
Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı`nın 08.07.2014  tarihinde KANAL 24  

Televizyonunda Katıldığı Programın Deşifresi: 

 

ELİF ÇAKIR- 24 ekranlarından iyi akşamlar, bir Söz Bitmeden 

Programında daha birlikteyiz.  

Bu akşam Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, namı değer hepimizin 

hocası Nabi Hoca bizlerle birlikte. Kendisiyle Millî Eğitim’de neler oluyor, 

TEOG sistemi nedir, TEOG sistemi üzerinden yürütülmeye çalışılan bir başka 

bir şeyler mi var, arka planda neler oluyor onları konuşacağız.  

Hoş geldiniz Hocam. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Hoş bulduk. 

ELİF ÇAKIR- Ben isterseniz öncelikli olarak 14 Kasım’da aslında yeni 

bir süreç başlamıştı. Eğitime darbe manşetiyle bir süreç başladı sonrasında ise 

dershaneler unutuldu başka bir şeye dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığınız 

zaman neler görüyorsunuz, dershaneler aslında bu sürecin ana unsuru muydu, bu 

gerilim ya da bu kavganın, yoksa bir sıçrama tahtası mı olarak görüyorsunuz? 

Arzu ederseniz buradan başlayalım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, yani bütün bu olup 

bitenleri dershaneye bağlamanın yanlış olduğu, dershanelere ilişkin yapılan ve 

yapılacak olan düzenlemelerin başka şeylerin bahanesi ve hatta örtüsü olduğu 

süreç içerisinde peş peşe açığa çıktı zaten. O bakımdan ben 14 Kasım’daki 

yayınlar ve dershanelere ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıklarına ilişkin, 

çalışmalarına ilişkin o yoğun dezenformasyon kampanyalarının aslında çok 

önceden hazırlanmış başka birtakım girişimlerin işaret fişeği olduğunu 

düşünüyorum. Ama bizim açımızdan dershane sürecini soruyorsanız onu ayrıca 

anlatayım yani bizim açımızdan dershane hakikaten bir eğitim sorunu. Ona 

yüklenilmek istenen bütün o diğer örtük ve açık niyetlere rağmen Millî Eğitim 

Bakanlığı olarak ve Hükümet olarak başından beri bizim için dershane meselesi 

öncelikli bir eğitim sorunuydu, hala da bir eğitim sorunu. 

ELİF ÇAKIR- Bu devam ediyor ama hani o dönemde başladığında 

hepimiz şaşkınlık içerisindeydik çünkü bir anda beklenmedik bir şey oldu ama o 

şaşkınlığı üzerimizden atamadan başka bir sürece doğru yol alındığını fark ettik.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, ama onu daha sonra 

herkes fark etti. 

ELİF ÇAKIR- İdare Mahkemesi 28-29 Kasım 2013’de yapılan sınavla 

alakalı dört soruyu iptal etti, Bakanlığınız üst mahkemeye bir itirazda bulundu o 

da reddedildi sanırım. Bu anlamda hani yargının bu kararını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Çıkan haberlere baktığınız zaman arka planda başka bir 

şeyler olduğunu düşünüyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Şimdi vaktimiz var 

zannediyorum onun için müsaade ederseniz ben işi evveliyatıyla, önüyle, 

arkasıyla bir özetleyeyim ki neyin ne olduğu daha iyi anlaşılabilsin. Şimdi her 

şeyden önce basında yer aldığı biçimiyle veya genel olarak konuşulduğu 



biçimiyle biz TEOG diye bir sınav düzeni getirmedik. Bu daha çok basının bir 

kısaltma çabasından “Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı” demek çok 

uzun süreceği için onlar TEOG dediler. Bu mesela SBS gibi bizim bir özel bir 

sınav türü değil. 

ELİF ÇAKIR- Nedir peki? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Önce SBS neydi onu 

hatırlayalım çünkü çok çabuk unutuluyoruz bu tür şeyleri. 

ELİF ÇAKIR- Çünkü SBS gitti yerine TEOG geldi gibi bir algı var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Gibi bir algı var onun için 

SBS neydi, TEOG nedir? Şimdi SBS Seviye Belirleme Sınavı SBS. Ortaokulu 

bitiren öğrencilerin hangi liselere nasıl yerleşeceğini belirlemek üzere yürürlüğe 

konmuş olan bir sınavdı SBS.  

ELİF ÇAKIR- Anadolu liselerine girebilmek için aslında bir anlamda 

yarışıyorlardı.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Ve özel okullara daha 

doğrusu özel statülü okullara işte Galatasaray Lisesi gibi, Kabataş gibi, İstanbul 

Erkek Lisesi gibi, Ankara Fen Lisesi gibi, Atatürk Lisesi gibi ve Anadolu 

liselerine, fen liselerine yerleşmek için girilen bir sınavdı. Senede bir kere 

yapılıyordu ve bütün dersler karması olarak yapılıyordu. O 120 dakikalık yanlış 

hatırlamıyorsam ben bile artık tarihe karışmış bakın. 120 dakikalık süre 

içerisinde çocuklar 4 yıllık lise eğitimine ilişkin nerede lise eğitimi alacaklarına 

ilişkin bir sınava giriyorlardı... 

ELİF ÇAKIR- Ve bunun içinde sadece bir hakları vardı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Bir hakları var, telafisi yoktu. 

Bir hakları vardı o gün karnı ağrıyan, başı dönen, uykusuz olan, fazla gerilen 

tabi zorlanıyordu sınavlarda ve hepimiz onu çok eleştiriyorduk, çocuklarımız 

yarış atına döndü diyorduk, çocuklarımız test, tost çocuğu oldular, dershanelere 

mahkum oldular filan diyorduk ve çocukların bütün bir dört yıllık eğitimlerini 

ve dolayısıyla belki üniversite perspektiflerini de böyle bir tek sınava endeksli 

olarak belirlemek pedagojik olarak da, psikolojik olarak da doğru değil 

diyorduk. Hakikaten çocuklarımız çok geriliyorlardı, öğretmenlerimiz bu sınava 

endeksli olarak çocukları yönlendirme ihtiyacı duyuyorlardı, veliler çok 

geriliyordu filan. Hepimizin şikayetçi olduğu bu SBS sınavını geçen yıl 

kaldırdık. Dedik ki, bundan sonra böyle tek bir sınavla olmayacak liselere 

yerleştirme. Çocuklarımız nasıl olsa okulda yazılı sınavlara giriyorlar hepimiz 

sizde eğitim aldığınız zamanda lisede, ortaokulda yazılılarınız oluyordu, 

bizimde, hepimizin gördüğü yazılılar zaten yapılıyor. Bu yazılıları biz sınıflarda 

yapılan yazılıları güvenilir sınavlar olarak yapabilirsek yani çocuklarımızın 

gerçekten okulda öğrendiklerini ölçebilen sınavlar haline getirirsek oradan 

aldıkları notları hesaba katan bir düzenlemeyle çocuklarımız liselere 

yerleşsinler. 

