
    

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 4 YILLIK ANAOKULU VAR 

 

Bu sene 5 ve 6 yaşında çocuğu olan aileler bir hal edip çocuklarını 1.sınıfa yazdırsın.  Aksi 

halde 2017-2018 ders yılında 1.sınıfa başlayan çocuklar 4 yıllık anaokulu okuyacak! 

Baştan özet vereyim:  

2017-2018 ders yılında ilkokul yerine daha az bilgiyle 4 yıllık anaokulu geliyor! 

Yeni eğitim sistemi Çocuk Koruma Kanununa aykırıdır. 

Kitaplardaki aklı darmadağın eden sessiz mayınlar daha da artacak. 

Ders kitaplarında milli ve manevi değerler aşağılanırken beyinlere daha fazla porno ekilecek. 

4.sınıftan itibaren branş öğretmenleri tarafından okutulan Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Din 

Bilgisi, Bilgisayar ve Yabancı Dil (Arapça, İngilizce) dersleri ana ders sayılmayacak ve ilgi-istek dersi 

olarak tanımlanan bu dersleri almak isteyenler piyasadan kurs alacak, bu derslere öğretmen tayini 

durdurulacak. 

Değerli okurlarım çok iyi bilirler, yıllardan beri bu süreci belgeleriyle yazdım ve binlerce el 

ilanı dağıttım. Yazdığım ilk bildiriden beri aşağıdaki belgeyi hep muhafaza ettim. 2005 yılında 

Cumhuriyet Gazetesine verdiğim bu belgeyi şimdi tekrar yayınlıyorum. 

 
 

Bu tablodaki parçalı seçmeli eğitim sistemine 2017-2018 ders yılında geçiriliyoruz.   

Binlerce dağıttığım el ilanını güncellenmiş olarak aşağıda tekrar yayınlıyorum. Daha nelerle 

karşılaşacağınızı da burada bulacaksınız, o nedenle bu yazımı iyi saklayın. 

........ 

2016 yılında TBMM’de kapalı oturumda geçirilen 2006/5544 sayılı yasayla (Sosyal 

Anayasamıza aykırıdır!) Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) adıyla bir 

eğitim piyasası üst heyeti kuruldu, 10 yabancıyla işe başladı. MYK tüm eğitim kurumlarını 

parçalayarak piyasaya devrediyor. YÖK’ü kaldıracak olan sınav şirketleri piyasası (Mayıs 2016) 

açılıyor; “ne kaa sınav o kaa giriş garantisi” tuzağına çekiliyoruz.  

Sanatı ve sanatçı yetiştirmeyi, eğitimi ve öğretmen yetiştirmeyi, Sağlık, Hukuk ve Din 

Eğitimini devlet elinden alıp özel şirketlere verecek olan MYK bir Dünya Bankası imalatıdır. Örneğin 

çıraklık okullarını burası kapattı. TÜSAK burada kuruldu, dansçı, opera ve tiyatro sanatçısı yetiştirme 

sertifika yeterlilik(!) kursları burada hazırlandı; konservatuarlar kapatılıyor!  

Talim Terbiye Kurulu 2014’de EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ adıyla, bozuk resimleri ABD şirketi 

SPAN’dan alıp kitaplara koyma işini TÜBİTAK Eğitim Dairesine devretti. Ders kitaplarını çoğunlukla 

piyasadan satın alıp dağıtıyor.  

2006’da  Mühendislik diplomaları kalkmıştı, artık mezuniyet belgesi veriliyor. Sırada sertifikalı 

öğretmenlik var. 



1995’de Tansu Çiller’in davetiyle Dünya Bankasından gelen SPAN Amerikan eğitim şirketinin 

4 adamıyla bu parçalı sistem hazırlandı. 1995-2005 arasında YÖK içerisinde çalıştılar, yıkıp gittiler. 

Ders kitaplarının içi akıl dağıtıcı sessiz mayınlarla dolduruldu; etnik ve dinsel parçalama, arkadaşlık ve 

aile ilişkilerini bozma, milli ve manevi değerleri aşağılama, çöplük resimleri, karikatürler, pornolar, vb 

kötülük kitaplara girdi. Örneğin, ufuk çizgisinde bayrak direği var; böyle perspektifi bozuk resimlerle 

uzak-yakın mesafe kavramı yok ediliyor, çocuk gelen arabayı uzakta zannedip önüne atlıyor. DİB’nın 

kitaplarında bile bulut üzerinde Cami ve Kabe karikatürleri, Kabe üzerinde uçan salyangoz resmi var.    

