesi gereken bir mevzu idi. Artık biz bu konuda yokuz. Hiçbir şey
söylemeyeceğiz.” yanıtını verdi.
http://platformhaber.net/?p=6844
19 Ekim 2010
Erdoğan'a Meclis'e baĢörtülü girme çıkıĢı
AK Parti‟nin Kurucular Kurulu Üyesi Fatma Ünsal, Başbakan Erdoğan‟a, "Kadınların Meclis‟e
başörtüsü ile girme zamanının geldiğini" ve adım atılmaması halinde bağımsız hareket
edeceğini söyledi. AKP'li Fatma Ünsal, Erdoğan'a “Başörtüsü için adım atmayacaksanız, kendi
başıma hareket edeceğim” dedi. Başörtüsü sorununun çözümü için tartışmalar yoğunlaşırken,
iktidar partisinde de beklentiler yükseldi. AKP‟nin Kurucular Kurulu Üyesi Fatma Ünsal,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a, "Kadınların Meclis‟e başörtüsü ile girme zamanının
geldiğini" ve adım atılmaması halinde bağımsız hareket edeceğini söyledi. AKP‟nin önceki gün
Kızılcahamam‟da sona eren istişare toplantısının basına kapalı bölümünde söz alan Fatma
Ünsal, „Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‟ne
(CEDAW) atıfta bulundu. Ünal, Erdoğan‟a, Komite‟nin bir raporuna göre Türkiye‟de
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kadınların yüzde 70‟inin başörtüsünden dolayı eğitim, çalışma ve siyaset alanından dışlandığını
anlattı. "Türkiye‟de kadınların yüzde 70‟inin sadece seçme hakkı var. Seçilme hakkı yok" diyen
Ünsal, başörtüsü konusunun AKP‟ye açılan kapatma davasına da malzeme olduğunu hatırlattı.
Ünsal, çıkışını şöyle sürdürdü: "Bu konuyu tartışmamızın zamanı geldi. Kadınlar, başörtüsüyle
Meclis‟e giremiyor. Geçmişte, Merve Kavakçı olayı yaşandı. Bu konuda, adım atmayacaksanız
kendi başıma bağımsız hareket edeceğim." Erdoğan ise şu yanıtı verdi: "Biz bu konuda
samimiyiz. Samimiyetimizi sorgulamayın. Ancak üniversitelerdeki sorunu bile çözemedik. Bu
konuda nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Ayrılırsanız üzülürüz ama böyle bir karar
verirseniz „hayırlı olsun‟ deriz."
http://www.haber7.com/haber/20101019/Erdogana-Meclise-basortulu-girme-cikisi.php
20 Ekim 2010
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı: “Türban serbestisi laikliğe aykırıdır”
Yargıtay, başörtüsüne üniversitelerde serbestlik getirme yönündeki girişimlere karşı “laiklik”
uyarısı yaparak devreye girmeye çalıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı
açıklamada son düzenlemelerin devrim yasalarına ve laiklik ilkesine aykırı olduğu ifade
edilerek şöyle denildi: “Dinsel inanç veya dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve bağlantı
kurularak yapılan düzenlemeler, hem devrim yasalarını, hem de laiklik ilkesini ilgilendirir.
Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin giyimlerini düzenlerken türban kullanımına dinsel
inanç nedeniyle geçerlilik tanımak, kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara
dayandırma suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturur.” denildi.
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=133241
20 Ekim 2010
BaĢörtülü öğrenciye derste foto fiĢleme
YÖK'ün yazısı üniversitelerde tutanak fırtınası estiriyor. Türbanlı bir öğrenci "15 tutanağım
var. Hocalar cep telefonuyla fotoğrafımızı da çekiyor." diye isyan etti. Öğretim görevlileri de
ikiye bölündü. İşte yaşananlar “180 kişilik sınıfın ortasında „derste başörtülü‟ olduğumuzu
kayıt altına almak için cep telefonuyla fotoğrafımızı çekti. Üstelik bizim rızamızı almadan.
Benim hakkımda 15 tutanak var. Daha bugün üç tane tutuldu.” İstanbul Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü‟nde okuyan bir kız öğrenci, YÖK‟ün „öğrenciyi sınıftan
atmayın, tutanak tutun‟ şeklindeki yazısından sonra yaşadıklarını böyle anlatıyor. Ayrıca bu
kadar tutanaktan sonra bir de basına konuştuğunda başına gelebileceklerden korktuğu için
ismini yazmamamızı da rica ediyor bizden. Üniversite yetkilileri ve akademisyenler ise,
„tutanak tuttuklarını‟ delillendirmek için fotoğraf çektiklerini doğruluyor.
http://www.haber7.com/haber/20101020/Basortulu-ogrenciye-derste-foto-fisleme.php
21 Ekim 2010
Fatih Üniversitesi‟nden baĢı açık fotoğraf isteği
Fatih Üniversitesi‟ne ait web sitesinin 20 Ekim 2010 tarihinde güncellenen “Haberler ve
Duyurular” bölümünde yer alan bir duyuruda kayıtlara ilişkin “Kız öğrencilerin başı açık;
erkek öğrencilerin ise sakalsız fotoğrafları kabul edilecektir” ibaresi yer alması tepkilere neden
oldu.
http://platformhaber.net/?p=6936
22 Ekim 2010
IAU: BaĢörtü konusu tartıĢılmaya değmez
Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) Başkan Yardımcısı Pier Ugo Calzolari, Türkiye'nin
gündeminde tartışılan konulardan biri olan başörtüsü sorununu tartışmaya değer bulmadıklarını
belirtti. Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) Başkan Yardımcısı Pier Ugo Calzolari,
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Türkiye'nin gündeminde tartışılan konulardan biri olan başörtüsü sorununu ''Bu konu
tartışmaya bile değmez, üniversiteye herkes nasıl istiyorsa öyle gelebilir'' diye yorumladı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Dünya Üniversiteler Kongresi''
için kente gelen Calzolari AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de öğrencilerin
üniversitelere başörtüsüyle gitmek istemelerinin, tamamen geleneklerle ilgili olduğunu belirten
Calzolari, “bunu ancak böyle açıklayabiliriz” dedi. İtalya'da bir insanın kapalı olmasının
önemli olmadığını, yüzün görünmesi durumunda bir problemin bulunmadığını vurgulayan
Calzolari, “Bu konu tartışmaya bile değmez. Herkes nasıl istiyorsa öyle gelebilir üniversiteye.
Ama Afganistan'da kadınların giydiği Burka farklı bir şey. Burka burada kadınların baskı
altında olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
http://www.haber7.com/haber/20101022/IAU-Basortu-konusu-tartisilmaya-degmez.php
27 Ekim 2010
Kırmızı Kitap değiĢti!
Milli Güvenlik Kurulu‟nun dünkü toplantısında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun
bulundu. MGSB'den, irtica, cumhuriyet tarihinde ilk kez isim olarak tamamen çıkarıldı. MGK
(Milli Güvenlik Kurulu), tartışmalı geçen YAŞ toplantısının ardından ilk toplantısını dün yaptı.
Yeni komuta kademesinin hazır bulunduğu toplantıdan önemli kararlar, tesbitler ve vurgular
çıktı. MGK, yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi‟ni uygun buldu ve tavsiye kararının Bakanlar
Kurulu‟na bildirilmesine karar verdi. MGK ayrıca “dost ve müttefik ülkelere”, terör örgütü
mensupları ve yandaşlarının ülkelerinde faaliyet göstermesine imkan tanımama ve terörün
maddi kaynağının kurutulması bakımından etkin tedbirler alma çağrısında bulundu. Terör
örgütünün bölge halkının huzur ve refahını engellemeye çalıştığını ortaya koyduğunu
vurgulayan MGK, sivil halka yönelik saldırılarda kara mayını kullanmaktan çekinmemesini de
“insani değerlere bakış açısını açıklıkla sergilediğini” de ifade etti. MGK‟nın dün 5 saat 15
dakika süren toplantısından sonra yayınlanan bildiride yer alan kararlar, tesbitler,
değerlendirmeler ve vurgulamalar şöyle:
Kırmızı Kitap: Yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi görüşülerek uygun bulunmuş ve bu
konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kurulu‟na bildirilmesine karar verilmiştir.
G.Kurmay BaĢkanı Ġle Ġkili Zirve ; Erdoğan, MGK toplantısından önce MGK üyesi
bakanlarla biraraya geldi. Başbakanlık Resmi Konutundaki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan‟ı da kabul etti. MGK toplantısının ardından da Başbakan
ve
Genelkurmay
Başkanı
başbaşa
bir
görüşme
gerçekleştirdi.
Kırmızı Kitap Nedir? Kamuoyunda “Kırmızı Kitap” ve “Gizli Anayasa” olarak bilinen Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi, varlığı kabul edilen ancak içeriği açıklanmayan bir belge. Bakanlar
Kurulu ve kolluk güçleri için bir rehber niteliği taşıyan Kırmızı Kitap, geçmişte daha çok asker
kontrolünde hazırlanırdı. 2010‟da belgenin güncellenmesinde hükümetin de ağırlık sahibi
olduğu biliniyor. Belge en son 2005‟te yazıldı. Kırmızı Kitap, 5 yılda bir yazılıyor ancak
ekleriyle her yıl yeniden güncelleniyor.
“Ġç tehdit olmayacak” 2010‟da kaleme alınan belgenin tamamen farklı bir siyasi vizyon
sergileyeceğinin ipuçlarını veren Başbakan Erdoğan, 2 Şubat‟ta TRT 1‟de yaptığı açıklamada,
“Siyaset belgesi ile ilgili eksiklikler üzerinde çalıştık. Demokratik sürecin gereğini yapacağız.
Bundan sonra asla iç tehdit olmayacak” demişti. Erdoğan aynı hafta Ankara‟da bir konferansta
“dış tehdit” bölümünde de köklü revizyon yapılacağının işaretlerini “yapay kaygı ve korkuların
uzun süre Türkiye dış politikasına hâkim olduğu”, “iç tehdit gibi dış tehdit algılamasının da
sanal bir zemin üzerine kurulduğu” sözleriyle ifade etmişti. Bu yeni çerçevede “irtica”
yeniden tanımlanarak Erdoğan‟ın “vatandaĢı iç tehdit olarak gören zihniyet” diye
tanımladığı dini yapıların metinden çıkarıldığı iddia ediliyor.
http://haber.gazetevatan.com/Haber/337075/1/Gundem
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28 Ekim 2010
YÖK baĢkanı Özcan; YÖK Darbe kurumu Eziliyoruz
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başörtüsüne buldukları fiili çözümün, ileride yasal
bir düzenlemeye dönüşmesini beklediklerini söyleyerek, “Partiler tamam dese bu iş çözülür.
İlk aşamada yasaya da gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da takdir ediyorum. Gelinen nokta
hoştur” dedi. Özcan;
BaĢörtü Takana Ceza Yok: 3 lider, partiler bir araya gelip 'tamam' dese biz razıyız. Her şeyin
kanunla olması şart değil. Mevzuat değişmeden de olur.
CHP Çok Güzel Yerde: Ortak zemin için elimizden ne geliyorsa yapılmalı. CHP çok güzel
yerde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Liderler arası sert konuşmalar anlaşma
zeminini bozuyor. 10 gün önceki noktadan uzaklaşıyoruz. Ama sanıyorum ki CHP hala olumlu
bakıyor. Kemal Bey'in geldiği nokta hoştur, takdire şayan bir durum.
Öğrenciler Bizden Ġyi Çözer: 30 yıllık hocayım başörtüsünden problem çıktığını duymadım.
ODTÜ'de hiç sıkıntı görmedim. Başı açık, kapalı yan yanaydı. Hatta başörtüsü sınırlaması
çıkınca başı açık olanlar başörtülülere destek verdiler. Büyükler arasında sıkıntı var. O kadar
olgundu öğrenciler, hala da olgunlar. Bunları yapanlar büyükler. Öğrenciler, kesinlikle bu
meseleyi bizden daha iyi hallederler. Biz onlara bıraksak olur.