ELİF ÇAKIR- Birazcık daha sınav stresini azaltmaya yönelik bir sınav. 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Tabi zaten yazılı sınavlara 

giriyorlar normal şartlar da kendi sınıflarında bunları daha kontrollü yapalım. 

Şimdi bunları hepsini birden merkezden kontrollü olarak yapmamız mümkün 

değil bugünkü imkanlarımızla. Ama dedik ki, 6 dersten hiç olmazsa 6 dersten 

birer yazılıyı zaten girecekleri, çocuklarımızın zaten girdikleri birer yazılıyı daha 

kontrollü yapalım. Daha kontrollüden kastımız şu: Soruları biz hazırlayalım 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz gönderelim, aynı günde yapalım bunları ama 

çocuklar, eskisi gibi SBS’de olduğu gibi belli merkezlere giderek girmesinler 

sınavlara. Kendi sınıflarında, normal yazılılara nasıl giriyorlarsa sınıflarında 

normal yazılı sınavlar nasıl yapılıyorsa aynı şekilde sınıflarında girsinler, 

merkezden gönderilen sorularla sınava girsinler sonra biz bu sınav kağıtlarını 

toplayalım, merkezde biz değerlendirelim biz derken Millî Eğitim Bakanlığı 

olarak biz değerlendirelim. Buradan aldıkları notları da çocukların daha sonra 

okullara yerleşmelerinde değerlendirelim yaptığımız çalışma bu. 6 tane dersi 

birer yazılısını zaten yapılan yani yeni bir sınav icat etmedik, daha önce 

yapılmayan yeni bir sınav koymadık. Zaten yapılmakta olan sınavlardan birini 

her ders için birini 6 dersin her birinde birini sınıfta kontrollü olarak yapmaya 

başladık ve öğretmenlerimizle. Bu neyi getirdi? Bu bir defa okulu tekrar 

merkeze aldı, artık SBS zamanında çocukları daha çok dershanelere 

yönlendiriyordu, çünkü o sınav için özel test teknikleri, hangi soruya en hızlı -

içeriğini çok fazla bilmeseniz bile- doğru cevabı nereden çıkartabilirsiniz gibi 

bir tür test kurnazlıkları öğreten bir dershane düzeni de buna yaslanıyordu. 

Halbuki bizim yazılıları esas almamız sayesinde o derste anlatılanlar yani 

müfredat öne çıktı çünkü o yazılılar. 

ELİF ÇAKIR- Çünkü dershanenin eğitim sistemi oradaki dersle, 

okuldaki derste tutmuyordu birbirini. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Tutmuyor ve 

öğretmenlerimiz geçmişe nazaran müfredatı yani işlemeleri gereken konuları 

daha sistematik, daha düzenli, daha takvime uygun eğitim takvimine uygun bir 

biçimde yapmaya başladılar çünkü neticede çocuklar belli bir tarihte o sınıfta 

öğretilenlerden o yazılıya girecekler. O yazılıda çocuklarımız aldığı notlar, 

başarılar bir anlamda öğretmenlerimizin de o dersi ne kadar iyi anlattıklarını, ne 

kadar iyi öğrettiklerinin bir göstergesi olacak. Yani çocuk aslında o giriyor ama 

veya yazılıya giriyor ama o yazılıların toplam sonucu öğretmenlerimizin 

başarısını veya başarısızlığını gösteriyor. O yüzden öğretmenlerimizde çocukları 

başarılı olsunlar diye girdileri bu yazılılarda başarılı olsunlar diye müfredata 

daha büyük ağırlık vermeye başladılar, konuları daha ciddi olarak takip etmeye 

başladılar. 

ELİF ÇAKIR- Bir de telafi sistem herhalde... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Tabi SBS’de o yoktu, şimdi 

nasıl normal yazılılar bunu mademki yazılı gibi yapıyoruz, gibi değil yazılı zaten 

bu da kontörlü yazı. Diğer yazılılarda hatırlayın sizde biyoloji yazılısında veya o 

gün okula gitmemiş olabilirsiniz ne yapıyordunuz? Bir mazeret raporunuz varsa 



veya velinizden gelen mazeret kağıdıyla daha sonra öğretmen sizi telafi sınavına 

alıyordu değil mi, katılamadığınız yazılılar için tekrar sınava giriyordunuz, yani 

tekrar bir yazılı yapıyordu sizi. Aynı şey burada da olsun dedik, burada da 

çocuklar gerilmesinler, strese kapılmasınlar veliler aynı şekilde. Giremezseniz 

mazeretiniz olur o gün karnınız ağrıdı, uykusuzsunuz neyse herhangi bir nedenle 

giremiyorsanız sınava mazeret sınavı var 1 ay sonra ona girersiniz. Bunu da 

yaptık ve bu da velilerimizi çok rahatlattı, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerini. 

Doğrusu biz bu kadar başarılı olacağını, sistemin bu kadar başarılı işleyeceğini 

de biraz korkuyorduk çünkü düşünün SBS belli yerlerde yapılıyor, belli 

merkezlerde yapılıyor yani çocuklar belli yerlerde toplanıyor. Halbuki biz 

binlerce sınıfta 60 bin kusur sınıfta bir sınav yapıyoruz aynı sınavı, aynı saatte 

bütün ilçelerimizdeki, okullarımızdaki herkes kendi sınıfında giriyor. Bunlar 

sorular oraya zamanında yetişecek, gidecek, sonra sınav aynı saatte başlayacak, 

sonra kağıtlar toplanacak güvenli bir biçimde kolilere yerleştirilecek, merkeze 

gelecek, merkezde okunacak. Herkesin kağıdı kendi masasında olacak sınav 

başlarken. Büyük bir planlama ve lojistik gerekiyordu. Hani o gün çok kar yağdı 

bir yere gidemedi sınav kağıdı diye korkuyorduk. Çok şükür hem havalar güzel 

gitti, hem öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, okul yöneticilerimiz olağanüstü 

fedakarhane ve becerikli çalıştılar. Emniyet güçlerimiz sağ olsunlar bize çok 

yardımcı oldular çünkü dediğim gibi yani bu konuda çok ciddi sabotaj tehditleri 

de alıyorduk. İşte terör örgütü soruları alacak yandaşlarına dağıtacak veya cevap 

kağıtlarını toplayan arabalarımız yollarda kalacak, sorular önceden dağıtılacak, 

çalınacak, örgütlenmiş kopyalar yapılacak gibi bu sınavın işlemeyeceğine, 

başarılamayacağına dair pek çok söylenti ve girişim oldu. 