Fen ve Askeri liseler, İHL’ler dahil, bütün liseler açık liselere geçerken yakında Eğitim ve Fen 

Fakülteleri kapanır.  

MYK’nın bir hedefi de erken yaşta İngilizce başlatmak ve dışarıdan öğretmen (misyoner!) 

getirtmektir. İngilizce ders kitapları 2.sınıftan itibaren Protestan Evangelist öğretim yapıyor. Örneğin, 

vampir filmi izletmek, Ramazan Bayramını Protestan Bayramları arasında göstermek, insan 

resimlerinden kol kafa kestirmek, gibi.   

İstiklâl Marşını öğreten müzik dersi kaldırılma noktasına gelirken, camilere yamuk hilaller 

takılıyor.   

Okullar yeni anayasayla birlikte yerel yönetimlere (tarikat ve cemaatlere)  verilecek, okul 

yönetimi ve öğretmen alımı ve ders seçimi onlara bırakılacak. Müfredatları birbirini tutmayan, dahası 

hiç Fen ve Kültür Dersleri okutulmayan okullar açılacak ve adına “Demokratik İslam” açılımı 

diyecekler. Ayrı mezhepler din sayılacak, her tarikat kendi dersini “özgürce!” verecek, Özel Camiler 

gelecek, birbirinin camisinde namaz kılmak kalkacak,  “Protestan Kuranı” gibi farklı basımların önü 

alınamayacak. Ortada çocuklarımızı misyoner tehlikelerden koruyan bir devlet kalmayacak.  

Okullar ve ders kitaplar:  

*Temel Eğitim 1.kademe: . (5/6-9 yaş) Şimdilik “ilkokul” adı kullanılıyor, 4 yıllık Anaokulu 

olacak. 4+4 diye başladı, çocuk okur-yazmaz, okuduğunu anlamaz oldu. Bilimdışı kitaplarla akılları 

karıştırıldı, eğik yazıya zorlandı, okuldan nefret ettirildi, bileği ve omurgası eğrildi, eğri çizime alıştığı 

için cetvelle dahi dik-düz çizgi çekemez hale getirildi.  

Milli ve Manevi değerleri aşağılayan kötü resimlerle çocuk beyinleri bombardımana tutuldu.  

2005den beri kitaplarda resimler bozuk, “zemin-mekan-sınır-ışık-perspektif” yok. Mesafe 

kavramı yok edilen çocuklar gelen aracı göremiyor eziliyorlar. Öğrenme bozukluğunu tetikleyecek 

şekilde yazılarla Disleksi, diskalkuli, dispraksi, disgrafi olan çocuklar özel alt sınıflarda normal 

eğitimin dışına itilmeye, hapçı olmaya başladı, aile eğitime çok daha fazla para harcamaya başladı, ki, 

Dünya Bankasından dayatılan sonuç da buydu.  

TÜBİTAK’ın önünde basın açıklaması yaparak Türkçe-1 kitabından sayfalar yaktım.(3.8.2013) 

Bu kitabın davasını kazandık, Bilirkişi seçilen beş profesör tarafında “ders kitabı olarak kullanılması 

sakıncalıdır” raporu verildi (25.5.2015) ve MEB “Biz zaten kaldıracaktık” diye savunma yaptı, bu 

veliye tazminat ödemeye mahküm edildi.  Yerine daha kötüsü Çocuk Koruma Kanununa aykırı 

OkumaYazma kitabı geldi(2015), ona da milli ve manevi değerleri aşağılama, porno, korku içerdiği 

için Danıştay 8.Dairede dava açtık. Bu davaya müdahil olabilirsiniz. (Dosya no 2016/1284)  

Seçmeli ders 6.sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı kitabına karikatür,  porno ve aşağılama içerdiği 

için Ankara’da bir veli-anne tarafından dava açıldı (Ocak 2014); ilahiyatçılardan bilirkişi olmak 

isteyen çıkmadı, dava öylece bekliyor. 

Abuk sabuk etnik masallar anlatan 4.sınıf İnsan Hakları Vatandaşlık (2016) için İl İdare 

Mahkemesine dava açıldı.  

 4 yıllık anaokullarında yakında sertifikalı sözleşmeli öğretmen ve yabancı Protestan İngiliz 

öğretmeni göreceğiz. 

Yakında kız ve erkek çocuklar ayrı okullarda dönemi gelecek; “kızların zekâsı başka erkeklerin 

başkadır” şeklinde hormonlara zekâ diyen bir Türk psikiyatristi ABD’de (Ayova) 2009’dan beri 

misafir ediliyor!    