Ġstediklerini Söylesinler: Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 26 öğrenci başörtüsü protestosu
nedeniyle okula alınmıyor. Uygun olmamış bu durum. Hem özgürlüklerden bahsediyoruz hem
de böyle fikrini söyleyen çocukları üniversiteden uzak tutmaya çalışıyoruz…
http://www.haber7.com/haber/20101028/Ozcan-YOK-darbe-kurumu-eziliyoruz.php
28 Ekim 2010
Üniversite Konseyleri Derneği, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) İstanbul Üniversitesine
başörtülü öğrencilerle ilgili gönderdiği yazının iptali için Danıştaya başvurdu. Üniversite
Konseyleri Derneği Sözcüsü Özgür Aydın, dernek adına YÖK'ün İstanbul Üniversitesine
başörtülü öğrencilerle ilgili gönderdiği yazının iptali için Danıştaya başvuru dilekçesinin
verilmesinin ardından Danıştayın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, YÖK Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın İstanbul Üniversitesine resmi yazı göndererek başörtüsünü
üniversitelerde ''kanunsuz biçimde'' serbest bırakmaya teşebbüs ettiğini, bu nedenle Özcan ve
bazı rektörler hakkında dün suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.
http://www.haber7.com/haber/20101028/Basortu-genelgesinin-iptali-istendi.php
28 Ekim 2010
YÖK (sınavlarda) 'baĢı açık olacak Ģartı'nı da kaldırdı
YÖK, başörtüsüne özgürlük yolunda yeni bir karara daha imza attı. Başörtülü öğrencilerin
dersten çıkarılmasını yasaklayan YÖK, ALES sınavına giriş için uygulanan „başı açık olma‟
şartını da ortadan kaldırdı. YÖK, başörtüsüne özgürlük yolunda yeni bir karara daha imza attı.
ÖSYM‟nin düzenlediği ve 19 Aralık 2010‟da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitime Giriş (ALES) Sonbahar Dönemi Sınavı‟nda başörtüsü yasağı kaldırıldı. ÖSYM
tarafından 19 Aralık 2010‟da yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sınavı başvuru kılavuzu, 14
Ekim tarihinde ÖSYM‟nin web sitesinde yayımlandı. Kılavuzda, baĢörtülü adayları
sevindiren değiĢiklikler dikkat çekti. Kılavuzun, “BaĢvurma ĠĢleminin Tamamlanması”
baĢlıklı bölümünde, ÖSYM BaĢvuru Merkezleri‟ne yapılacak baĢvurularda aranan “baĢı
açık olma” zorunluluğu ifadesi tamamen çıkarıldı, baĢörtülü fotoğraf kullanımının önü
açıldı. Kılavuzda yer alan ifadede, “Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi
Formu‟ndaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama
aktarılacaktır. Bu fotoğraf cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf
olmalıdır” dendi. Yine “başvuru süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumdaki hasta ve
tutuklu adaylar ile sürekli yurtdışında bulunanlara tanınan” postayla başvuru hakkında da aynı
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yönde değişiklik yapıldı. Adaylardan, “Son üç ay içerisinde cepheden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf” istendi. Böylelikle adayların sınava giriş
belgelerinde başörtülü fotoğraf bulunabilmesine imkan sağlandı.
ALES kılavuzunda, adayların sınava girerken uymaları gereken kuralların ayrıntılı olarak
belirtildiği “Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler” başlıklı
bölümden de sınava girerken uyulması gereken “başı açık olma ve kılık kıyafet mevzuatına
uygunluk” kısmı tamamen çıkarıldı. Böylelikle ilk kez ÖSYM‟nin düzenlediği bir sınavda
adayların sınava başörtülü girebilmelerinin önü açılmış oldu. Kılavuzda ayrıca sınava girerken,
adayların yanlarında, “adayı kolaylıkla, açık bir şekilde tanıtabilecek bir fotoğraf”
bulundurmaları istendi YÖK, sınavlarda baĢörtüsü yasağını ise, kamu personelinin
katıldığı KPDS‟de sürdürdü. 5 Aralık‟ta yapılacak olan ve baĢvuru süresi 13 Ekim‟de
dolan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı‟nın (KPDS) baĢvuru
kılavuzunda, “baĢı açık olma” zorunluluğuna dair hükümler önceki sınavlardaki gibi
aynen korundu. Bu yıl 9 Mayıs‟ta yapılan ALES İlkbahar Dönemi Sınavı‟nda ise, başörtüsü
yasağı vardı. 15 Mart-2 Nisan 2010 tarihinde başvuruların alındığı sınav için hazırlanan
başvuru kılavuzunda, “Başvurma İşleminin Tamamlanması” başlıklı bölümde, ÖSYM Başvuru
Merkezleri‟ne yapılacak başvurularda “başı açık” olma zorunluluğu getiriliyor, aday tanıtım
kartına basılacak fotoğrafın da yine “başı açık çekilmesi” sağlanıyordu. Kılavuzda bu ifade,
“Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formu‟ndaki bilgilerle birlikte adayın web
kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın cepheden, başı
açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru
merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir” şeklinde yer alıyordu.
Yine postayla başvurularda da, “Son üç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf” isteniyordu. Ayrıca ALES İlkbahar Dönemi sınavı
başvuru kılavuzunda da, “Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler”
başlıklı bölüm altında sınava başörtülü girilemeyeceği, girseler de sınavlarının geçersiz
sayılacağı hüküm altına alınıyordu. Bu zorunluluk, kılavuzda, “Aday, başı açık ve kılık kıyafeti
ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava
alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır” ifadesiyle yer alıyordu.
http://www.stargundem.com/egitim/1089292-yok-basi-acik-olacak-sarti-ni-dakaldirdi.html#ixzz13fJmsKNQ
29 Ekim 2010
BaĢörtülü öğrenciler sınıfa girince hocalar ders iĢlemedi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin
derslere başörtülü girmeleri sebebiyle derse giren 3 öğretim üyesinin gün boyunca sınıfta boş
boş oturduğu gündeme geldi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. E.E.‟nin ise öğrencilere, bütün sınıfın
önünde “Düne kadar başınızı açıyordunuz, şimdi ne değişti? Huzursuzluk çıkarıyorsunuz?
Arkadaşlarınızın hakkını gasp ediyorsunuz” sözleriyle çıkıştığı belirtildi. „Stabilize‟ dersine
giren Yrd. Doç.Dr. M. A.‟nın da başörtülü öğrencilere ağır sözler sarf ettiğini aktaran
öğrenciler, şu bilgileri verdi: “Hoca başörtülü arkadaşlarımıza ağır laflar etti. Başörtülerini
açmadıkları için arkadaşlarının hakkını gasp ettiklerini savundu. Sınıftakilerin başörtülü
öğrencilere baskı yapmasını istedi. Derse biraz geç kalan başörtülü bir arkadaşımız eşarbı
elinde olmasına rağmen hocadan ağır sözler işitti. Bunun üzerine rahatsızlanan arkadaşımız
izin isteyip dışarı çıktı. Okul girişinde rahatsızlığı artınca bir öğretim görevlisi aracılığıyla
hastaneye kaldırıldı.”
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1046601&title=basortulu-ogrenciler-sinifagirince-hocalar-ders-islemedi
29 Ekim 2010
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 Çankaya‟ya askerden baĢörtüsü boykotu!
29 Ekim‟de Çankaya‟da Abdullah ve Hayrünnisa Gül‟ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona
Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner ve komutanlar katılmadı. Başörtüsüne karşı tavır
sergileyen TSK mensupları Ankara Orduevi‟nde alternatif bir kutlama yaptılar. Abdullah Gül,
şimdiye kadar çifte kutlama yaparak birisini eşli diğerini eşsiz olarak düzenlemişti. Böylece
askerler Gül‟ün eşsiz resepsiyonuna katılmışlardı. Ancak resepsiyon tek ve eşli olunca askerler
de resepsiyonu boykot etti. Başbakan Erdoğan‟ın ise, eşi Emine Erdoğan‟la birlikte gelmemesi
dikkat çekici olmasına rağmen Erdoğan‟ın tavrının kime ve nasıl bir mesaj verdiği sorusu pek
tartışılmadı. Çankaya‟daki resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine Başbakan Erdoğan “Bu
gecenin resepsiyon yeri burasıdır. TSK buraya gelmeliydi” dedi.
http://platformhaber.net/?p=7071
 Adana‟da askerler resepsiyonu terk etti
Adana‟da, 29 Ekim Resepsiyonunda 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet
Eröz‟ün de aralarında bulunduğu askerler resepsiyonun ilerleyen saatlerinde salonu terk etti.
Askerin tepkisinin salondaki başörtülü davetlilere yönelik olduğu öne sürüldü.
http://88.255.82.110/id/25146380/
30 Ekim 2010
EĢi kapalı belediye baĢkanı resepsiyona alınmadı
Erzincan Valiliği tarafından Polis Evi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna başı kapalı eşi ile gelen AK Partili Belediye Başkanı Yüksel Çakır alınmadı.
Erzincan‟da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erzincan Valiliği tarafından Polis
Evi‟nde Resepsiyon verildi. Düzenlenen resepsiyona gündemdeki konu olan başörtüsü olayı
damgasını vurdu. Akşam saat 19:00‟da başlayan resepsiyona katılım için eşli davetiye
gönderen Erzincan Valisi Abdülkadir Demir ve Eşi Nurtaç Demir, polis evinde gelen davetlileri
karşıladılar. İlk olarak Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman ve askeri erkan ile
çok sayıda davetli salonda hazır bulunduktan sonra 19.15‟te eşi Yasemin Çakır ile resepsiyona
katılan Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, eşinin başının kapalı olduğu gerekçesi ile
salona alınmadı. Polis evine başları kapalı eşleri ile gelen Ak Partili Belediye Başkanı Yüksel
Çakır ve Ak Parti İl Başkanı Salih Eğinlioğlu; Vali Demir ve Eşi Nurtaç Demir tarafından
resepsiyon girişinde karşılandı. Hoş geldin görüşmelerinin yapılmasının ardından Vali Demir‟e
başı kapalı bayanların resepsiyona girip giremediğini soran Başkan Çakır, Vali Demir‟den
prosedür gereği girilmediği cevabını aldı. Burada bir anda yüz ifadesi değişen Başkan Çakır
“biz gidiyoruz o zaman” diyerek salonu terk etmek istedi ancak Vali Demir ve eşi Nurtaç
Demir‟in ısrarı üzerine gitmelerine izin verilmedi.
http://www.haber7.com/haber/20101030/Esi-kapali-belediye-baskani-resepsiyonaalinmadi.php

31 Ekim 2010
 KPSS‟de takı diye baĢörtüsü çıkarttırdılar
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi‟nde üniversitenin de avukatı olduğu öğrenilen
denetçi bayanın KPSS sınavına gelen başörtülülere zorluk çıkardığı ortaya çıktı. Polis
aramasının ardından bina içerisine alınan başörtülü bayanların, kulaklarında ve üzerlerinde takı
olup olmadığı araştırıldı. İddiaya göre, binadaki bir bayan görevli „başörtüsü de takı
kategorisine girer‟ diyerek adaylara başlarını açtırdı. Bazı adaylar salon görevlisiyle yasağın
kalktığını belirterek tartıştı. Adını açıklamak istemeyen bir başörtülü aday, sınav görevlisi
bayanın „başörtüsü de bir takı‟dır diyerek kendilerinden çıkarmasını istediğini, ancak başlarını
açmadıklarını anlattı. Görevlinin belgelerine „sınava girmedi‟ olarak işaretlediğini anlatan aday,
“YÖK, başörtüsü yasağını kaldırdı. Ancak bazı görevliler hala yasakçı tutumu sürdürüyor.
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Adaylara zorluk çıkaran ve kendi kanunlarını uygulamaya çalışan bu görevlileri ÖSYM,
görevlendirmemeli.” ifadesini kullandı.
Time Türk http://platformhaber.net/?p=7077
 BaĢörtülü adaylar, KPSS'in yapıldığı okula alınmadı...
KPSS'nin yapıldığı Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde türbanlı adaylar salona
alınmayınca, bazı adaylar sınava girmeden geri döndü, bazıları da başlarını açarak sınava girdi.