ELİF ÇAKIR- Ama somut bir şeyde var, bu TEOG sınavıyla alakalı 

olarak 50’ye yakında dava açıldı. Yani ortalama herhalde ayda 2, 15 günde bir 

dava açılmış ve bu son şeyle alakalı da öğrenciler deyim yerindeyse diken 

üstünde kaldılar.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Yok öğrenciler diken içinde 

kalmadı, öğrenciler diken üstünde tutulmak istendiler. 

ELİF ÇAKIR- İstendi. Siz bir yandan öğrencilerin ve velilerin bu 

kaygılarını gidermeye çalışırken, bir taraftan da bu hukuki süreçle uğraştınız bu 

süreçte neler yaşadınız isterseniz bunları, yani hukuki sürecin hızlı olmasını da 

istediniz neden önemliydi bu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Neden önemli şunun için: 

Önce sorularla ilgili yani en çok dava konusu olan hani soruların iptal edilmesi 

meselesine de bir açıklık getirmekte yarar var. Biz sorularımızı 81 ildeki alan 

öğretmenlerimizden seçtiğimiz uzman öğretmenlerimize hazırlattırıyoruz, ama 

onların hazırladığı soruları da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden görevli alan uzmanı 

öğretim elemanı, öğretim üyelerine bilim kurulu dediğimiz öğretim üyelerine 

denetlettiriyoruz. Alan öğretmenlerim 81 ilden seçilmiş başarılı, deneyimli, 

uzman öğretmenlerimizin hazırladıkları soruları bilim kurulumuz, Orta Doğu 



Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe 

Üniversitesi’nde. Buradan ölçme değerlendirme uzmanı, dil anlatımı yani 

sorular ölçme, değerlendirme tekniklerine uygun mu, dil anladım uzmanları 

sorular anlaşılır mı yani birden fazla anlama çekilebilir bir ifade var mı gibi 

sınav tekniği bakımından uzman kişiler tarafından denetleniyor.  

ELİF ÇAKIR- Sizin en büyük şeyiniz bu tartışılan dört sorunun doğru 

olduğu yönündeydi yani sorularınız doğru. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Bizim hala şeyimiz o. Peki, o 

zaman niye davayı sürdürmediniz madem siz sorularınıza... 

ELİF ÇAKIR- Ya da yargı nasıl böyle bir karar verdi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Şimdi bakın yargının daha 

önce verdiği bir karardan yola çıkarak özetlemek istiyorum. 

ELİF ÇAKIR- SBS’yle alakalı verdiği bir kararda vardı daha öncesinde 

çünkü... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, daha önce Haziran 

ayında yapılmış olan SBS sınavı, Ağustos ayında bize tebligat yapılıyor 

mahkeme dava açılmış Haziran’da sınav yapılmış, Temmuz’da dava açılmış 

mahkeme bize Ağustos’ta savunma istemiş biz Ağustos’ta savunmamızı 

vermişiz. Mahkeme bunun üzerine bir karar vermemiş Ağustos, Eylül bir karar 

vermemiş. Biz de mahkemeye diyoruz ki yani bir an önce kararınızı verin 

çocuklar okullara yerleşecek, herkes sınıflarını bilecek. Hayır, mahkeme karar 

vermemiş Eylül’de, Ekim’de vermemiş, Kasım’da vermemiş, Aralık’ta 

vermemiş 15 Ocak’ta bu sene 15 Ocak’ta “yürütmeyi durdurdum” kararını 

veriyor mahkeme. Şimdi neyin yürütmesini durduruyor? Haziran ayında 

yapılmış olan sınavın sonuçlarının yürütmesini durdurdum diyor. Ne zaman? 6 

ay sonra. Yani 15 Ocak’ta 7 ay sonra. Çocuklar okullara yerleşmiş, herkes sınıfa 

girmiş ve üstelik biz demişiz ki savunmamızda bakın dava konusu olan işlemden 

ötürü çocuklarımız mağdur olmadılar, olmayacaklar. Buna rağmen yürütmeyi 

durdurma peki, kağıtları yeniden okuyalım peki. Okuduk 1 milyon 200 bin 

çocuğun kağıdından 4 çocuk isterse bir üst 4 bir üst sınıfa geçebilecek durumda. 

Biz bunu zaten daha önce öngörmüşüz ve onlara da zaten denmiş ki isteyenleri 

biz daha sonra bir üst sınıfa, yani bir üst tercihine üst sınıfa değil de bir üst 

tercihine alabiliriz. Buna rağmen 15 Ocak’a kadar bekliyor, 15 Ocak nedir? 

Çocukların karne tatili. Bir sömestr okumuş çocukları şimdi siz geriye 

alacaksınız, filmi geriye saracaksınız. Biz bunu bildiğimiz için başımıza bu 

geldiği için daha önce hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu seneki 

davalarda aynı şey olmasın, çocuklarımız mağdur olmasın, velilerimiz mağdur 

olmasın diye dedik ki, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyorsa... 

ELİF ÇAKIR- Biz 4 sorumuzda doğru olmasına rağmen diyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Biz kendimizce doğru 

olmasına rağmen çünkü, hayır kardeşim biz sorumuz doğru desek mahkeme 

sürecek iş esastan görüşülecek, yürütmeyi durdurma kararı ayrı, esastan karar 

ayrı. Yürütmeyi durdurma kararı verir; yarın mahkeme haklıymışsın da diyebilir 



bize evet, sorularınız veya hayır sorularınız esastan da baktık yanlış da diyebilir. 

Ama bu ne zaman olur? Yine Ağustos geçer, Eylül geçer, Ekim geçer çocuklar 

okullara yerleşir, birinci sınavlarına girerler, ikinci sınavlarına girerler. Geçen 

sefer yaptıkları gibi yargıda Ocak ayında sınav yürütmeyi durdurdum derse biz 

tekrar sıkıntıya düşeriz ve bu arada bütün bu süreç boyunca da veliler ve 

öğrenciler acaba mahkeme farklı bir karar verirse ben şu anda yerleştiğim 

okuldan başka bir yere nakledilir miyim, şu anda yerleştiğim okuldan daha 

başka bir okula gitmek zorunda kalır mıyım gibi endişelerle geçirecekler. Onun 

için biz mahkemeye yürütmeyi durdurma kararını bölge iradeye de itirazımızı 

yaptık. Bölge idare de evet yürütmeyi durduruyoruz deyince sanki esastan karar 

verilmiş gibi dedik ki, tamam kağıtları yeniden okuyoruz, neye göre okuyoruz? 

