2018 yılında ilkokul yerine daha az bilgiyle 4 yıllık anaokulu geliyor.
TEOG kalktı, 5.sınıfa gelen yüz çocuktan beşi “iyiler” okuluna, doksanbeşi “ötekiler” okuluna gidecek; %5 içine
girmek için sayısız sınav ve çok daha erken yaşta evde özel ders dönemi geliyor.
2+ 2 anaokulunda 2 yıl sadece okuma 2 yıl sadece yazma, evde okuma yazma ve evde tabletle ev okulu sistemi
yakında bize de geliyor. Şimdiden harfleri öğretmekte zorlanan öğretmenler “çocuğunuzu evde tabletle çalıştırın” diyor.
2017-2018 yılı Türkçe-1 Ders kitabında robot köpek satan Siberton Kilisesini, robot bebek satan “beberobo”
şirketini ve vahşet resimlerine “eğlendirerek din eğitimi” diyen bir karikatür dergisini tanıtan okuma yazma etkinlikleri
bulunmaktadır; savcılığa suç duyurusu yapınız. Türkçe kitabında lanet sembolü baykuşlar ve konuşma baloncuklarıyla
büyük harfe çizgi hayvan öyküleri yer aldı. Çocukların 8.sınıfa kadar uyduruk öykülerle gerçek hayatla bağları
kopartılmakta, suni olarak uzatılmış çocukluk çağıyla erişkinliğe geçememektedirler. Bu hayali okul sistemi 2005 de geldi.
2006 yılında TBMM’de kapalı oturumda geçirilen 2006/5544 sayılı yasayla Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) 10 yabancıyla bir eğitim piyasası üst kurulu kurulmuştu. Fakülteler sertifika piyasasına
devredilecek, merkezi sistem sınavlar kalkacak, denklik verilmiş sınav şirketleri piyasası açılacak, açılıyor. Devlet ilk ve
ortaokulları belediyelere verilerek daha geri eğitime itilecek.
Opera ve tiyatrolar, TRT ve radyolar, nota arşivleri satılacak. Sanatı ve sanatçı yetiştirmeyi, eğitimi ve öğretmen
yetiştirmeyi, Sağlık, Hukuk ve Din Eğitimi özel şirketlere verilecek. TÜSAK kuruldu, dansçı, opera ve tiyatro sanatçısı
yetiştirme sertifika yeterlilik(!) kursları MYK’da hazırlandı; konservatuarlar kapatılıyor!
Talim Terbiye Kurulu özel EDAM şirketiyle anlaştı, Din kitapları karikatürlerle ve pornoyla dolduruldu, 2015
darbesinden sonra EDAM’ın kurucusu ve ev okulu sistemini savunan A. Durmuş Talim Terbiye’nin başına getirildi, devlet
okullarının ve merkezi sistem sınavın kaldırılması için gençleri sivil itaatsizliğe davet eden. “Eğitim; Bir Kitle İmha Silahı”
(edam 2016) kitabı yayınladı, model elit okulları ve sertifikalı öğretmenlik savunuyor.
1995’de Tansu Çiller’in davetiyle Dünya Bankasından gelen SPAN Amerikan eğitim şirketinin 4 adamı 2005’e
kadar YÖK içerisinde çalıştı, piyasacı parçalı eğitimi hazırladılar ve 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, porno, Süpermen, uçan kız, uçan süpürge, hayalet, vb kötü şey kitaplara girdi. Örneğin, ufuk
çizgisinde bayrak direği var; perspektifi bozuk resimlerle uzak-yakın mesafe kavramı yok edildi. DİB’nın kitaplarında bile
bulut üzerinde Cami ve Kâbe karikatürleri, Kâbe üzerinde salyangoz resmi vb var.