Sınava girebilmek için başını açmak zorunda bırakılan adaylar ve yakınları YÖK'ün türban
konusuyla ilgili açıklamasının ardından sorun çıkabileceğini düşünmedikleri için rahat
geldiklerini, ancak türban yasağının sınavda uygulanmasıyla psikolojilerinin bozulduğunu
söyledi. KPSS sınavına girmek için sabah saatlerinde Kenan Evren Anadolu Lisesi'ne gelen
kadın adaylardan türbanlı olanlar, görevlilerin türbanlarını çıkartmaları yönündeki uyarıları ile
karışlaşınca neye uğradıklarını şaşırdı. YÖK'ün türban konusundaki açıklamalarının ardından
sınavda kendilerine sorun çıkartılmayacağı düşüncesiyle rahat bir şekilde sınavın yapılacağı
okula geldiklerini söyleyen adaylar, yasağın devam ettirilmesine bir anlam veremediklerini
kaydetti.
http://bugun.com.tr/haber-detay/125713-basortulu-adaylar-sinava-alinmadi-haberi.aspx
31 Ekim 2010
Otobüsten indirilen baĢörtülü öğrenciler YÖK‟e müracaat etti
Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarisi Bölümünde okuyan bir grup kız öğrenci arazide eğitim
uygulaması için Çubuk‟a giderken başörtülerini çıkarmadıkları gerekçesiyle hocaları tarafından
yolda indirildi. Öğrenciler açık araziyi de yasak kapsamına sokan hocayı YÖK‟e şikayet etti.
Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, yaşanan olayları aktarırken, hocanın 6 öğrencinin
başının kapalı olduğunu görmesi üzerine, asistanına öğrencilerin servisten indirilmesi talimatı
verdiğini kaydetti. Kır, hocanın „Ya bu servisten ineceksiniz ya da başınızı açacaksınız‟ demesi
üzerine başını açmayan kız öğrencileri yarı yolda indirdiğini aktardı. Hoca hakkında YÖK‟e
suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Kır, 6 öğrenciden 5 tanesinin şikâyet dilekçesi
verdiğini söyledi.
http://www.internethaber.com/basortulu-ogrenciler-otobusten-indirildi-306058h.htm
01 Kasım 2010
BaĢörtülüler gelirse resepsiyonu süratle terk et
Çankaya'daki resepsiyona katılmayan Genelkurmay, garnizonlara da 'Eşi türbanlı olanın
davetine katılmayın, salonda türbanlı görürseniz süratle ve fark ettirmeden orayı terk edin' emri
verdi. Adana'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna başörtülü davetliler gelince,
resepsiyondaki subayların salonu terk etmesinin nedeninin TSK'nın yayınladığı bir genelge
olduğu ortaya çıktı. Yurt çapındaki tüm birliklere gönderildiği öğrenilen genelgeyle,
resepsiyonlara başörtülü davetlilerin katılması durumunda yapılacaklar adım adım sıralandı.
Genelkurmay Kaynakları'ndan edinilen bilgiye göre; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Resepsiyonunda; Karşılamada bulunacak protokolün eşleri tesettürlü ise askeri personel
programa katılmayacak. Eşler tesettürsüz ise salona girilecek ancak resepsiyon esnasında
tesettürlü bayanlar görüldüğü takdirde süratle ve fark ettirmeden resepsiyon terk edilecektir"
biçiminde birliklere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Garnizon Komutanları'nın tören ve
resepsiyonlardaki tesettürlü bayan durumunu, tokalaşma krizi çıkmaması için önceden tespit
ettirmek için istihbarat çalışması yapmaları da istendi. Bu bilgilendirme doğrultusunda, Askeri
Personelin, başörtülü davetlilerin bulunduğu salonları sessizce terk ettikleri öğrenildi. Ancak
bilgilendirmede, "fark ettirmeden" vurgusu yapılırken, Adana'da Askerlerin töreni terk etmesi
fark edildi. 6. Kolordu komutanı Korg. Mehmet Eröz ve Adana Bölge Komutanı J. Tuğg. Ali
Lapanta'nın katıldıkları Hilton oteldeki resepsiyonun arka kapısından çıktıkları ve basına hiçbir
açıklama yapmadan ayrıldıkları görüldü.
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Cumhuriyet Resepsiyonları için Garnizonlara verilen "sıvışın talimatı"nın dışında Karşılama
Törenleri'ne de "başörtülü eş ayarı" yapıldığı ortaya çıktı. Garnizon Komutanlıklarına
gönderilen talimatlarda, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi ile gelmesi veya gelmemesi durumuna göre
iki alternatifli karşılama düzeni geliştirdi. Gül'ün eşi ile birlikte gelmesi halinde; normal
şartlarda validen hemen sonra protokolde yer alması gereken Garnizon Komutanı, Aslan Güner
olayında olduğu gibi protokolün karşı tarafında bir yerde durarak Hayrunnisa hanımla el
sıkışmak zorunda kalmayacak. (Şekil-1)

Gül'ün, eşsiz gelmesi halinde ise normal protokol düzeni uygulanacak. (Şekil-2)
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Aynı şekilde İl Valisi'nin eşi başörtülüyse, törenlerde benzer biçimde dizilim uygulanacak.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1047110&title=basortululer-gelirseresepsiyonu-suratle-terk-et
02 Kasım 2010
Nur Serter ikna odalarının kasetlerini elinde tutuyormuĢ!
Prof. Nur Serter, İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı olduğu dönemde, kazandıkları okullara
kayıt yaptırmak için gelen başörtülü kız öğrencileri “ikna odaları”na alarak başlarını açmaya
zorlama uygulaması kayıtlarının elinde olduğunu ve imha edeceğini söyledi. Star
Gazetesi‟nden Fadime Özkan‟a verdiği röportajda Serter, kayıtları saklama gerekçesini ise;
“Ben, mahkeme için dava açılırsa, kanıt olarak sunmak için kaydettim. O kadar. Onlara baskı
ve kötülük değil, eğitim görme haklarına kapı açan bir uygulama olduğuna inandığım için
vicdanen son derece rahatım. Umurumda değil ne söyledikleri. Bu yükü 12 yıldır çekiyorum,
ömrümün sonuna kadar da çekerim. Gerçekleri yüzlerce defa söyledim basına ama yazmadılar.
Umarım siz yazarsınız.” şeklinde anlattı.
http://platformhaber.net/?p=7093
02 Kasım 2010
TSK‟da fiĢleme: “Türbanlı değil ama meyilli”
Vakit Gazetesi‟nin yayınladığı ve 2007 yılına ait belgeye göre, bir uzman çavuşun eşinin
başörtülü olduğu iddiası üzerine askeri görevliler, anketör kılığında çavuĢun evine gitmiĢ ve
eĢini gizli kameraya almıĢ. Uzman ÇavuĢ ve eĢinin telefonları dinlenmiĢ ve en mahrem
konuĢmaları kayda almış. Ardından da personel eşi “Türbanlı olmadığı görüldü ancak türban
takmaya meyilli, ilerleyen günlerde türban takabilir” diye fişlenmiş.
http://habermerkezi.wordpress.com/2010/11/02/trbanli-degil-ama-takabilir/
09 Kasım 2010
Ġstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet: Ġkna odası görüntüleri
üniversitenin arĢivinde yok
Başörtülü kızların başlarını açmaları için ikna odasına alarak gizlice kaydettiği ortaya çıkan
CHP Milletvekili Nur Serter'in bahsettiği kamera kayıtları, görev yaptığı İstanbul
Üniversitesi'nde bulunamadı. Konuyu detaylı bir şekilde araştırdıklarını belirten İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, "Üniversitenin arşivinde kayıtlara dair bir
belgeye rastlamadık. İkna odalarına dair bir video da bulamadık." diyor. Söylet, Serter'in
kamera kayıtlarını üniversitenin imkanlarıyla mı yoksa kişisel olarak mı çektiğini
belirleyemediklerini söylüyor.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1050614&title=istanbul-universitesi-rektoruprof-dr-yunus-soylet-ikna-odasi-goruntuleri-universitenin-arsivinde-yok
09 Kasım 2010
Ġkna odası kasetlerine suç duyurusu
İkna odaları uygulamasını başlatan ve öğrencilerin kaydedildiğini söyleyen CHP İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, “İkna odası kasetleri bende ama artık imha edeceğim” diye
konuşunca, “Bizim kamera kaydına alındığımızdan haberimiz yoktu” diyen mağdurlar suç
duyurusunda bulunmaya başladı. İstanbul Üniversitesi‟nde 1998 yılında yaşananları anlatan
„Bir işkence metodu olarak ikna odaları‟ isimli bir kitabı yazan Gülşen Demirkol Özer, ikna
odalarından çıkan öğrencilerin tanıklıklarını not ettiğini belirterek “Öğrencilerin hiçbirinin
içeride bir kamera kaydı yapıldığından haberi yoktu” dedi. Özer, şunları söyledi: “Aslında şuan
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yapılacak en doğru şey, savcılık emriyle Serter‟in elindeki bu kayıtlara el konulmasıdır. Asıl
gerçekler o kayıtlar gün yüzüne çıktığında belli olacak.”
http://platformhaber.net/?p=7203
10 Kasım 2010
TESEV‟den “BaĢörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık” raporu
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), eğitim ve iş hayatı açısından sadece
üniversite ve devlet kurumlarında uygulanıyor gibi algılanan başörtü yasağı ve ayrımcılığa
ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Cindioğlu
tarafından hazırlanan 'Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü
Kadınlar' başlıklı çalışma, başörtülü kadınların özel sektörde de ayrımcılığa uğradığını ortaya
koydu. Rapor, Aralık 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında, Ankara-İstanbul ve Konya'da
yapılan saha çalışmaları sonucunda hazırlandı. 79 uzman meslek sahibi başörtülü kadın ve 25
erkekle yapılan görüşmeler sonucunda, ilginç veriler ortaya çıktı. Cindioğlu, Taksim'deki Point
Otel'de düzenlenen basın toplantısında araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Cindoğlu, "Bu
çalışmayla anladık ki, Türkiye'deki yüksek öğrenimli kadınlar, iş piyasalarına en yüksek oranda
katılan kadınlar. Başörtüsü yasağı ise, bu kadınların iş piyasasına katılmalarını engelliyor.
Başörtüsü iş piyasalarında görünmek istenmeyen bir şey" diye konuştu. Cindioğlu,
başörtülülerin iş piyasalarında 'görünmez' kılınmak istendiğini belirtti.
http://www.haberler.com/tesev-den-turban-raporu-2360030-haberi/
11 Kasım 2010
Ankara Üniversitesi‟nde güvenlikçiler baĢörtülü öğrencilere saldırdı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nde başörtülü öğrencilerin özel güvenlik görevlilerinin
saldırısına maruz kaldığı ortaya çıktı. Mağdur öğrencilerin, güvenlik görevlileri hakkında
şikâyette bulunmak için gittikleri karakolda da sözlü tacize uğradıkları ve hakaretlerle
karşılaştıkları öğrenildi. İki bayan öğrenci başörtülü bir şekilde fakülte bahçe kapısından içeri
girmek isteyince önce özel güvenlik görevlilerinin sözlü tacizine, hukuksuzluğu tutanak altına
almak istediklerinde de fiili saldırıya maruz kaldılar. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan‟ın
üniversitelerde hiçbir öğrencinin başörtüsünden dolayı mağdur edilmemesi yönündeki
genelgesini hatırlatan öğrencilere destek veren öğrenciler de, güvenlik görevlileri tarafından
darp edildi. Öğrenciler ile yakınlarının, olayın hemen ardından şikâyette bulunmak için
gittikleri 100. Yıl Karakolu‟nda da kötü muameleye tabi tutuldukları ortaya çıktı.
http://platformhaber.net/?p=7229
12 Kasım 2010
ĠHL‟de Milli Güvenlik derslerinde baĢ açtırıyorlar
Ağrı İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Güvenlik derslerine giren Binbaşı‟nın, kız
öğrencilerin örtülerini zorla çıkardığını ve okulda olduğu günlerde kız öğrencilerin başörtülü
olarak teneffüse bile çıkamadıklarını iddia etti. Milli Güvenlik dersinde yaşananları anlatan
İmam Hatip Lisesi öğrencisi T. adlı kız öğrenci çarşamba günü okulda resmen OHAL ilan
edildiğini ve kendilerinin bu hususta mağdur edildiklerini dile getirerek, “Bizler derslere örtülü
olarak giriyoruz. Ama çarşamba günü Milli Güvenlik Dersine giren Binbaşı Z.K tarafından
örtülerimiz açtırılıyor. Okula başladığımız ilk gün ve her fırsat yakaladıklarında idare
tarafından Milli Güvenlik Derslerinde başlarımızın açık olması gerektiği tembihlendi ve biz de
açmak zorunda kalıyoruz” dedi. Çarşamba günleri örtülü olarak teneffüslere çıkmadıklarını
söyleyen T., “Çıktığımız anda bize bağırıyorlar, fırça atıyorlar, “Başımıza bela mı
olacaksınız?” gibi sözler ediyorlar.” şeklinde konuştu. Okul idaresi ise iddiaları yalanladı.
http://platformhaber.net/?p=7243
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13 Kasım 2010
Milli Güvenlik Dersine giren subaylar okullarda bir casus gibi çalıĢıyor.