Bizim sınav kılavuzumun 11. maddesi diyor ki; eğer biz bu sınavda herhangi bir 

soru iptal edilirse o zaman o soru olmaksızın, yani 20 soruluk bir sınavda, 20 

soru üzerinden değil, 19 soru üzerinden değerlendirme yapılır diyor. Şimdi 4 

soru iptal edildi ama, bu 4 sorunun 4’ü de aynı sınavın değil. Yani birisi 

İngilizce sınavının, birisi fen bilgisi sınavının, birisi din bilgisi sınavının gibi 

farklı, yani… 

Dolayısıyla biz 4 ayrı soru iptalini sineye çektik, onların sınav 

kılavuzunda yazıldığı şekilde değerlendirme dışı bırakılarak kağıtları yeniden 

okuttuk ve sonuçları da yine öncelikle ilave ettiğimiz takvime uygun olarak dün 

ilan ettik.  

ELİF ÇAKIR- Ben bütün bunlardan o zaman baştan, çünkü eğitim bir 

ülke açısından çok en önemli sistemlerden birisi, en önemli unsurlardan birisi, o 

halde şunu anlıyorum sizin sözlerinizden: Hala eğitim üzerinden bir yapı, sizin 

üzerinizden Hükümeti olumsuz yönde etkilemeye ve itibarsızlaştırmaya 

çalışıyorlar.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, kesinlikle… 

ELİF ÇAKIR- Ve halen bir süreç devam ediyor diyebilir miyiz?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, devam ediyor, devam 

da edeceğini de görüyoruz. Onun için şimdi biz de kendimiz bunu 

öngördüğümüz için bunun tedbirini alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İşte sınav 

kılavuzuna yazmışız, bu bir tedbirdir. Eğer herhangi bir soru, çünkü bunun 

duyumları bize geliyor, yani diğer engelleme çabaları başarılı olmazsa soru 

iptaline gidilecek. Hatta daha önce soruların çalındığına dair şayialar çıkartıldı 

biliyorsunuz. Bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Mümkün olsa onu da 

yapabilirlerdi, yani mümkün olsa sorular dışarıya çıkartılabilir ve bütün sınav 

güvenliksiz hale getirilebilirdi. Bunu çok şükür, işte o yüzden güvenlik 

güçlerimize, polisimize, jandarmamıza, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, 

şoförlerimize çok teşekkür ve sınav merkezinde çalışan görevli arkadaşlarımıza, 

matbaada görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum; bu zor bir iştir. Bu 

kadar büyük bir sınavı, bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren bir sınavı sızıntı 

olmaksızın başarabilmiş olmak, bu büyük bir koordinasyon ve işbirliği 

sayesinde mümkündür, onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz yasal olarak bir 



düzenleme yapıyoruz. Üç gün oldu, işte Büyük Millet Meclisi’nde Plan ve Bütçe 

Komisyonu’ndan geçti, inşallah Genel Kurula da gelecek. Ve ümit ediyorum 

muhalefet milletvekillerinin de katkılarıyla yasalaşacaktır, çünkü çok makul bir 

düzenleme öngörüyoruz. O da şu: Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı, yapacağı, 

yani bundan sonra yapacağı sınavlarda mahkeme sürecini belli bir süreyle 

sınırlamak. Yani yargıya gidecek olanlar zamanında yargıya başvursunlar, 

mahkemeler zamanında karar versin, biz de zamanında mahkemelerin, yargının 

verdiği kararı uygulayabilelim. Öyle 6 ay sonra, 1 sene sonra, artık iş işten 

geçtikten sonra, uygulanma kabiliyeti kalmadıktan sonra öyle sınav iptali falan 

gibi, yürütmeyi durdurma gibi şeyler olmasın. Ne öngörüyoruz bu yasal 

düzenlemede? Diyoruz ki; sınavdan sonra, sınavın yapılmasından sonra 10 gün 

içerisinde, 1 haftaydı, dediler ki 1 haftada insanlar mahkemeye müracaat 

edemezler, işte avukat bulacaklar, dosya hazırlayacaklar, en az 10 gün olması 

lazım, 10 gün lazım. Peki, 7 gündü bizim önerimiz, 10 gün yaptık onu 

Komisyonda. 10 gün içerisinde sınav yapıldıktan sonra , 1 Ocak’ta sınav veya 1 

Haziran’da sınav yapılmışsa 11 Haziran’a kadar mahkemeye müracaat etmek 

isteyenler etsin. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse, yasada yazdık biz 

kendimiz, biz yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyeceğiz. Çünkü 

yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettiğiniz zaman işin esasından görüşülmesi 

bir 15 gün daha gecikiyor. Siz oraya itiraz ediyorsunuz, o sizin itirazınızı 

değerlendirmek için bekliyor filan.  

ELİF ÇAKIR- Bir parantez açabilir miyim çok özür dileyerek.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Estağfurullah. 

ELİF ÇAKIR- İtiraz etmeyeceğim dediniz ama, mesela paralel örgüt 

yapılanması yargı içerisinde, Emniyet içerisinde en büyük yapılanmayı orada 

yaptı. Ve yargının son dönemde verdiği kararlar, mesela SBS’den bu yana Millî 

Eğitim’de verdiği kararlara baktığınız zaman da özel bir itibarsızlaştırma var.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- O var.  

ELİF ÇAKIR- Nasıl siz itiraz etmeyeceksiniz?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Biz yürütmeyi durdurmaya 

itiraz etmeyeceğiz. İşin esasına gel kardeşim diyoruz mahkemeye.  

ELİF ÇAKIR- Tamam. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Yürütmeyi durdurmayı falan 

bir tarafa bırak, işin esasını görüş, onu demek için. Biz yürütmeyi tamam 

durduruyorsan peki, ama hemen esasına geç.  

ELİF ÇAKIR- Ne diyorsun, meseleye gel. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Bir ay içerisinde esastan 

kararını ver, biz de hemen temyize başvuralım, gerekirse Danıştay’a müracaat 

edelim. Orası da bizim müracaatımızdan sonra 15 gün içinde kararını versin. 