Artık müzik resim gibi zihin açan dersler kalkarken, okul dışında ilahi kurslarına “Yeni sanat 

okulları” denilecek.  

*2.devre; Seçmeli ders okulları “Okul Hayat Olsun” + Din Okulları: Her yaştan kişi kendi 

kıyafetiyle seçtiği dersleri almaya gider. Fen ve matematik konuları azalır, Türkçede masal anlatılır, 

yabancı özel okullar çoğalır, devlet okulları küçülür, özel okullar kendi bastığı kitaplarla eğitimde 

birliği bitirir ve hatta şişirme puanlarla veliyi kandırır. 

Çelişki: 4.sınıfta türbanlı İslam (2014) koyduk, ama 2.sınıftan itibaren İngilizcede Protestanlık 

öğretiyoruz! 

Açalım: Yeni Anayasa Tasarısında “demokratik /çağcıl laiklik” tanımı geliyor. Diyarbakır’da 

başlatılan “Demokratik İslam” (Parçalı İslam) buna yöneliktir. Aleviliği ayrı din gibi gösterip din dışı 



ilan etmek, okulda çocukları ayrı sınıflarda Din eğitimine sokmak, birliğimizi bozucu sözde 

demokratik kılıflardır.  

Bu emperyalist eğitim programında devlet okulları belediyelere bağlandığı zaman çocukların 

disiplin dosyası orada tutulur. Özellikle boşanmış aile çocuklarını yabancı asker devşirme şirketleri 

izlemeye alır. Lütfen aile anketlerine katılmayın ve okula dilekçe vererek aile bilgilerinizi e-okul 

dosyasına koydurmayın, eski yıllara ait olanları da sildirin.   

İlk beş yılın sınıf öğretmeni artık yetişmeyecek; sınıf öğretmenliği bölümleri kapanıyor. 

Piyasadan koçluk mentörlük, gibi sertifika toplama sistemi geliyor. Çok sertifikası olan öğretmen(!) işe 

alınır; ancak düztaban ve hamile bayanlarla sözleşme yapılmaz!  

Temel Dersler: Belge tabloda görülen plan budur. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen 

Bilgisi’dir. Akıl dağıtsın diye üçer aylık verilir.  

Ana Seçmeli Ders ve Seçmeli Dersler; Okulda dersler azalır, seçmeli ders diye sokak 

kurslarına çocuk gider, sertifika toplar, diploma verilmez.  Eğitimde birlik tamamen parçalanır, iki 

kardeş bile aynı konuları konuşamaz hale gelir. İsterse her bir ders internetten video kameralı öğrenilir, 

sınav şirketlerinde sınıf atlanır.  

*10-14 yaş seçmeli dersler: Dört ana dersin yanında 2 saat zorunlu seçmeli 2 saat de seçmeli 

ders alınır. Toplam 8 saatlik seçmeli ders alınır, isteyen sadece 2 ders seçerek de 8 saati doldurabilir.  

*15-16 yaş seçmeli dersler: Dört ana ders devam ederken, seçmeli dersi değiştirme vardır. 

Eğitim şirketlerinden veya internetten grup dersler sertifikalı alınır, devlet liseleri fiilen kalkar. Yerli-

yabancı 2 yıllık model müfredat eğitim şirketleri gelir. Buradan on yılda da mezun olunabilir, o 

nedenle buraya bekâr giren evli çıkabilir. Sertifikaları akredite edecek olan yabancı eğitim şirketleri 

küresel piyasanın yerli bürosu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir.  

Liseler tarihe karışır:” Hayat Boyu Öğrenme”… 

 “Okullar Hayat Olsun” sloganıyla geldi.  Geometri ve Atatürkçülük Lise 2’den sonraya alındı, 

çünkü liseler 2 yıla inerken 3.ve 4.sınıflar kalkar, üniversite hazırlık kolej sınıfı olur, orada sadece 

Sosyal Lisede okuyan Atatürk İlkeleri ve Tarih dersini seçer. Geometri dersini de sadece Fen Lisesini 

seçen çocuk okur, ama artık elleri pergel tutamaz haldedir. 

Devlet okulları tamamen boşalır. Çocuk, liseye kayıtlı ama dışarıda dolaşır; kontrolsüzlük ve 

kaos egemen olur, çocukların psikopat olması için her türlü koşul yaratılır. Suça bulaşmış genç sayısı 

artar, yoksul aile çocukları için İŞİD gibi paralı asker devşirme şirketlerinin tuzağına düşmeye sıra 

gelmiştir.   