Bu durum son fişleme skandallarıyla artık iyice gün yüzüne çıktı. Bugün gazetesine göre, 7
ilde tam 48 İmam Hatip Lisesi kameralı takibe alındı. Hedefteki iller İstanbul, Düzce,
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ. İddiaya göre Milli Güvenlik dersine
giren subaylar okullarda fotoğraf ve görüntü kaydı ile öğrenci ve öğretmenleri takip etti.
2003 yılında yapılan bu fişlemeler ''İmam Hatip Liselerinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin
Uygulama Durumu'' adı altında rapor haline getirildi. Okulların bir casus gibi
gözetlenmesiyle oluşturulan raporda ilk sırada İstanbul'daki 23 İmam Hatip Lisesi yer
alıyor. 'Milli Güvenlik Bilgisi dersine giren öğretmenlerle mülakat ve gözle keşif tespitleri
yapılmıştır' ibaresi dikkat çekiyor. Rapordaki tespitler Milli Güvenlik Dersi'ne giren
subayların bu çalışmaları sürekli yaptıklarını ortaya koyuyor. AK Parti Milletvekili Nusret
Bayraktar'ın 4 Mart 2003'te Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaptığı ziyaret de
Jandarmanın notlarında. Bu fişlemeler 2003 yılına ait. Ancak gerekliliği bile tartışmalı
olan Milli Güvenlik Derslerine hala subaylar girmeye devam ediyor. Vatandaş kendi
çocuklarını düşman unsur yerine koyan bu uygulamanın bir an önce değişmesini istiyor.
http://www.samanyoluhaber.com/h_471088_milli-guvenlik-dersiden-fisleme-skandali.html
18 Kasım 2010
ABD DıĢiĢleri Bakanlığı 2010 yılı dini özgürlükler raporunu basın toplantısıyla açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın açıkladığı raporda, Türkiye bölümüne geniş yer ayrıldı.
Türkiye'deki dini özgürlükler konusunda raporda dikkat çeken maddelerden biri de, son
günlerin çokça tartışılan konusu türban yasağı. Hükümetin "laik devlet" olgusunu korumak
adına hala, kamu binaları ve üniversitelerde türbanlı öğrencilerin derslere giremedikleri
belirtildi. Ancak yasağa rağmen bazı üniversite ve kamu kuruluşlarının kendi insiyatiflerini
kullanarak, türbana izin verdikleri raporda yer aldı. Toplumun bazı kesimlerinde antisemitizmin devam ettiği açıklanırken, özellikle Alevilik gibi mezheplere ayrımcılık yapıldığı
vurgulandı. Nüfus kağıdındaki din ibaresinin kaldırılmasını talep edenlerin zorluklarla
karşılaştığı, bu ibarenin ayrımcılığa ve toplumsal tacize yol açtığı belirtildi.
http://www.cnnturk.com/2010/dunya/11/18/abd.turban.yasagi.devam.ediyor/596780.0/index.ht
ml
23 Kasım 2010
MĠT güvenlik soruĢturmasında “baĢörtüsü” kriterini kaldırdı
Milli İstihbarat Teşkilatı, başörtüsü konusundaki uygulamasına son verdi ve söz konusu karar
“eş takibine” de yansıdı. MİT‟te artık güvenlik soruşturması sırasında eşlerin “başörtülü veya
türbanlı” olup olmadığına bakılmadığı kaydedildi. MİT ayrıca, kampüs ve sosyal tesislerine
girişlerde de başörtüsü yasağına son verdi.
http://www.stratejikboyut.com/haber/mitde-basortusu-devrimi--46588.html
24 Kasım 2010
Açıköğretim‟de yasak sürüyor
Açıköğretim Fakültesi büroları önünde saatlerce sıra bekleyen başörtülü öğrenciler kayıt
yaptıramadan geri dönüyor. Öğrenciler, kayıt için perukla fotoğraf çektirmek zorunda kalıyor.
Açık Öğretim Fakültesinden bir yetkili YÖK‟ün kararının sadece sınavlara ve üniversitedeki
derslere girilmesiyle ilgili olduğunu, kayıtları içermediğini belirterek, “Bize gelen bir yazı
olmadığı için kayıtlarda başörtülü fotoğraf kabul etmiyoruz.” dedi.
http://platformhaber.net/?p=7314
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25 Kasım 2010
“Tesettür denilen bu acayip kıyafetten vazgeçmezseniz…”
28 Şubat dönemindeki YAŞ kararlarıyla ihraçlarda başörtüsünün sebep olarak kabul edilmesine
dair belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Harekât
Eğitim Şubesi Eğitim Subay Yardımcısı Öğretmen Yüzbaşı İbrahim Keleş‟in de eşinin
başörtülü olması gerekçesiyle ihraç edildiği yayınlanan belgelerde açıkça itiraf ediliyor. 7
Nisan 1999 tarihli “Gizli” ibareli yazıda; İbrahim Keleş‟in eşi Gülsen Keleş‟in başörtüsüne
ayrıca “Tesettür denilen bu acayip kıyafet” tanımlamasında bulunulduğu da görülüyor. İbrahim
Keleş‟e eşinin başını açmasına yönelik baskıda bulunması istenen yazıda, “Eşinizi; ülke
menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğu, bunun da kişisel bazda fedakârlıklar gerektirebileceği
konusunda ikna etmeye çalışmanızı, bunda muktedir olmadığınız takdirde her kurum gibi
TSK‟nın da kendi görüş ve düşünce yapısına, koyduğu kurallara uymayan şahısları içinde
barındırmayacağını bilmenizi ve gereğini rica ederim” ifadelerini kullanılıyor. Öğretmen
Yüzbaşı İbrahim Keleş, söz konusu yazıdan 4 ay sonra 2 Ağustos 1999 tarihinde eşinin başını
açmadığı gerekçesiyle Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla TSK‟dan ihraç ediliyor.
http://www.islamianlayis.com/showthread.php?t=6819
26 Kasım 2010
TĠKAD‟dan 'BaĢörtüsü ve Toplumsal UzlaĢma' araĢtırması
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), başörtüsü sorununun algılanma biçimleri, eğitim ve iş
hayatındaki yansımalarını tespit etmek amacıyla bir anket yaptırdı. 26 ilde 3 bin 52 kişi
üzerinde gerçekleştirilen 'Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma' anketi çarpıcı sonuçlar ortaya
koydu. Metropoll araştırma şirketine yaptırılan ve başkanlığını Prof. Dr. Özer Sencar ve Prof.
Dr. İhsan Dağı'nın yaptığı anketin sonuçları, Hilton Otel'de düzenlenen basın toplantısında
açıklandı. Toplantıda konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, kadın sorununun başörtüsü
parantezine sıkıştırılmasının hatalı bir yaklaşım olarak gördüklerini dile getirdi. Başörtülü olsun
ya da olmasın kadınların birbirleri ile sorununun olmadığının altını çizen Bulut, "Sorun
başörtüsünde değil. Başörtüsü üzerinden kendilerine 'dindar veya gelenekçi' denenlerle,
'laikmodern' olarak nitelendirilenler arasında bir iktidar mücadelesi." yorumunu yaptı.
Başörtülü ve başörtüsüz kadınlar ile eşlerinin görüşlerine yer verilen araştırma sonuçlarına
göre, toplumun yüzde 85'i, kadınların başörtüsünü inançları gereği taktığı kanaatinde.
Başörtüsünün siyasi bir sembol olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 1.
http://www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=3885&Iemid=846
01 Aralık 2010
Manisa‟da “baĢınızı açın” baskısı
Üniversitelere başörtülü girilmesinin serbest bırakılmasının ardından Celal Bayar Üniversitesi
Sağlık Yüksek Okulu‟nda başörtülü olarak derse giren öğrencilere “başını açın” baskısı
yapılarak haklarında tutanak tutuldu. Star Gazetesi‟nin haberine göre, bir hafta boyunca
derslere başörtülü girdiklerini fakat Okul Müdürleri Gülten Kaptan‟ın derslere başörtülü olarak
girilmesini istemediğini belirten mağdur öğrenciler, kendilerinin hiç uyarılmadan, “Burası laik
bir cumhuriyet ülkesi. Bu şekilde sınıfa giremezsiniz. Bu ülke bu kadar kolay kurulmadı.
Çok kan döküldü” denilerek tutanak tutulduğunu söyledi. CBÜ Rektörü Mehmet
Pakdemirli ise; başörtüsü ile ilgili kişisel sorun olduğunu, konu ile ilgili gereken kişi ile
görüşerek sorunun çözüldüğünü ve bundan sonra üniversitelerinde böyle bir sorunun
yaşanmayacağını söyledi.
http://platformhaber.net/?p=7377
03 Aralık 2010
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi türbanlı olarak derse girme isnadı ile Ayşenur K. ve Esranur D.
isimli öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-8116 ve N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-8115)
19 Aralık 2010
BaĢbakan Erdoğan çözüm için yine yeni anayasayı iĢaret etti
Başbakan Tayyip Erdoğan, Muş Alparslan Üniversitesi‟ni ziyaret ederek, öğrencilere hitap etti.
Erdoğan‟dan önce kürsüye çıkan Rektör Nihat İnanç, konuşmasında, başörtüsü serbestliği için
yasal düzenleme istedi. Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Erdoğan “(Rektöre) Ben de
katılıyorum aslında suç işliyorlar. Ama suç işlediğinin kararını verecek olan merciiler, onlar
da milletin maşeri vicdanında suç işliyorlar… Bu ülkede yıllar yılı özgürlükler adına
konuşanlar yavrularımızı okula sokmadılar. Ben öyle bir babayım. Benim de yavrularım okula
sokulmadı. Bunun çilesini ben de çektim. Bu çileyi çeken bir insan olarak, aynı çileyi bu
ülkenin evlatlarına çektirmeyiz... Şu anda biz çağrımızı yaptık ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. 12
Haziran‟dan sonra oturup konuşacağız. Burada birinci derecede unutmayın eğitim var;
özgürlükler var. Daha ileri demokrasi var. Bunu başarmak zorundayız... Ama öyle
başarmalıyız ki bu süreç inşallah tereyağından kıl çeker gibi olsun. Biz gerilim istemiyoruz.
Bugüne kadar sabrımızın arkasında yatan hep bu olmuştur; gerilim olmasın. Gerilim olmadan
bunu yapalım.” dedi.
http://haber.mynet.com/detay/politika/erdogan-ilkokulda-turbana-ne-dedi/541084
19 Aralık 2010
TÜSĠAD: Üniversitelerde baĢörtüsü serbest olmalı
TÜSİAD Başkanı, başörtüsü konusunda; ” Üniversitelerde başörtüsü kesinlikle serbest olmalı”
dedi. Zaman Pazar‟da Ayın Konuğu olan Ümit Boyner, “Başörtüsü yasağına nasıl
bakıyorsunuz?” sorusuna, “Çok net söyleyeyim, üniversitede başörtüsü yasağı savunulacak bir
şey değil. Bunu bugün kim savunabilir bilmiyorum… Üniversitede serbest dersin olur biter.