Yani toplam 45 gün içerisinde, 47 gün içerisinde bütün bu başvuru, itiraz, 

esastan görüşme, temyiz aşamaları bitsin, ondan sonra yargının verdiği karara 

biz uyalım. Temyiz de dair, temyiz çünkü bizim itiraz hakkımız demektir, biz 

itirazımı orada yapacağız. Yani Danıştay aşamasına geldiği zaman veya bölge 



idare aşamasına geldiği zaman. Ama yürütmeyi durdurmaya itiraz etmeyişimizin 

sebebi; yürütmeyi durdurma prosedürel bir şey, 15 gün kaybettiriyor. Biz 

normalde sınavlarımızı Haziran’da yaptığımıza göre, itirazlar Haziran ortasında, 

diyelim Haziran sonu olsun -sınavın tarihine göre değişebilir- Temmuz, 

Ağustos, 15 Ağustos bilemediniz.  

ELİF ÇAKIR- Çocuklar, öğrenciler okula yerleşmeden önce bu 

mesele… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Yerleşmeden biz davaların 

sonucunu alalım, ona göre uygulamamızı yapalım. Yani bu yargının önünü 

kapatmak değil, çünkü bazı yayın organlarında, özellikle o yapının yayın 

organlarında efendim yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek. Hayır, biz 

istemiyoruz onu, yürütmeyi durdurma kararına biz itiraz etmeyeceğiz diyoruz. 

İki; efendim yargı yolu kapatılıyor. Hayır, yargı yolu açık ve hızlandırılıyor. 

Ama yargıya müracaat edildiği zaman sonuç 45 gün içerisinde belli olsun, 

çocuklar okullara başlamadan, hiç kimse mağdur olmadan gerekiyorsa biz yine 

kağıtlarımızı yeniden mi okumamız gerekiyor, sınavı toptan yeniden mi 

yapmamız gerekiyor onları yaparız, yaparız. Ama yeter ki bize 6 ay sonra, 

çocuklar okullara yerleştikten sonra, herkes okuluna ısındıktan sonra, şimdi bir 

dakika herkes bir ayağa kalksın okullar değişecek; böyle şey olur mu? Biz geçen 

sene SBS’yle ilgili şey yapıldığı zaman da, o zaman da daha mahkeme 

sonuçlanmadan söyledik; hiçbir çocuğumuz bulunduğu okuldan başka bir yere 

gitmeyecek arzusu hilafına, yani istemedikçe. Nitekim o 4 çocuk da, onlara 

sorduk geçmek ister misiniz, hayır geçmek istemediler, biz okulumuzdan 

memnununuz. Çocuk alışmış okuluna, yerleşmiş, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla 

belli bir tanışıklık şeyi oluşmuş. Dolayısıyla okullar açılmadan, çocuklar 

okullara başlamadan, herkes işine, gücüne, ona göre tayin isteyenler olur, ev 

değiştirenler olur.  

ELİF ÇAKIR- Bu yasayla, aslında Komisyonda görüşülen yasayla bir 

anlamda yargı yoluyla Millî Eğitim’in bu şekilde yıpratılmasının önüne 

geçildi… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Sabote edilmesini önlemeye 

çalışıyoruz.  

ELİF ÇAKIR- Önlemeye çalışıyorsunuz. Programın başında da… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Çünkü Elif  Hanım burada 

şöyle bir şey var, bakın bunu kamunun bilmesi lazım: Burada büyük 

rakamlardan söz ediyoruz, 1 milyon 200 bin kişi, 1 milyon 248 bin öğrenci, bu 

ne demektir? Her öğrenci annesiyle, babasıyla, kardeşiyle birlikte hesapladığınız 

zaman milyonlarca insanı tedirgin eden bir alan burası. Burada sınavlar iptal 

edilebilirmiş manşeti attığınız anda 5 milyon kişi huzursuz oluyor. Bunu 

bildikleri için özellikle buradan bu tür tedirgin edici yayınlar yapılıyor.  

ELİF ÇAKIR- Uzman oldukları alan burası olduğu için mi, yoksa 

eğitim hakikaten bir ülke için kaos… 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Çok geniş kitleyi, tabii her 

aileye dokunuyor. Ve en masum alanımız, çocuklarla oynuyorlar. Şunu 

söyleyeyim: Bizim hatamız yok mu? O zaman denilebilir, kardeşim sen de o 

zaman sınavlarını doğru dürüst yap. Doğru, şimdi ama bakın biz soru 

hazırlayanlarla 20 maddelik bir gizlilik anlaşması yapıyoruz. Yani ben Millî 

Eğitim Bakanı olarak gidip göreyim bakayım şu sorularınızı doğru mu-yanlış mı 

deme hakkım yok. Ne benim var, ne Müsteşarımın var, ne Bakan Yardımcımızın 

var, ne genel müdürlerimizin var, ne ilgili birim daire başkanının var. Bu soru 

hazırlamaya heyeti kapanır, Bilim kurulu da, hiç kimse o soruları bilemez. Aksi 

takdirde yarın şey başlar, işte Bakan soru dağıtıyor.  

ELİF ÇAKIR- Programın başında demiştiniz ki… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Affedersiniz, o kadar komik 

bir hale gelmeye başladı ki, bakın bugünlerde şey de var; niye KPSS’de 

Atatürk’le ilgili veya inkılap tarihinden şu konuyla ilgili soru sorulmadı. Yani 

bırakın sorduğumuz soruları, gerçi KPSS’yi ÖSYM yapıyor, onlar cevabını verir 

ama, yani niye şu soruyu sormadın diye soru önergesi veriliyor. Millî Eğitim 

Bakanı olarak benim cevaplandırmam için bir milletvekili öyle bir soru önergesi 

veriyor. Niye? Çünkü soru KPSS’de sorulmadı. Allah Allah, hadi sorulan 

soruların hesaba çekilmesini anlıyoruz, yani bu soru doğruydu-yanlıştı da, niye 

bu soru sorulmadı diye de ilk defa bir soru soruluyor.  

ELİF ÇAKIR- Programın başında da söylemiştiniz ama, zaten 7-8 aylık 

sürece baktığınız zaman, yani Kasım 2013’ten bu yana hedefte, paralel yapının 

hedefinde olan bir kurum. Bu bağlamda dediniz ki bu sistemle TEOG’la alakalı 

özellikle işte hani araçlar durdurulacak, sorular kopyalanacak, alınacak dediniz. 

Dün akşam da bu bağlamda bir toplantıda buna benzer bir açıklama yaptınız. 