 YÜKSEK ÖĞRETİM: YÖK kapanıyor, Eğitim Piyasası Yüksek Öğrenim Konseyi (TYÖK) 

kuruldu!  

Fakülte giriş sınavı kalkıyor (2016’da ilan edildi), sınav şirketleri piyasası geliyor, dershaneler 

sertifika veren şirkete dönüşüyor. 5544 sayılı kaçak yasayla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tüm sınav ve sertifika piyasasına hakim olacak, yabancı sertifika ve sınav şirketleri bayram 

etmeye başladı, velilerimiz kat be kat ağlayacak! 

 Devlet üniversitelerinde kürsüler satılacak. Amerikan modelidir. CİA bile ajan sosyolog 

yetiştirme kürsüsü açar. ODTÜ’de bir otomotiv şirketi makine mühendisliği bölümünde kürsü açtı. 

Teknokentlerle kuşatılan fakülteler yabancı şirketten maaşlı kürsüler kurabilecek. Bu sistem tamamen 

sömürge eğitimidir.   

PEDAGOJİK UYARILAR: Kız-erkek ayrı sınıflarda otursun diye 2009 yılında ABD’de 

Müslüman ülkelere pazarlamak üzere “9.Dinsel zekâ, 10.Cinsel zekâ” gibi uyduruk zekâ türleri icad 

edildi. 1983’de ilan edilen “çok parçalı zeka” bize 2005’de geldi ve bununla müfredat paramparça 

oldu.  

MEB ile TÜBİTAK arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü yapıldı ve ders kitaplarından bilim 

yok edildi. TÜBİTAK’tan onaylı canavarlık ve gramersiz sokak dili öğreten İngilizce ders kitapları 

basıldı. 

05/04/2013 tarihinde Temel Eğitim Kurumlar Yönetmeliği ek(10230228/710/493985)  

21.maddesine yapılan ekle “Özel yollarla bilgi edinmiş çocuklar sınavla üst sınıflara yerleştirilir” 

hükmü getirildi, henüz uygulama başlatılmadı.  

Resim, Müzik, B.Eğitimi ve Din Kültürü derslerinin 4.sınıftan itibaren temel ders olmaktan 

çıkıp seçmeli ders olacağının belgesi 2004 yılında önüme düşmüştü. Belgede 4.sınıftan itibaren bu 

dersler boş görünüyor. Bunlar piyasada sertifikalı kurslara dönüşecek, kursların kriterleri MYK 

tarafından belirlenecek, yeterliliği ölçmeye sınav şirketleri kurulacaktı; MYKnın kuruluşu amacını 

burada da görüyoruz.  Kültürel Değerler gibi etnik bölücü dersler de var. 

                

Bu sistem yoksul çocukları okul dışına atar; Çocuk Koruma Kanununa aykırıdır. 



Hiç geometri ve müzik dersi görmeden, birlikte İstiklal Marşı dahi söylemeden lise bitiren bir 

nesil yaratılıyor. 2015’de Gazi Ün. Müzik Böl’de KORO DERSİ kaldırıldı, 2016 YGS’de 

Geometriden sıfır çektik.  

Büyük tehlike şurda; parçalanmış ailelerde suça bulaşmış çocuklarımıza dadanan küresel 

çeteler var. Okulda yapılan aile anketlerine katılmayın ve aile bilgilerinizi okulun internet sitesinden 

sildirin.  

Yeni ders kitapları çöp değerindedir, çocuklarınızı 1970’li yılların ders kitaplarıyla evde 

kendiniz çalıştırın.  

*2006 MYK yasası köyleri öğretmensiz bırakan 28 Şubat 1996’nın devamıdır! Yeni(!) 

anayasayla 4 yıllık köy okulları açılacak ve İngilizce dersine giren yabancılar için köylerde Protestan 

kiliseleri açılacak; okulları yerel yönetimlere devredecek olan yeni anayasa tuzağına gelmeyin.  

*Çocuğunuz 6 yaşını bitirirken;  Evde Okuma Yazma 24 video derslerimi mayana1950 -

YouTube  adresimden ücretsiz indirin. Evde dik yazıyla okuma yazma öğretin ve çocuğunuzu 

2.sınıftan başlatın. 

*1970’lerin İLK-ORTA-LİSE ders kitaplarını “www.mahiye.net/kitap.html” sitemden 

ücretsiz indirin.   

Köşe yazılarım: www.ilk-kursun.com/kose-yazilari/ilk-kursun/mahiyemorgul/  

Mahiye Morgül  /   mahiye@gmail.com   (12.7.2016) 
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