Zaten oluyor herhalde. Benim üvey babam üniversitede hoca, onun dersinde bir sürü türbanlı
talebe var o alıyor.” dedi. Kamu ve başörtüsü konusunda ise “Başörtüsü kamuya nasıl
yansıyacak diye bir soru geldi. Bence tartışılması gereken böyle bir nokta var dedim. Türbanlı
olarak üniversite eğitimi aldıktan sonra genç kızlarımızın tabii ki istihdam içindeki yerleri de
tartışılmak zorunda. TÜSİAD bu konuda bir görüş geliştirmiş değil. Çok zor bir konu bu.
Kamuda şurada mı olsun, burada mı olsun? Çok şekilci şeylere giriyor bu. Ben o tartışmayı
çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Özünde özgürlükleri esas alalım tabiî ki. Eğitim ne kadar
herkesin hakkıysa iş bulabilmek de herkesin hakkı.” dedi.
http://platformhaber.net/?p=7527
22 Aralık 2010
Ortadoğu Teknik Üniversitesi türbanlı olarak derse girme isnadı ile Esranur D. ve Ayşenur K.
isimli öğrenciler hakkında ikinci disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-8471 ve N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-8469)
25 Aralık 2010
BilirkiĢi yeminine baĢörtüsü engeli
Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu‟nca oluşturulan bilirkişi listesine
başörtülü fotoğraflarıyla kabul edilen iki kadın mali müşavir, yemin töreninde sorun yaşadı.
Adalet Komisyonu Başkanının „başlarını az açmaları‟ halinde yemin edebileceklerini söylediği
adaylar, bu tuhaf teklifi reddederek salondan ayrılmak zorunda kaldı. Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Keziban Seyitler, komisyonun başörtülü fotoğrafları ile müracaatlarını kabul ettiğine
dikkat çekerek, şunları anlattı: “Tam yemin edeceğimiz sırada komisyon başkanı başımı
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açmamı istedi. Kabul etmedim. Çok kalabalık olduğu için hiç konuşmadan „çıkıp sonra geleyim
diye‟ düşündüm. Sonra başörtülü arkadaşım Nuran ile ikinci kez yemin için heyetin huzuruna
çıktık. Ancak komisyon başkanı, „Başörtülü salonda oturabilirsiniz. Ancak burası kamu yeridir.
Yemin sırasında başınızı açmanız gerekir. Kamuda başörtüsü olmaz.‟ dedi.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1069317
28 Aralık 2010
Bu sınavda peruk bile yasak!
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, kıyafet ayrımcılığına son verildiği pek
çok üniversiteye inat, mali müşavirlik sınavında adayların başı açık olması konusunda uyarıda
bulundu. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası‟nın internet sitesinde
duyurduğu uyarıda, “Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği aday belgesindeki
fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olması
gerekmektedir. Aksi durumda hiçbir uyarıya gerek kalmadan adayların başvuruları iptal
edilecektir. (Başı kapalı, peruklu vb. çekilip gönderilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek,
yeniden istenmeyecek ve sınavlara bu şekilde katılmak isteyen adaylar sınavlara
alınmayacaktır) denildi.
http://www.haber10.com/haber/227211/
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=7811
(Tepkiler üzerine İSMMM sitesinden ilgili şartı kaldırdı.)
29 Aralık 2010
BaĢörtülü gazeteci krizi çıktı
Gazete Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, başörtülü bir üyelik başvurusunun
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟nce kabul edilmesi sürecindeki tartışmaların sonunda, bir üyeden
intikam alındığını iddia etti. Altaylı, konuyla ilgili köşesinde şunları yazdı: “Geçtiğimiz aylarda
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟nde ilginç bir tartışma yaşandı. Cemiyete üyelik başvurusu yapan
gazetecilerden biri “türbanlıydı”. Cemiyet yönetim kurulu karıştı. İlk karar “türbanlı
gazetecinin üyeliğe kabul edilmemesi yönünde” çıktı. Habertürk Gazetesi Genel Yayın
Yönetmen Yardımcısı, TGC Yönetim Kurulu Üyesi sevgili dostum Doğan Satmış bu karara
karşı çıktı ve veto etti. TGC yönetimi bu konuyu bir sonraki toplantısında yine ele aldı ve bu kez
“oybirliğiyle üyeliğe kabulü” kararı alındı. Ancak konu burada kapanmadı. TGC yönetimi,
kendi içlerinden biri olan Doğan Satmış‟a bunu ödetmeye karar verdi. Ve Doğan, dün TGC‟nin
düzenlediği bütün yarışmalardaki ve etkinliklerdeki görevlerinden alındığını öğrendi. Daha
önce yönetim kurulu üyesi olarak jürisinde yer aldığı tüm TGC etkinliklerinden çıkarıldı.”
http://www.haber7.com/haber/20101230/TGCde-basortulu-gazeteci-krizi-cikti.php
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2011 YILI KRONOLOJĠSĠ

02 Ocak 2011
Bu kez ikna odası Malatya'da iddiası
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı'nın başörtülü derse giren öğrenciler hakkında
tutanak tuttuğu, tehdit ettiği, sonuç alamayınca ikna yoluna gittiği ortaya çıktı. Derslere ve
sınavlara başörtülü giren öğrenciler hakkında tutanak tutan Malatya İnönü Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı Göknur Aktay‟ın, “Başörtüsü taktığınız için sonuçlarına
katlanacaksınız" diyerek öğrencileri tehdit ettiği iddia edildi. 13 öğrencinin başından geçen
olayı, bu kişilerin arasında bulunan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci şöyle anlattı:
“Yaklaşık bir ay önce Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin „Biyo İstatistik‟ sınavında, sınıfa giren
Dekan Göknur Aktay, öğrencilerin başörtülü şekilde sınava giremeyeceklerini, aksi halde
tutanak tutacağını söyledi. Benimle beraber 12 tane daha başörtülü öğrenci vardı. Asistanlar
bizim isimlerimiz tek tek not aldı ve gitti. Aradan bir ay geçtikten sonra sınıfa bir kâğıt
asılmıştı. Kağıtta isimlerimiz yazılmış ve dekanlığa gelmemiz isteniyordu. Arkadaşlarla
beraber dekanlığa gittik. Dekan önce tek tek bizi yanına aldı. Tutanak tuttu ve imza attırdı.
Başörtülü şekilde öğrenime müsaade etmeyeceğini söyledi. Daha sonra bizi ikişer ve üçer
gruplar halinde tekrar içeri aldı. Neden başörtüsü taktığımızı sordu. Buna mecbur
olmadığımızı söyledi. „Birkaç saat saçınız açık kalsa ne olur? Okula gelirken açın, çıktıktan
sonra tekrar kapatırsınız. Ya burada ilim öğreneceksiniz ya da başörtüsü taktığınız için
sonuçlarına katlanacaksınız.‟ Dedi.
http://www.haber7.com/haber/20110102/Bu-kez-ikna-odasi-Malatyada-iddiasi.php
04 Ocak 2011
Dekana baĢörtüsü soruĢturması
Malatya inönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Eczacılık Fakültesi‟ndeki başörtülü
öğrencilerin başlarını açmaya zorlandığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Rektör, “Yönetim anlayışımıza göre „ikna odaları‟ gibi tarihe gömülmesi gereken çağdışı
yaklaşımların üniversitemizde zemin bulması mümkün değil.” dedi. Geçiş döneminde bazı
yanlış anlamaların olabileceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti: “Akademik özgürlük ortamı
ve demokratik üniversite anlayışının egemen kılınmaya çalışıldığı üniversitemizde hiçbir
öğrencimizin kılık ve kıyafetinden dolayı öğrenim hakkından yoksun bırakılmasını kabul
etmemiz mümkün değil.”
http://platformhaber.net/?p=7852
13 Ocak 2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Hasret K.‟ya üniversiteye ait sağlık merkezine
gittiğinde başını açmazsa merkeze alınmayacağı bildirildi. Hasret K. sara hastası olduğunu ve
hasta haklarına göre geri çevrilemeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine rektör yardımcısına
telefon edildi. Akabinde başhekim, hastane birim amiri ve hastane elemanı imzası tutanak
tutuldu. Tutanakta ; “13.01.2011 tarihinde saat 11.51de muayene için başvuran 1664754
öğrenci nolu Hasret K.nın Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranmadığından hizmeti
verilememiştir. Tutanak tutulduktan sonra hakkında sağlık hizmeti verilmiştir” ifadelerine
yer verildi. Tutanak imzalandıktan sonra Hasret Karalı‟nın tedavisine izin verildi. Ancak
ODTÜ, 24.02.2010 gün, B.30.2.ODT.0.72.00.00/450 -1095 sayı ile 12.01.2011 tarihinde Sağlık
ve Rehberlik Merkezinde türbanlı bulunmak iddiası ile hakkında soruşturma başlattı.
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14 Ocak 2011
'Ġkna odaları'nın kayıtlarını istedi
İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi'nin antetli kağıdını
kullanarak ve sayı numarası verilerek hazırlanan 23.12.2010 tarihli yazı ile; Nur Serter'in,
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rektör yardımcılığı görevinde bulunduğu döneme ilişkin 'ikna odaları' ve 'bu odalarda
öğrencilere psikolojik baskı uygulandığı' iddialarıyla ilgili yazılı, sözlü ve görsel kayıtların
gönderilmesi istendi. Yazıda şu ifadelere yer verildi: „Başörtüsü yasağının uygulandığı
dönemde, öğrencilerin 'ikna odaları' adı verilen kabinlere alınarak psikolojik baskı
uygulanmak suretiyle başlarını açmaya zorlandıkları iddialarıyla ilgili olarak; Üniversitemiz
rektör yardımcısı olduğunuz döneme ait konuyla ilgili elinizde bulunan yazılı-sözlü ve görsel
tüm kayıtların rektörlüğümüze gönderilmesini arz ederim.‟
http://www.aksam.com.tr/ikna-odalarinin-kayitlarini-istedi--11750h.html
19 Ocak 2011
DanıĢtay, ALES'te türbana 'dur' dedi
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) 2010 ALES sonbahar dönemi kılavuzundaki
“başvuru merkezinde yapılacak başvurular” alt başlıklı A bendi ile “postayla başvurular” alt
başlıklı C bendinin ve “sınava girerken adayın yanında bulundurması gereken belgeler” ana
başlığı altında yer alan “bir fotoğraf” başlıklı C bendinin başı açık ve başı açık olarak sınava
girilmemesi halinde sınavın geçersiz sayılacağı şeklindeki ibarelerin yer almaması nedeniyle
eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle iptali ve yürütmesini durdurması istemiyle
Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, kılavuzdaki söz konusu düzenlemelerin
yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/16799756.asp
25 Ocak 2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, türbanlı olarak derse girme isnadı ile Esma U. ve Zeynep M.
isimli öğrenci hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-530 ve N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-529)
26 Ocak 2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, türbanlı olarak derse girme isnadı ile Merve E. isimli öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-533)
4 Şubat 2011
YÖK BaĢkanı'na türban soruĢturması
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında "türban genelgesi"
yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılması kararı verdi. Özcan, "Hukuki sorumluluğumu
yerine getireceğim" dedi. YÖK Başkanı Özcan hakkında, "başörtüsü" konusunda İstanbul
Üniversitesi‟ne (İÜ) gönderilen yazıyla "Anayasayı ihlal ve halkı kanunlara uymamaya alenen
tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen "takipsizlik kararı", Sincan 1.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman
Kaçmaz'ın verdiği kararda, şikayet konusu eylemin Özcan'ın YÖK başkanlığı göreviyle ilgili
olduğu ifade edilerek, soruşturmanın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, YÖK Başkanı
hakkındaki ceza soruşturma usulünü düzenleyen 53. maddesine göre yapılmadığı kaydedildi.
YÖK Başkanı Özcan, türban yazısında türbanlı öğrencilerin üniversiteye girişlerine müdahale
edilmemesini istemişti.