MYK’nın bir hedefi de erken yaşta İngilizce başlatmak ve dışarıdan öğretmen (misyoner!) getirtmektir. İngilizce
ders kitapları 2.sınıftan itibaren Protestan Evangelist din bayramlarını öğretiyor. 23 Nisan’ı Hıristiyan Bayramları arasında
göstermek, insan resimlerinden kol kafa kestirerek canavar yaptırmak, üç gözlü beş kollu kuyruklu insan resimleriyle vahşi
yaratıkları öğreten İngilizce ders kitapları Pilot Okullarda kullanılıyor.
Eğitimi piyasaya atarken eğitimde birlik bitecek, çocuklarımızı tehlikelerden koruyan bir devlet kalmayacaktır.
Okullar ve ders kitapları şu hale geldi:
*Temel Eğitim 1.kademe: . (5/6-9 yaş) Şimdilik “ilkokul” adı kullanılıyor, 4 yıllık Anaokuludur. Çocuk okuryazmaz, bilimdışı kitaplarla akılları karıştırılır, eğik yazıya zorlanır, okuldan nefret eder, bileği ve omurgası eğrilir, sinir
sıkışması yaşar, aşağıdan yukarı eğri çizime alıştığı için ileride cetvelle dahi dik-düz çizgi çekemez!
Ders kitaplarında 2005den beri bütün resimlerde “zemin-mekan-sınır-ışık-perspektif” yoktur. Bununla mesafe
kavramı yok edilen çocuklar arabanın altında kalırlar. Bu kitaplarla disleksi, diskalkuli, dispraksi, disgrafi olan çocuklar
özel alt sınıflarda normal eğitimin dışına itilecek; hapçı bir nesil gelecek, aile eğitime çok daha fazla para harcayacak. Eğik
bitişik yazıyla disleksi olmaya itilen çocuklara 2017’nin sonunda “disleksi hastalık değildir” denildi.
TÜBİTAK’ın önünde basın açıklaması yaparak dava açmış olduğum Türkçe-1 kitabından sayfalar
yaktım.(3.8.2013) Bu kitabın davasını kazandık, Bilirkişi seçilen beş profesör tarafından “ders kitabı olarak kullanılması
sakıncalıdır” raporu verildi (25.5.2015) ve MEB davacı veliye tazminat ödemeye mahküm edildi. Yerine daha kötüsü geldi
(2015), ona da milli ve manevi değerleri aşağılama, porno, korku vb pedagojik hataları nedeniyle Danıştay 8 dairede dava
açtık. Vahşet ve etnik masallar içeren 4.Sınıf İnsan Hakları Vatandaşlık (2016) için 3 veli dava açtık, kitap kaldırıldı.
İngilizce, Arapça ve Türkçe kitaplarında şifre kullanma, insan resimlerinden kol kafa kesme etkinlikleri var;
çocukların kendini arkadaşını öldürmeye yöneleceği etkinlikler var, hazin sonuçlarını yaşıyoruz (2016-17).
*2.devre; Sınıf öğretmeni artık yok! 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 İngilizce Protestanlık öğretiyoruz! İngilizce
5.sınıf 15 saat zorunlu oldu; sokakları yabancı devletlerin özel dil şirketleri çoktan sardı. (2017)
Yeni Anayasa Tasarısında “demokratik /çağcıl laiklik” tanımı geliyor. Aleviliği ayrı din gibi gösterip din dışı ilan
etmek, okulda çocukları ayrı sınıflarda Din eğitimine sokmak, birliğimizi bozucu sözde demokratik kılıflardır. Cemevine
AB eliyle dergah statüsü verilmesi de Atatürk’ün kapattığı tekkeleri açmaya yönelik ön adımdır.
Bu emperyalist eğitim programında devlet okulları belediyelere bağlandığı zaman çocukların disiplin dosyası
ABD’deki gibi 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, eskilerini de sildirin.
Temel Dersler: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi’dir. Akıl dağıtsın diye üçer aylık verilir.