Bunlar sizin duyumlarınız mı, yani dışarıdan duyum mu? Yoksa direkt size 

yönelik gelen ciddi tehditler var mı bu yönde rahatsız etmeye yönelik olarak?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Hepsi var, ama daha çok 

duyumlar, şayialar, ihbarlar.  

ELİF ÇAKIR- Size telefon… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Filan yerde sorular 

dağıtılıyormuş. Hadi biz oraya baskın düzenletiyoruz, yani var mı orada öyle bir 

şey.  

ELİF ÇAKIR- Öyle mi?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Tabii. Onun için böyle 

birtakım hani itfaiyeciyi meşgul etmek denilebilecek taktiklerle bu tür şeyler 

yapılıyor. Ama ben şundan çok eminim ve mutluyum: Öğretmenlerimiz, eğitim 

yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, çalışanlarımız, okullarda çalışan hizmetliler, 

görevliler, Emniyet mensuplarımız ve en önemlisi çocuklarımız bu sistemi 

benimsediler, çok rahat ettiler.  

ELİF ÇAKIR- Bu aynı zamanda üniversiteye sınavsız geçişin de alt 

temeli.  



MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Bir şeyi düzeltmemiz lazım, 

şimdi şöyle şeyler var: Hemen bu sistem olduğu gibi liselere de taşınacak ve 

sonra üniversitelere girişte de bu düzen uygulanacak. Bu zaman içerisinde 

olacak şüphesiz. Ama… 

ELİF ÇAKIR- Çalışmalarınız var mı bu yönde?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Var, ama şu yok: Bakın 

çocuklar liseye hangi sistemle girdilerse, yani şimdi lise 1’de okuyan, lise 2’de 

okuyan, lise 3’te ve lise 4’te okuyan çocuklarımız belli bir sınava göre 

üniversiteye gireceklerini bilerek girdiler liseye. Onlar hangi sistemle liseye 

girdilerse, o sistemle üniversiteye girecekler. Yani lise 1’e başlarken 

üniversiteye giriş düzeni her ne ise, ona 2. sınıfa geldi sistem değişti, 3. sınıfa 

geldi sistem değişti, o yok.  

ELİF ÇAKIR- Bu daha geçişken bir şekilde mi olacak?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Daha temkinli, daha dikkatli, 

çünkü aynı zamanda pek çok teknolojik şeyi de, işte tablet bilgisayarlarımızı 

filan o yüzden önemsiyoruz, onların da devreye girmesi halinde. Yani 

üniversiteye girişte sistem değişikliği lise 1’e başlayan çocuklarla yürürlüğe 

girecek. Yani şu anda lisede okuyan hiçbir çocuğumuz farklı bir üniversite giriş 

sistemine tabi olmayacak.  

ELİF ÇAKIR- Ama alt yapı çalışmalarını da yapıyoruz diyorsunuz. Ne 

kadar zamanda?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Demek ki 4 yıldan önce 

olmayacak.  

ELİF ÇAKIR- 4 yıldan önce olmayacak.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet. Ama bu arada 

muhakkak bunun uygulamaları, mesela liselerde de müfredatın öne çekilmesi, 

aynı ortaokullarda nasıl yazılıları kontrollü yapmaya başlayınca müfredat öne 

geçti, okul merkeze geldi, aynı şeyi liselerde de, üniversite için söylemiyorum, 

ama liselerde de ders ağırlıklarımız, müfredat programlarımız daha kontrollü 

hale gelecek.  

ELİF ÇAKIR- Peki, bir soru daha, çünkü sizi ilk programa aldığımda 

ezberci bir test yönteminden çocuklarımızı kurtaracağız demiştiniz.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, inşallah.  

ELİF ÇAKIR- Bu yöndeki çalışmalarınız ne durumda?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Devam ediyor. İlköğretim 

temel eğitimde de, ortaöğretimde de çocuklarımızın zaten bu 4+4+4 

düzenlemesinin arkasındaki temel ilkelerden bir tanesi de, hatırlayın o zaman da 

çok söyledik, çocuklarımızı tek bir kulvara mahkûm etmemek, her çocuğumuzu 

kendi bireysel becerilerine göre, eğilimlerine göre, tercihlerine göre, ailelerinin 

tercihlerine göre farklı farklı kulvarları seçebilir hale getirmek. Bunun için 

seçmeli dersler öngördük, bu seçmeli derslerin büyük bir kısmının da sanatsal, 

sportif birtakım becerilere yönelik olmasını hedefledik. Çünkü bizde başarılı 

öğrenci, sanki sadece belli bir zekâ türünde, diyelim matematiksel zekâsı çok 



işlekse bir öğrencinin başarılı. Evet, bu bir başarılıdır, ama bazı çocuklarımız da 

çok güzel hızlı koşarlar, daha sportif becerileri yüksektir, bazılarının güzel 

sanatlar alanında, kimisi resimde, kimisi müzikte, diğer akranlarına göre daha 

farklı bir yetenek sergileyebilirler. Onların mümkün olduğu kadar erken tespit 

edilmesi, yani hangi çocuğumuzun hangi alanda özel bir becerisi var, bunun 

önceden belirlenmesi ve ona uygun bir eğitim görebileceği kulvarların onun 

önüne açılması; yapmak istediğimiz bu.  

Bu arada hazır konu gelmişken şeyi de söyleyeyim; biz bu üstün zekâlı 

tabirini Millî Eğitim Bakanlığı olarak kullanmayı doğru bulmuyoruz. Üstün 

zekâlı tabiri çocuklar arasında bir hiyerarşi ima ediyor.  

ELİF ÇAKIR- Ne kullanacaksınız o zaman?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Üstün yetenekli tabiri de aynı 

şekilde. Özel yetenekli, özel, her çocuk özeldir, her çocuğun özel bir yeteneği 

vardır.  Dediğim gibi, kimisi sanatsal alanda çok özel becerilere sahiptir, kimisi 

sportif alanda çok özel becerilere sahiptir, kimi sosyal bilimlerde… 

ELİF ÇAKIR- Okullardaki isimler kalkacak mı bu bölümlerdeki, bu 

üstün zekâlı çocuklara yönelik… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Üstün zekâlı demiyoruz 

zaten, özel yetenekli çocuklarımız için tabi özel okullar da düzenliyoruz. Şimdi 

İstanbul’da 2 tane, Ankara’da belli başlı merkezlerde özel yetenekli 

çocuklarımızın bu yeteneklerinin daha iyi eğitebileceğimiz özel okullar da 

ayrıca açıyoruz.  