YÖK Kanunu'na göre ilk soruşturmayı, Milli Eğitim Bakanı'nın başkanlık edeceği kurul
yapacak. Eğer kurul "Soruşturulsun" kararı verirse, dava konusunda son kararı Danıştay
verecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan kararla ilgili sosyal paylaşım sitesi
Facebook'tan değerlendirmelerini aktardı. Özcan mesajında, "Öğrencilerimizin kendilerini
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'özgür ve rahat' hissedecek şekilde derslere katılmalarını desteklemenin suç olarak görülmesini
kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/02/04/yok.baskanina.turban.sorusturmasi/605685.0/inde
x.html
14 Şubat 2011
Türbanlı Öğrenciye Bira Aldırdı, Kendini Savundu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir gezisinde 50 kişilik kafilenin
içinden başörtülü öğrencisine bira aldıran ve kahkaha ile gülerek, “afiyet olsun” demesini
isteyip, alay eden Öğretim Üyesi Gökhan Eken, Akit'in soruları karşısında “Sıcak, samimi bir
ortamdı. Baskı olmadı. Ortada bir mağduriyet yok” diyerek kendini savundu. Videoda bir alkol
büfesi önünde duran içi dolu bir otobüs ve büfenin önünde başörtülü bir bayan görülüyor.
Büfenin içine bile girmeye çekinen başörtülü bayan, dışarıdan siyah poşet içinde bira alıyor,
cüzdanından para çıkararak ücretini orada ödüyor. Başörtülü öğrencinin çekingen davranışları
karşısında otobüsteki arkadaşları ve öğretim üyeleri gülerek, o haliyle alay ediyorlar. Otobüsten
“alamadı ya”, “içeri de giremiyor”, “seslensene”, “hadi hadi” şeklinde sesler yükseliyor.
Başörtülü öğrencinin içinde bira bulunan poşeti parmaklarının ucuyla tutuyor olması
rahatsızlığını gösterirken, diğer taraftan arkadaşlarına bir şey ispat etmek zorundaymışçasına
gülümsemeye çalışıyor. Poşeti alıp otobüse binerken, heyecandan çantasını büfenin önündeki
dolabın üzerinde unutuyor. Arkadaşlarının “çantasını unuttu” diyerek haline güldükleri
başörtülü öğrenci geri dönüp, çantasını alarak, otobüse biniyor.
http://www.haber365.com/Haber/Turbanli_Ogrenciye_Bira_Aldirdi_Kendini_Savundu/
16 Şubat 2011
Ankara Üniversitesi'nde baĢörtüsü zulmü sürüyor
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencisi Ü.Ö. başörtülü olduğu gerekçesiyle derslere
giremiyor. Dün öğlen saatlerinde okula gelen öğrenciye özel güvenlikçiler engel olarak
başörtülü içeri girmenin yasak olduğunu iddia ettiler. Ü.Ö ise beraberindeki avukatlar ile
birlikte tutanak tutturdu. Özel güvenlikçinin başörtülü içeri girilmesini yasak olarak
değerlendirmesi ise dikkat çekti.
http://www.milligazete.com.tr/haber/basortulu-ogrenciyi-iceri-almadilar-191144.htm
24 Şubat 2011
Ortadoğu Teknik Üniversitesi disiplin soruĢturması açtı.
* Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yurda girdiği için Kevser T. isimli öğrenciye disiplin
soruşturması açtı ve savunma istedi. İlgili yazıda “Hakkınızda "Kılık Kıyafet Yönergesine
aykırı davranarak 18.01.2011 tarihinde 3. Yurda türbanlı olarak girmek " iddiası ile ilgili
olarak Rektörlük makamı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.” ifadesi yer aldı.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-2429)
* Esma G. Emel A., Esma U., Melike N, Esmanur D, Rabia Y., Zeynep M., Sedanur M,
Ayşenur E., Vildan C., hakkında ise “derse türbanlı girmek” isnadı ile soruşturma açıldı
* Sağlık merkezine baĢörtülü gidildiği için disiplin soruĢturması açıldı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sağlık merkezine gittiği için Hasret K.‟ya disiplin soruşturması
açtı. Savunma yapılması istenen yazıda, “12.01.2011 tarihinde Sağlık ve Rehberlik
Merkezinde türbanlı bulunmak iddiası ile soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
(“B.30.2.ODT.0.72.00.00/450 -1095)

01 Mart 2011
Serter ve Alemdaroğlu'na Suç Duyurusu
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28 Şubat'ta ikna odaları kurup başörtülü öğrencilere baskı uyguladıkları iddia edilen Nur Serter
ve İ.Ü. eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
http://www.haberler.com/serter-ve-alemdaroglu-na-suc-duyurusu-2566470-haberi/
05 Mart 2011
Konferansa baĢörtülü giden öğrenciye ceza
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bir öğrenciye, okul dışında düzenlenen konferansa
başörtülü katıldığı iddiası ile uzaklaştırma cezası verildi. İddiaya göre KTÜ Trabzon Meslek
Yüksekokulu Tekstil Teknoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nazmiye Aydın, Nisan 2010'da
girişimcilik dersini, Akçaabat Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Verimlilik'
konferansına katılarak yaptı. İkinci sınıf öğrencisi Safiye Öksüz, konferansa başörtülü olarak
katıldı. Aydın, Safiye'den diğer öğrenciler aracılığı ile başını açmasını istedi. Genç kızın baĢını
açmaması üzerine de yoklama listesindeki imzasının üzerini karaladı ve 'yok' yazdı.
Karaladığı imzanın altına da "Ders kapsamında gidilen konferansa türbanlı katıldı" şeklinde not
düştü. Derse katıldığı halde yok yazılan Öksüz, olaydan yaklaĢık 1,5 ay sonra yapılan final
sınavına devamsızlıktan kaldığı gerekçesiyle alınmadı. Sınav sonrası hocasının yanına giden
öğrenci, derse geldiği halde yok yazıldığını ve hakkını adli mercilerde arayacağını söyledi.
Öğretim görevlisi Aydın, öğrencisini, konferansa başörtülü katıldığı, tehdit ve hakarette
bulunduğu iddiasıyla disipline verdi. Disiplin Kurulu da Safiye'ye 1 ay okuldan
uzaklaĢtırma cezası verdi. Öksüz bu kararın iptali için Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
Safiye, hocasının imzasının üzerini karalayarak 'resmi evrakta tahrifat yaptığı' iddiası ile
savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rektörlük ise soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

http://www.turkdunyasi.biz/konferansa-basortulu-giden-ogrenciye-ceza-haberi
27 Mart 2011
 Sınava giren baĢörtülü adaylara hakaret edildi
Şeyh Şamil Lisesi öğretmeni Rahime Elmacıoğlu isimli sınıf gözetmeni, Rabia
B.ye “Siz kapalıların kafası b.k dolu” “Sizin gibiler yüzünden Türkiye
ilerlemiyor.” “Kimse başkaldırmadığı için Türk toplumunun hali bu” “kafanız
çalışmıyor mu hiç ygs gibi böyle bir sınava kapalı mı girilir, birde soruyorsunuz
pislikler” sözleri ile hakaret ederek, başını açtırdı ve sınav esnasında da psikolojik baskı
oluşturarak sınavını gereği gibi gerçekleştirmesini engelledi. Rabia B., ilgili idari
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kurumlara ve Cumhuriyet Başsavcılığı‟na suç duyurusunda bulundu. 13
* YGS sınavında Mehmet Bayazıd Lisesi 1. Kat B Blok D–2 deki sınıf gözetmeni, öğrenci
Rabia A. nın “başörtüsünü çıkarttırdı”. Okul müdürü adayın yüzünün görünür şekilde sınava
dâhil olabileceğini söyledi. Ancak gözetmen, sınavın tek sorumlusu benim kimse bu sınava
karıĢamaz cevabını verdi. Rabia A. “Başörtümü açmak zorunda kaldığım için hıçkırıklar
içinde ağlamam nedeniyle sınav cevap kâğıdında ıslanma nedeniyle işaretlediğim
cevaplar birbirine karıştı.” ifadeleriyle şikayette bulundu.14
 Batıkent Lisesi'nde sınava giren öğrencilere baĢörtüsü Ģoku
Ankara Batıkent Lisesi'nde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'na giren öğrenciler, başörtüsü
engeliyle karşılaştı. Ankara Batıkent Lisesi'nde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'na giren
öğrenciler, başörtüsü engeliyle karşılaştı. Başörtülü öğrencilerden başlarını açmaları istendi. Bu
talep üzerine çok sayıdaki öğrenci, başını açarak sınava girmek zorunda kaldı. Moralinin çok
bozulduğunu ve sınavının kötü geçtiğini dile getiren Vahide Yalçın adlı öğrenci, sınav sonrası
gözyaşlarına
boğuldu.
Yalçın'ı
ailesi
teskin
etmeye
çalıştı.
http://www.haberaktuel.com/batikent-lisesi-nde-sinava-giren-ogrencilere-basortusu-sokuhaberi-399142.html
 Kastamonu‟da baĢı açtırılan öğrencilerden suç duyurusu
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı‟nda (YGS) görevli olmadığı halde böşörtülü adaylara zorla
başlarının açtırılması skandalı Ankara Batıkent Lisesi‟yle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.
Başörtülü öğrencilerin küçük düşürülmesine neden olan olayın bir benzerini Kastamonu
Abdurrahman Paşa Lisesi‟nde sınava giren başörtülü öğrenciler de yaşadı. İddiaya göre
başörtüleriyle sınıflara kadar giren adaylar, sınava 10 dakika kala salona giren ve kendisini
„görevli‟ olarak tanıtan Doç. Dr. Hüseyin Güral Ünal‟ın, başörtülerini çıkarmalarını
söylemesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran başörtülü adaylar
Ünal‟a „ÖSYM‟nin kendilerine başörtüsü ile sınava girebilme hakkı‟ tanıdığını söyledi. Ancak
iddiaya göre kendisini ÖSYM yetkilisi olarak tanıtan Doç. Dr. Ünal, öğrencilerin zorla
başörtülerini çıkarttırdı. Sınava giren ve kendisini ÖSYM görevlisi olarak tanıtan şahsın
başlarını açmamaları halinde sınavlarının geçersiz sayılacağını belirterek kendilerini tehdit
ettiğini anlatan E. Seher Yüksel şunları söyledi:“Başörtümü çıkarmak için lavobaya giderken
diğer sınıflarda başı kapalı olan pek çok öğrencinin başını açtığını gördüm. Bu durum bizlerin
moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkiledi. Sınav bittiğinde başımı örtmek için ikinci kez
lavobaya gittiğimde üzgün ve ağlayan 10 kadar kız öğrenci ile karşılaştım. Hepsi de
yaşadıklarına anlam veremiyordu.”
http://platformhaber.net/?m=201103
29 Mart 2011
BaĢörtülü diye doktoru görevden aldılar
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟nden Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi‟ne tayin
edilen Dr. Zeliha Asiltürk, 15 gün önce görevine başladı. Dahiliye polikliniğinde başörtülü
olarak hastaları muayene eden Dr. Zeliha Asiltürk, başörtülü çalışmaması konusunda hastane
yönetimi tarafından uyarıldı. Daha sobra Dr. Zeliha Asiltürk hakkında soruşturma açıldı. Dr.
Zeliha Asiltürk, sabah saatlerinde hastalarını muayene ettiği sırada görevinden alındı. Dr.
Zeliha Asiltürk‟ün poliklinikte muayene odasının önüne gelen Köroğlu Devlet Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı Meral Köse, sıra bekleyen hastalara doktorun rahatsızlandığını, başka
bir doktora muayene olacaklarını söyledi. Sıra bekleyen bazı hastalar, bu öneriye tepki gösterdi.