Ana Seçmeli Ders ve Seçmeli Dersler; eğitimde birlik tamamen parçalanır, iki kardeş bile aynı konuları
konuşamaz hale gelir. Her bir ders internetten video kameralı hale gelir, sınav şirketlerinde sınıf atlarsınız!
*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. Seçmeli dersler çoklukla dışarıda, ya Din
okulunda, ya paralı kursta veya okul dışı kulüplerde alınır. Çocuk okuldan çok okul dışında olur, ABD sistemidir!
*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 masası 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 çeviremez haldedir.
Devlet okulları tamamen boşalır, liseye kayıtlı ama dışarıda dolaşır; kontrolsüzlük ve kaos egemen olur,
çocukların psikopat olması için her türlü koşul yaratılır. Suça bulaşmış genç sayısı artar, paralı asker devşirme şirketlerine
kaynak buradadır.
Rize –Pazar Fen lisesinde yaşanan öldürme olayının sorumlusu MEB ders kitaplarıdır ve bizler, bu eğitime suskun
kalışımızdır. O okul ordan kaldırılmalı, başka bir yerde yenisi yapılmalı, tüm öğrenciler yaşadıkları olayın etkisinden
kurtarılmalıdır.
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!
Üniversiteler sivil-özelleşiyor! ODTÜ’de bir otomotiv şirketi makine mühendisliği bölümünde kürsü açtı. 2015
Temmuz darbesiyle yabancı silah patronları Savunma Üniversitesi kürsüleri açabilecek! Teknokentlerle kuşatılan fakülteler
yabancı şirketten maaşlı kürsüler kurabilecek. CİA bile ajan sosyolog yetiştirme kürsüsü açabilecektir.
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 sayısız seçmeli ders icat edildi, müfredat paramparça oldu. 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).
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
kurulacaktır; MYK’nın kuruluş amacını burada görüyoruz. Kültürel Değerler gibi sayısız etnik bölücü ders olabilecek.

Aile bilgilerinizi okulun internet sitesinden sildirin. Boşanmış aile çocuklarına ve suça bulaşmış çocuklarımıza bu
yolla dadanan küresel çeteler var. Beri yandan yeni ders kitapları çocuklarınızı akıl hastası etmektedir.
Hediye dağıttığım 1970’lerin İLK-ORTA-LİSE ders kitaplarını çocuğunuzun çantasına koyarak okula gönderin,
ders öğretmeni bunları kullanmaya mecbur kalsın. Veya evde kendiniz çalıştırın. Kitapların internet adresi:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxCtJb55pjVQZEdBdUYxeFlpQlE
Ücretsiz indirin, fotokopi yaptırın, spiral ciltleyin ve çocuğunuzu mutlaka arkadaşıyla birlikte çalıştırın. Bu
kitaplarla hiç özel derse para vermeden çocuğunuzu her türlü sınava hazırlayabilirsiniz.
“Şarkılarla Evde Okuma Yazma” (24 video ders) hazırladım, bunları “mayana1950” YouTube adresimden
ücretsiz indirebilirsiniz ve video yayındaki TV Programlarımı izleyebilirsiniz.

Ve... Ekim 2017... İlkokulda dışarıdan kaynak kitap serbest oldu, bu halde velilerin isteğiyle eski
okul kitaplarını kullanma hakkı doğmuştur; veliler internetten ücretsiz indireceği kitapları fotokopi
ciltleyerek çocuğuna onları kullandırabilir.
Sevgili anneler, 1968 Müfredatının kitaplarını okullara geri getirelim, çocuklarımızı küresel
saldırılardan, zihin teröründen ve uzatılmış çocukluktan koruyalım.
Çocuk Koruma Kanununa çocukların akıl ve ruh sağlığına zararlı kitap basılmasını yasaklayan
hüküm eklemek ve akla ziyan yeni ders kitaplarını basanlar hakkında suç duyurusu yapmak üzere
hepinize iş düşüyor.
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