ELİF ÇAKIR- Peki dershaneler ne durumda Sayın Bakanım? 

Dershanelerin dönüşümü eğitim sorunu demiştiniz bizim için, eğitim meselesi 

demiştiniz. Sanırım 77 dershane müracaatta bulundu haberleri var…  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- O sizdeki dünkü haber 

zannediyorum, ben buraya gelmeden önce son durumu arkadaşlarıma sordum, 

103 şu anda, ama belki çıkıncaya kadar bu 120 de olabilir. Tabi irtifak hakkına 

ilişkin filan, birtakım teşviklere ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasından sonra bu 

sayının daha da artacağını ümit ediyoruz.  

ELİF ÇAKIR- Dönüşmeyenler ne olacak peki, yani onlara ilişkin 

yaptırım?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Zaten orada söyledik, 1 Eylül 

2015, yasa öyle diyor, 1 Eylül 2015 tarihine kadar dershaneler hangi tür eğitim 

kurumuna dönüşeceklerini belirleyip bu konuda girişimlere başlamış olmaları 

gerekiyor, bu konuda taahhütlerinin alınması gerekiyor. İster başka bir kurs 

alanına dönüşmüş olsun, ister okul öncesi eğitim kurumuna dönüşmüş olsun,  

ister özel okula dönüşmüş olsun, özel ilkokul, özel ortaokul, özel lise veya 

sürücü kursu veya güzel sanatlar kursu, neyse. Ama bir üst eğitim kurumunun 

sınavlarına hazırlık kursu açamıyorlar, yani dershanecilik yapılamayacak, ama 

başka eğitim kurumlarına, ilkokula, ortaokula, liseye, beceri kursuna, meslek 

kursuna, okul öncesi eğitim kurumuna dönüşebilecekler; bununla ilgili farklı 

farklı teşvikler de öngördük.  



Yani fena gitmiyor, şu anda dediğim gibi 103 oldu en son ben buraya 

gelirken aldığım rakam oydu. Zaten 14 Mart’ta kanun çıktı biliyorsunuz, işte 18 

Nisan’da biz dönüşüm programını genelgeyle duyardık, 29 Mayıs’tan itibaren 

dönüşüm başvuruları uygulama kılavuzunu yayınladık, 2 Haziran’da da 

dönüşüm başvurularını almaya başladık, yani aşağı yukarı 1 ay kadar oldu ve bu 

saat itibarıyla 103’tü. Özellikle irtifak hakkı ve bina kiralamaya ilişkin 

yönetmeliğimizin çıkmasından sonra başvuruların daha da hızlanacağını ümit 

ediyorum. 

ELİF ÇAKIR-  Anladım. Peki bugün Başbakan Erdoğan Grup 

Toplantısı’nda, artık cumhurbaşkanı adayımız aynı zamanda, cumhurbaşkanlığı 

döneminde de paralel örgüte yönelik olarak mücadeleden vazgeçmeyeceğini, 

hatta kendi içimizde de bu yapıya gerekli tepkiyi koymayanlar, cesaretle üzerine 

gitmeyenlerin olduğunu ve bunların kendileri fark edilmediğini zannetse de 

milletin de, kendisinin de gördüğünü ve bunlarla da hesaplaşılacağını söyledi.  

En odaklanılan yerlerden birisi de dershaneler olduğu için tabi ki Millî 

Eğitimi birazcık daha ilgilendiriyor… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Sadece dershaneler değil, 

diğer kurumlarda da, yani yurtlar… 

ELİF ÇAKIR- Çok fazla, ama birazcık da herhalde Millî Eğitim daha 

görünür durumda. Bu bağlamda siz mesela Millî Eğitim Bakanlığı’na geldiğiniz 

zaman bu yapının hakikaten MEB’i ele geçirmiş olduğunu ya da çalışamaz hale 

getirmiş olduğunu gördünüz mü, zorlandınız mı ya da bu payıyla mücadele 

konusunda Millî Eğitim ne durumda? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Şimdi tabi biz hedefte 

olduğumuzun farkındayız… 

ELİF ÇAKIR- Siz olmasaydınız, başka bir isim olmuş olsaydı yine bu 

kadar hedefte olur muydu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Olurdu tabi, bu işleri kim 

yaparsa o hedefte olur. Dolayısıyla, ben burada hedefte olduğumuzu derken 

sadece kişisel olarak da söylemiyorum, kurumsal olarak da. 

Tabi şimdi şu var: Kanıtlamayacağınız iddiaları dillendirmemek lazım. 

Şimdi mesela sınavlarımızın sabote edilmek bilgisi bende var. Ama kanıtla, kim 

yapmış bunu dediğiniz zaman, kanıtlayamam, çünkü… 

ELİF ÇAKIR- Ama diyorsunuz ki, telefonla olsun, ihbar yönüyle 

olsun… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Tabi ihbarla oluyor. Mesela 

bakın, medyaya da yansıdı, onu herkes biliyor, son üniversite yerleştirme 

sınavında bazı öğretmenlerin, belli bir gruba mensup olan bazı öğretmenlerin 

sınav salonlarına gitmeyecekleri…  

ELİF ÇAKIR- İzne ayrıldılar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI-  Yani topluca böyle sınavın 

yapılmasını engelleyecek bir iş bırakma adeta veya görevden kaçınma yöntemi 

izleyecekleri söylendi. Aynı şey bizim sınavlar için de, bu merkezden yaptığımız 



yazılı sınavlar için de bazı öğretmenlerin topluca göreve gelmeyecekleri ve 

böylece sınavın başarısız olacağı filan. Ha, biz duyumları aldığımız zaman ne 

yaptık? Birebir yedekledik, hem ÖSYM’de… Biraz masraflı oldu, evet, devlete, 

millete biraz masraf…  

ELİF ÇAKIR- Şunu anlıyoruz herhalde: Birebir yedekleme yaptığınıza 

göre hakikaten topluca izin almalar vesaire… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI-  Olmadı çok fazla bizde, 

çünkü birebir yedekleme yaptığımızı da duyurduk. Eğer bir öğretmen görevli 

olduğu sınav salonuna gelmezse, biliyordu ki yerine bizim hazır öğretmeniz var 

mutlaka, onun yeri boş kalmayacak. Yani böyle bir eylem girişimin başarısızlığa 

uğrayacağını biz bu tedbirimizle göstermiş olduk; aynı şeyi ÖSYM’nin yaptığı 

üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavlarında da. Dolayısıyla, yine de bazı böyle 

toplu rapor alanlar filan oldu ama, mevzi kaldı onlar, çünkü dediğim gibi 

eylemin başarısız olacağı önceden hissettirilmiş oldu. 