Hastaların başka bir doktora yönlendirilmesi ardından Başhekim Dr. Hüseyin İka, Dr. Zeliha
13
14

Av. Fatma Benli görüşme notları, ayrıntılı bilgi için avfatmabenli@yahoo.com
Av. Fatma Benli görüşme notları, ayrıntılı bilgi için avfatmabenli@yahoo.com
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Asiltürk‟ün odasına giderek görevinden alındığını açıkladı. Dr. Hüseyin İka‟nın yaklaşık 10
dakika sonra odadan çıkmasının ardından, Dr. Zeliha Asiltürk odasından çıkarak hastaneden
ayrıldı. Bolu İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, “Doktorumuza ilk etapta yıllık izin verdik. Daha
sonrasında da bizimle çalışmayacak” dedi.
htmlp://www.ajans5.com/detay/2011/03/29/basortulu-diye-doktoru-gorevden-aldilar.html
30 Mart 2011
YGS Sınavında BaĢörtülüleri ağlatan görevlilere soruĢturma
Yükseköğretime Geçiş Sınavı‟nda (YGS) bazı başörtülü kız öğrencilerin sınava girişlerinin
engellenmesiyle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlattı.
http://www.stargazete.com/politika/ygs-sinavinda-basortululeri-aglatan-gorevlilere-incelemehaber-340358.htm
01 Nisan 2011
Ege Üniversitesi'nde skandal duyuru: Türbanlılar giremez!
Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi (EÜ), başörtüsü ile ilgili bir
skandalla gündemde. Öğrenciler, üniversitenin fen fakültesi girişine asılan dekanlık onaylı,
“Öğrenciler, fakültemiz binalarına türban ile giremeyeceklerdir." yazının şokunu yaşıyor.
Fakültede, başlarını açarak derse giren öğrencilerin bazı öğretim üyeleri ve asistanlar
tarafından, fotoğraflarının çekilerek fişlendiği ayrıca sözlü tacize uğradığı öne sürülüyor. Bu
duruma itiraz edenlere ise, zorla tutanak tutturulup imzalatıldığı belirtiliyor. Fişleme ve taciz
iddialarının odağındaki yer, üniversitenin fen fakültesi astronomi ve uzay bilimleri bölümü.
Buradaki başörtülü öğrenciler, göz hapsinde tutuldukları ve hocalara yaranmak isteyen bazı
asistanlar tarafından psikolojik baskı altına alındıklarından şikâyetçi. Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Serdar Evren, yaşananları doğrulayarak rektörlük ve dekanlığın bilgisi dahilinde hareket
ettiklerini söylüyor. Dekanlık yetkilileri ise, “Bilgimiz yok. Böyle bir şeye izin vermeyiz.”
şeklinde açıklama yapıyor… Bölüm Başkanı Evren ise, utanç veren uygulama karşısında
kendisini savundu: "Türbanlı öğrencilerin içeriye girmesi önceden beri yasak. Kapılarda bu
yazılar yazıyor. Öğrenciler, bunlara rağmen içeri girmeye çalışıyor. Arkadaşımız veya öğretim
üyelerimiz bu durumdan huzursuz. Üst yönetimlerle konuştuğumuzda, 'O öğrencileri bir
tutanak tutup bildirirseniz biz de gerekli işlemleri yaparız.' diyorlar. Yapılan işlemler bunlar,
başka bir şey değil." Evren, fotoğrafla fişlemenin öğretim üyelerinin görevi olup olmadığı
sorusuna karşılık da şunları söyledi: "Bizden kanıt istiyorlar, onun için yapılıyor. Böyle bir
durumla karşı karşıya kalındığı zaman 'öğretim üyelerinin sorumluluğundadır' deniyor. O
zaman öğretim üyeleri de gerekeni yapmak zorunda kalıyor. Bizden ziyade üst yönetimlerimizin
sorunu, onların dediklerini yapıyoruz. Ben dekanlığımıza sordum, dekanlık da rektörlüğe
sormuştur." Fotoğrafla fişleme iddialarını reddeden ve böyle bir uygulamanın söz konusu
olamayacağını belirten EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı, şaşkınlığını şu
sözlerle ifade etti: "Hiç böyle bir şey mümkün müdür ki bir öğrencinin fotoğrafını çekin bana
gönderin diyeyim? Söz konusu bile olamaz. Ben söylemedim, rektörlüğümüz de böyle bir istekte
bulunmadı."
http://www.haber5.com/israrla-sevkle-hararetle-zulme-devam-haberi-123936.aw
* Ġki hafta sonra dekandan özgürlük adımı: Bizim iĢimiz bilim, baĢörtülü öğrenciler
rahatlıkla okusun
Başörtülü öğrencilerin mağdur edilmesinin önüne geçmek için talebelerle birlikte fotoğraf
çektiren Dekan Prof. Dr. Nadide Kazancı, "Bizim işimiz bilim ve biz öğretmeniz." dedi.
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1121125&title=dekandan-ozgurluk-adimi-bizimisimiz-bilim-basortulu-ogrenciler-rahatlikla-okusun
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05 Nisan 2011
KTÜ'de gezi otobüsünde bile baĢörtüsü yasak!
Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) kararının ardından üniversiteler kapılarını başörtülü
öğrencilere açarken, bazı öğretim görevlileri yasakta diretmeye devam ediyor. Karadeniz
Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı
öğrencileri, okulun düzenlediği meslekî gezilere bile başörtülü olarak katılamıyor. Tekstil
Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Nermin Saral Usta ve öğretim görevlisi
Nazmiye Aydın'ın koordinesinde düzenlenen son geziye 40 öğrenci katıldı. 4-8 Nisan tarihleri
arasında Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'u kapsayacak şekilde planlanan
programa katılan baĢörtülü öğrenciler, otobüse baĢlarını açarak binebildi.
http://www.zaman.com/haber.do?haberno=1117350&title=ktude-gezi-otobusunde-bilebasortusu-yasak
08 Nisan 2011
BaĢörtülü öğrenci, güvenlik gerekçe gösterilerek TüpraĢ'a alınmadı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü son sınıf
öğrencisi Ahsen Akbulut, ödev için arkadaşları ile randevu alarak gittikleri Tüpraş tesislerine
başörtüsünden dolayı alınmadı. Tüpraş, öğrencinin güvenlik gerekçesi ile kuruma alınmadığını
iddia etti. SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hatem Akbulut'un kızı olan Ahsen Akbulut, eğitim gezisi için gittiği Tüpraş'a
başörtüsünden dolayı alınmadı. Akbulut, bir ödev kapsamında araştırma yapmak için Tüpraş'a
gittiklerini söyledi. Gezi öncesinde mail yoluyla randevu aldıklarını ve taleplerinin kabul
edildiğini kaydeden Akbulut; "Ödevimiz için gittik. Girişte problem yaşadım. Başörtüsü ile
içeri kabul edemeyeceklerini söylediler. Üç arkadaşla beraber gitmiştik. Onların başı açık
olduğu için her hangi bir problem olmadı. Ama girişte güvenlik gerekçesiyle kapalı bayanları
kabul etmediklerini söylediler. Başımı açarsam girebileceğimi söylediler. Tabi böyle bir şey
yapmayacağım için geri döndüm" dedi.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1118907&title=basortulu-ogrenci-guvenlikgerekce-gosterilerek-tuprasa-alinmadi
10 Nisan 2011
BaĢbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla
tiyatroyu terk etti
Ankara Büyük Tiyatro Salonu'nda cuma akşamı sahnelenen 'Genç Osman' adlı oyun sırasında,
oyunculardan birinin ön sırada oturan Sümeyye Erdoğan ve arkadaşına sözlü ve el
hareketleriyle hakaret etmesinin yankıları sürerken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olayla
ilgili soruşturma başlattı. Cuma akşamı Ankara Büyük Tiyatro Salonu'nda "Genç Osman" adlı
tiyatro oyunu sırasında bir oyuncunun ön sırada oturan iki başörtülü izleyiciye hem sözlü hem
de el hareketleriyle hakaret etmesine, seyirciler salonu toplu halde terk ederek tepki gösterdi.
Olayın ardından Sümeyye Erdoğan ve arkadaşının, kendilerine hakaret eden tiyatro oyuncusuna
karşılık vermeden salondan ayrıldığı belirtildi. Tiyatroda oyuncunun hakaretine maruz kalan
Sümeyye Erdoğan ve arkadaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı şikayet başvurusu yaptı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
http://www.internethaber.com/tiyatroda-sumeyye-erdogan-krizi339947h.htm?interstitial=true#ixzz1M7G1hXYK
13 Nisan 2011
Ortadoğu Teknik Üniversitesi türbanlı olarak derse girme isnadı ile Aysun T. isimli öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-2430)
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14 Nisan 2011
Ortadoğu Teknik Üniversitesi türbanlı olarak derse girme isnadı ile Şueda N. isimli öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-2430)
14 Nisan 2011
Dekandan özgürlük adımı: Bizim iĢimiz bilim, baĢörtülü öğrenciler rahatlıkla okusun
İki hafta önce başörtülülerin okula alınmamasıyla ilgili gündeme gelen skandal duyurunun
ardından Ege Üniversitesi olumlu bir adım attı. Başörtülü öğrencilerin mağdur edilmesinin
önüne geçmek için talebelerle birlikte fotoğraf çektiren Dekan Prof. Dr. Nadide Kazancı,
“Bizim işimiz bilim ve biz öğretmeniz.” dedi.
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1121125&title=dekandan-ozgurluk-adimi-bizimisimiz-bilim-basortulu-ogrenciler-rahatlikla-okusun
14 Nisan 2011
ÇarĢaflı kadın, tedavi için gittiği hastanede hiç beklemediği bir tepkiyle karĢılaĢtı. 4 çocuk
annesi, çarĢaf sorgusuna çekildi
İstanbul Üniversitesi Kardiyolojı Enstitüsüne, kalbinden muayene olmak için giden 4 çocuk
annesi 46 yaşındaki kadının, EKG çektirmek için girdiği odadaki görevli kadın tarafından
çarşaf sorgusuna çekildiği ortaya çıktı. Çarşaf giydiği için hastaya ilgisiz ve tepkili davranan
hastane personelinin, hastayı eline belgelerini tutuşturup gönderdiği iddia edildi. Haber 7'de yer
alan habere göre, astım-boranşit ve kemik ağrıları olan ve aile hekimi tarafından kalbinden
muayene olması istenen Aysel S. dün sabah saatlerinde tedavisini yaptırmak için eşi ve oğlu ile
İstanbul Üniversitesi Kardiyolojı Enstitüsüne gitti. Acilde kaydı yapılan Aysel S. görevliler
tarafından EKG çekilmesi gerektiği söylenilerek yönlendirildi. İddiaya göre; EKG odasında 4550 yaşlarında kadın görevli tarafından tavırlı bakışlarla karşılanan hasta, “niye çarşaf
giyiyorsun” sorgusuna çekildi.
http://www.internethaber.com/carsafli-hastaya-inanilmaz-tepki-340819h.htm#ixzz1JVCzf M9K
22 Nisan 2011
Trakya Üniversitesi Kararlı BaĢörtüsü Yasak!
Birçok üniversitede sorun olmaktan çıkan başörtüsü yasağı, Trakya Üniversitesi'nde skandala
dönüştü. Trakya Üniversitesi'nde yaşanan başörtüsü yasağı Rektör Prof. Dr. Enver Duran'ın
yeni talimatlarıyla "bu kadarına da pes" dedirtti. Üniversitedeki tüm fakülte panolarına talimat
astıran rektör, başörtüsü konusunda yeni talimatlarını sıraladı. Kendi içinde çelişkilerle dolu
talimatlarda, bir yandan “Yasama organınca açık bir şekilde kanun bazında yasal düzenleme”
olmadığını belirtilirken, diğer taraftan da olmayan düzenlemelere göre "yasal işlem" tehdidinde
bulunuluyor. Toplama kampı talimatlarını çağrıştıran panolarda, başörtüsüyle girilmesi yasak
yerler tek tek sayılarak, "Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar ve Rektörlüğe bağlı tüm
birimlere ayrılmış dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik, ameliyathane, kitaplıklar,
araştırma ve uygulama merkezleri, bürolar, yurtlar, yemekhane, kantin, kafeterya ve
koridorlarda, toplantı ve törenlerde, çağdaş kıyafetlerle bulunmak zorunda olduklarını, kız ve
erkek ayrımı yapılmaksızın, bütün bu öğrencilerin anılan bu mekanlarda, başları açık, çağdaş
kıyafet ve görünümde bulunmak zorundadır" ifadelerine yer verildi.
http://www.haber50.com/trakya-universitesi-kararli-basortusu-yasak-427556h.htm
23 Nisan 2011
Meclis Genel Kurulu'nda baĢörtüsü ayıbı

51

23 Nisan özel oturumunda Sayıştay Üyesi Necla Eroğlu'nun Meclis'ten çıkarılması kamuoyunu
ayağa kaldırdı Başörtüsü yasağı, çocukların ve halkın bayramı olan 23 Nisan'a gölge düşürdü.
Sayıştay Üyesi Necla Eroğlu'nun 23 Nisan özel oturumunda 'kıyafeti' nedeniyle Meclis'teki
locadan çıkarıldı. TBMM Başkanı Şahin, konunun başörtüsüyle alakası olmadığını savundu.
Öte yandan Meclis içtüzüğünde milletvekillerinin yanı sıra dinleyicilerin kılık kıyafetine ilişkin
herhangi bir yasak getirici hüküm bulunmuyor. Yaşanan kriz için, yetkililer 'davetiye', basına
konuşmaktan çekinen Eroğlu ise 'yanlış yeri' gerekçe gösterdi. Bu nedenle, misafir locasında
yaşanan başörtüsü yasağına ilişkin krizi örtme çabası, tüm beyhude çabalara rağmen sonuçsuz
kaldı. Genel Kurul'da dinleyici locasındaki bir konuk, haksız bir şekilde, başörtüsü örttüğünden
dolayı salondan çıkarıldı. 23 Nisan nedeniyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda
Başbakan'ın konuşması sırasında başörtülü bir kadın eşiyle birlikte ilk defa, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün de oturduğu resmi erkan locasına girdi ve oturdu. Yüksek yargıya ayrılan
bölüme oturan başörtülü misafirin Sayıştay Üyesi Necla Eroğlu ve eşi olduğu sonra anlaşıldı
Resmi erkan locasında ilk defa başörtülü bir konuğun yer alması üzerine Meclis görevlileri
harekete geçti. Görevlilerle yaşanan kısa diyaloğun ardından, Eroğlu ve eşi locayı terk etti.
http://www.haberdemeti.com/haber.php?haber_id=23630
25 Nisan 2011
ALES'te baĢörtüsü gerginliği
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2011-ALES) başörtüsü gerginliği
yaşandı. Fatih'te bulunan Mahmudiye İlköğretim Okulu'nda sınava girmek için gelen başörtülü
öğrenciler, sınav sorumlusunun talimatı üzerine bir süre okul bahçesinde bekletildi.
http://zaman.com.tr/multimedya.do?tur=video&aktifgaleri=10059&title=aleste-basortusugerginligi
28 Nisan 2011
Ortadoğu Teknik Üniversitesi türbanlı olarak derse girme isnadı ile Aysun T. isimli öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açtı ve savunma istedi.
(N: B.30.2.ODT.0.72.00.00/459-2756)
12 Mayıs 2011
BaĢörtülü öğrenci kafa travması geçirmiĢ
Balıkesir`in Burhaniye ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi`nde öğretmen Bekir H.`nin (45) iki
öğrenciyi okul çıkışında başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edip hakaret etmesinin yankıları
sürüyor. Bekir H. tarafından kafası duvara vurulan 10. sınıf öğrencisi F.Ç.`nin Balıkesir`de
ikamet eden babası Hasan Ç.(40), olayı seçim provokasyonu olarak değerlendirdi. “Biz bunlara
kanmayacağız, bu insanlara fırsat veremeyeceğiz.” diyen baba Hasan Ç., hakkını hukuki
yollardan arayacağını söyledi. Balıkesir`de bir kargo firmasında işçi olarak çalışan baba Hasan
Ç. kızının olaydan sonra Burhaniye Devlet Hastanesi`nden kafa travması teĢhisi ile 1
günlük rapor aldığını söyledi.
http://www.hukuki.net/haber/index.php?p=26118-basortulu-magdurun-babasi-konustu
20 Mayıs 2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Esranur D, isimli öğrenci hakkında derse türbanlı girdiği iddiası
ile Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/a maddesi uyarınca kınama
disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
(Fen fakültesi Dekanlığı, B.30.2.ODT.0.72.00.00/450-2986 sayılı yazısı)
(Disiplin yönetmeliğinde kıyafetle ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. 7/a bendi:
“Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
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bulunmak,” davranışını düzenlemektedir. Mini etek gibi başörtüsü de öğrenciler itibarını
sarsabilecek bir durum değildir. )
27 Mayıs 2011
Boğaziçi Üniversitesi Yıllık Komitesi, okul yıllıklarında yer almak için müracaat eden
öğrencilere başörtülü olarak yer alamayacakları gibi, mezuniyet toplantısına da boneli olarak
gelmeleri gerektiğini bildirdi. Tepki almamak için uzun süre oyalanan öğrencilere, sınavlar
bittikten sonra aĢağıdaki mail gönderildi; “Merhaba arkadaşlar, cuma günü rektörlükle
yaptığımız toplantıda başörtülü resimlerin şu anki haliyle yıllıkta yer alamayacağı sonucu bize
bildirildi. Bu konu hakkında ne yapabileceğimizi konuştuğumuzda da bize şu öneriyle geldiler.
Eğer mezuniyet töreninde giyeceğiniz boneyle tekrar kepli resim çektirirseniz yıllıkta yer
alabileceksiniz. Aksi takdirde resminizin yıllığa bu şekilde koyulması mümkün
görünmüyor. Bu yüzden boneyle resim çektirip yıllıkta yer almak isteyenlerin Zümrüt
stüdyolarından Cumartesi gününe kadar resim çektirmesi gerekiyor. Bu şekilde
yıllıkta resminiz yer alabilecektir. Teşekkürler, iyi günler. Yıllık Komitesi”. Tepkiler üzerine
karardan vazgeçildiği bildirildi. Ayrıca, Trakya ve pek çok üniversitede de başörtülü
öğrencilerin mezuniyet törenlerine kabul edilmeyeceği bildirildi. 15
30 Mayıs 2011
AÖF sınavında yine yasakçılık
İzmir‟de Bornova Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim
Okulu‟nda Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sınavı‟na giren başörtülü öğrenciler, içeriye
alınırken başörtülerini çıkarmaya zorlandı. Başını açmayanlara tutanak imzalatıldı. Bornova
Kız Teknik ve Meslek Lisesi‟nde bina sorumlusu Egemen Özdemir‟in başörtüsü çıkarılması
ısrarı, bazı öğrencileri ağlattı. Yaka kartını ters takan Özdemir, “Sınava niye almıyorsunuz?”
diye soran öğrenci ve velilerine, “Bizim elimizde, başörtüsüyle sınava girileceğine dair bir yazı
yok. Başınızı açmazsanız giremezsiniz. Bize gelen emir bu” dedi. Öğrencilerin verdiği bilgiye
göre Özdemir, sınav sırasında sınıfları gezerek görevlilere, başörtülülere tutanak imzalatmaları,
aksi halde sınavdan çıkarmaları uyarısında bulundu.
http://www.haber5.com/basortusu-zulmu-aof-sinavlarinda-haberi-132580.aw
30 Mayıs 2011
9 Eylül‟de yasak sürüyor!
9 Eylül Üniversitesinde bir grup başörtülü kız öğrenci, son dönemde başörtüleriyle derslere
giremediklerini, savunmalarının alındığını ve mezuniyet törenine başörtülü olarak
katılamayacakları yönünde ikaz edildiklerini belirterek, fakülte girişine siyah çelenk koydu.
Fakülte önünde toplanan grup adına konuşan Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi
Şeyma Dağ, birçok üniversitede tamamen son bulan başörtüsü yasağının, DEÜ‟de inatla
sürdürülmeye çalışıldığını söyledi. Üniversite yönetiminin artık seslerini duymasını
istediklerini vurgulayan Dağ, asıl işi eğitim ve bilim olması gereken bazı öğretim
elemanlarının, hâlâ başörtülü öğrencilerle uğraştığını kaydetti. Derslere başörtülü girdikleri
gerekçesiyle haklarında tutanak tutulduğunu, soruşturma açıldığını ve savunma yazmalarının
istendiğini aktaran Şeyma Dağ, “birçok arkadaşımız mezuniyet törenlerine alınmıyor”dedi.
http://platformhaber.net/?p=10757

01 Haziran 2011
BaĢörtüsü ve mezuniyet
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Yenişafak yazarı Hilal Kaplan "Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı bitti" dense de yasağın
devam ettiği üniversiteler hâlâ var. Sayıları az ama bu zulme maruz kalan bir insan bile
"çok"tur aslında. Aldığım bilgilere göre yasağın katı bir şekilde sürdüğü okullar Ortadoğu
Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi. Yasağın bazı fakülte veya bölümlerde uygulandığı
okullarsa Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve geçenlerde
"Yasak kalktı" haberine malzeme olarak başörtülü öğrencileriyle fotoğraf çektiren dekanın da
olduğu Ege Üniversitesi ifadelerine yer verdi.
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=01.06.2011&y=HilalKaplan
07 Haziran 2011
Ankara Üniversitesi'nde türban devrimi!
Ankara Üniversitesi, aldığı üniversitedeki kılık-kıyafet uygulamalarına ilişkin aldığı bir kararla
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi, aldığı üniversitedeki kılık-kıyafet
uygulamalarına ilişkin aldığı bir kararla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Kararın ardından Ankara Üniversitesi'ne bağlı fakültelerde dileyen öğrenciler başörtülü olarak
girebilecek.
http://www.istanbulhaber.com.tr/haber/ankara-universitesinde-turban-devrimi-83938.htm
Haberin hemen arkasından Mühendislik ve fen fakültesindeki öğrenciler kampüse alınmamaya
başladı. Yasağın sınav zamanı başlaması dikkat çekti. Güvenlik gerekçe olarak sadece ''dekan
uygulamadan vazgeçti'' ifadelerini kullandı. 16
10 Haziran 2011
BaĢörtülü diye diplomasını alamadı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı Anadolu Lisesi'nin mezuniyet gecesinde bir skandal yaşandı.
Okul birincisi başörtülü Şükran Koca'ya, özel sektöre ait bir tesiste havuz başında düzenlenen
törende, Okul Müdürü Sonay Arsal'ın talimatıyla "kamusal alan" olduğu gerekçesiyle
diploması verilmedi. Yerel bir gazetenin haberine göre olay şöyle gelişti: Torbalı Anadolu
Lisesi birincisi Şükran Koca, başörtülü olduğu gerekçesiyle Auqapolis Tesisleri'nde düzenlenen
mezuniyet gecesinde sahneye çıkıp diplomasını alamadı. Okul Müdürü Arsal kabul etmediği
için diğer başörtülü öğrenciler Reyhan Altıparmak ve Büşra Şen'e de diploma verilmedi.
Aylardır hazırlanan öğrencilerin özgürce giyindiği mezuniyet gecesinde, Arsal'ın tavrı sıkıntıya
yol açtı. Başarı kütüğüne isim çakma merasimine de katılamayan okul birincisi Koca, kep
töreninde de arkadaşlarına eşlik edemedi. Dereceye girenler anons edilirken Koca'ya sıra
geldiğinde, “Okul birincisi Şükran Koca, mazeretinden dolayı sahneye çıkamayacaktır.”
denildi. Koca, adı anons edildiği sırada tören alanında olduğu halde sahnede dört yıllık
emeğinin karşılığı olan plaket ve diplomayı alamadı.
http://www.milligazete.com.tr/haber/basortulu-diye-diplomasini-alamadi-205434.htm
13 Haziran 2011
Örtülü kadınlar hariç 78 kadın vekil seçildi
AK Parti'den 45, CHP'den 19, MHP'den 3, BDP destekli bağımsızlardan ise 11 kadın
milletvekili Meclis'e girdi. Bu neticeye göre TBMM'nin 24. döneminde kadın milletvekili
sayısı 78'e ulaştı. Ancak başörtülü milletvekili yine yok.
http://www.timeturk.com/tr/2011.06.13/bu-kadin-meclis-e-girdi.html
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