ELİF ÇAKIR- Herhalde bu da eğitimci bir ismin Bakan olması 

burada… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Biraz paranoyak olmak belki. 

Çok güzel bir laf var biliyorsunuz, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz 

anlamına gelmez. Dolayısıyla, evet, kuşkucu olabilirsiniz, aşırı kuşkuculukla 

itham edilebilirsiniz ama, bu alanlarda, bu kadar büyük kitleleri ilgilendiren 

organizasyonlarda, neticede burada 1 milyon 248 bin öğrencinin ve velilerinin 

güvenliği ve huzuru söz konusu, onun için orada kuşkucu olmaya hakkımız 

vardı, onu da birebir yedekleyerek o hakkımızı kullandık. 

ELİF ÇAKIR- Çok fazla mı imam hatip lisesi açıyorsunuz, imam hatip 

kurumları açıyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI-  Bunu sorduğunuz için çok 

teşekkür ediyorum hakikaten. İyi ki sordunuz, çünkü… 

ELİF ÇAKIR- Açmanız beni sevindirir, o ayrı bir şey ama, buna 

yönelik olarak da özel bir çaba… 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet, imam hatip okulu 

açıyoruz. 

ELİF ÇAKIR- Açıyorsanız teşekkür edeceğim çok fazla.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Efendim, bütün okullar 

imam hatip okullarına dönüştürülüyor. Yani bir okul türünü alıyoruz, onu imam 

hatip yapıyoruz ve bunu çok yapıyoruz gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Yeni 

imam hatipler açtığımız doğru, yani sıfırdan yeni imam hatip okulları. Nerede 

talep varsa ve hangi okula talep varsa, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak o okulu 

açmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde sosyal bilimler…  

Şimdi Anadolu öğretmen liselerini kapattık, mesela bir polemik konusu 

da o. Türkiye genelinde 298 tane Anadolu öğretmen lisesi vardı ve bu 

çocukların hiçbiri, yani hiçbiri demeyeyim, büyük bir bölümü öğretmen 

yetiştiren okullara, eğitim fakültelerine gitmiyorlardı. Madem buralar bu kadar 



başka alanlara yönelik, o zaman biz bunları ya fen lisesi yapalım, ya sosyal 

bilimler lisesi yapalım dedik ve uygulamaya başladık.  

Ha, bu arada yalnız halihazırda Anadolu öğretmen liselerinin 4’üncü 

sınıfında olan öğrenciler ona devam ediyorlar ve onlara uygulanan o katsayı 

devam ediyor, çünkü onlar birinci sınıfa başlarken o hakkı kazanmışlardı, o hak 

onlara tanınmıştı, onlar mezun olana kadar üniversitede katsayı farkını alacaklar, 

önümüzdeki yıl onlar mezun olduktan sonra o da bitecek.  

Şimdi kaç tane imam hatip açtık? Bu yılkileri söyleyeyim… 

Ha, önce dönüşümü söyleyeyim, bütün okullar imam hatibe dönüştü 

deniyor ya, 2012-2013 yılında bir başka okul türündeyken imam hatip okuluna 

dönüştürülen okul sayısı 23.  

ELİF ÇAKIR- 2012-2013 arasında?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Evet. 2013-2014’te 49, 2014-

2015 için planlanan 13 dönüşme kararı alındı.  

Şu anda 936 Anadolu imam hatip lisemiz var, 1355 imam hatip 

ortaokulumuz var, öğrenci sayımız da 713 bin 884.  

ELİF ÇAKIR- Süremiz bitti, ama ben peşinde olduğum ve takip ettiğim 

bir konu var, o da ortaöğretim kurumlarında bu kılık kıyafete yönelik olarak, 

Ömer Hocaya da daha önce sormuştum; kıyafet serbestisi, yani başörtü 

serbestisini getirecek olan bununla alakalı bir yönetmelik vardı, bunu kaldırmayı 

düşünüyor musunuz?  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Şimdi aslında bana kalsa, 

ben Meclis İç Tüzüğü’ndeki de dahil olmak üzere bütün kıyafet 

yönetmeliklerinin kalkmasından yanayım. Çünkü bir insana, şüphesiz her 

ortamın kendine göre asgari olurları ve olmazları vardır, ama insanlar bunu 

sosyal muaşeret içerisinde zaten bilirler. Yani aileden bilirler, okuldan bilirler, 

çalıştıkları kurumdan bilirler. Ha bir de belli meslek alanlarında, işte askerlerde 

falan üniforma zorunluluğu olan, yani üniformasıyla ancak görevini hakkıyla 

icra edebilen meslekler ayrı. Ama onun dışında bu kıyafet yönetmelikleri bana 

çok sıcak gelmiyor. Türkiye oraya doğru da gidiyor yavaş yavaş, herkes bunu 

anlamaya başlıyor. Bundan ötürü kıyamet kopmayacağını herkes gördü. İşte 

kamu çalışanlarının kıyafet serbestisi deniyor ama, o bile sanki böyle hani bir 

izin; hayır, bu doğal bir hak, insanlar kendilerine nasıl yakıştırıyorlarsa öyle 

giyinmeleri kamu çalışanı da olsalar, dediğim gibi belli bir meslek grupları 

dışında. Eğitimde de biz bugüne kadar hiçbir zararını görmedik, yani şu 

uygulamaya başlayalı beri öğretmenlerimizin öyle, özellikle bazı hanım 

öğretmenlerimizin şöyle ya da böyle giyiniyor olmalarından ötürü eğitimimizde 

herhangi bir kalite kaybına… Tam tersine, istedikleri gibi giyinebilen, özellikle 

hanım öğretmenlerimiz için söylüyorum, istedikleri gibi giyinebildikleri için 

mutlular ve dolayısıyla o mutluluklarını çocuklarımıza da yansıtıyorlar, daha 

başarılı öğretmenler oldular, işlerini daha çok seviyorlar, daha isteyerek 

geliyorlar görevlerine, sınıflarda daha mutlular. Çocuklar da bunu çok çabuk 

hissederler, onun için iyi bir şey yaptık.  



ELİF ÇAKIR- Peki, çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz, sağ olun.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI- Ben teşekkür ederim.  

ELİF ÇAKIR- Bir programın daha sonuna geldik, programımızı Ankara 

Stüdyolarımızdan gerçekleştirdik. Program konuğum, Millî Eğitim Bakanı Sayın 

Nabi Avcı’ydı.  

Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.  


