
  MYK’nın 10 yıllık gizlilik yasağı bitti, halka açıklansın!  

 

Bir gece yarısı kapalı oturumda geçirilen 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

yasasının meclis zabıtlarını on yıl halka kapalı tutma süresi bitti. Öyleyse zabıtlar açıklansın. 

Hem kapalı oturum, hem olağanüstü birleşimde geçirildi. Gayri hukukidir. Böyle bir 

yasayla kurulan bir kurum hukuksuzdur, kaldırılmalıdır.  

Öte yandan MYK internet sitesinde tarihçesi verilirken “yasa oy birliğiyle geçirildi” 

denilmektedir. Gece yarısı olağanüstü ve kapalı oturumda kaç kişiyle oylama yapılmış merak 

ediyorum. (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 

tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul 

edilmiştir. http://myk.gov.tr/index.php/tr/hakkimizda/tarihce) 

Eğitimi sektöre devretmek üzere kurulan bu kurumun yasası onuncu yılını doldurdu. 

Yasayı kim önerdi, kim evet dedi, kim hayır dedi, hakkında kim ne konuştu hala bilmiyoruz. 

Süresi doldu, artık tutanaklar açıklanmalıdır. Böyle bir eğitim darbesi meclisten nasıl geçirildi 

bilmek hakkımızdır.  

Kapalı oturumda halkımızdan gizlenen neydi, artık bilmek istiyoruz.  

MYK’nın kuruluş personelinde “on tane yabancı uyruklu uzman” çalıştı. Bunlar 

kimdi, bilmek istiyoruz.  

Fakülteden mezun olduğu halde durmadan sertifika toplamak zorunda bırakılan 

gençlerimiz başlarına gelenden kimlerin sorumlu olduğundan habersizdirler. Diplomayı fiilen 

geçersiz sayan bu yasayla, ellerindeki diplomanın sadece mezuniyet belgesi olduğunu, unvan 

almadıklarını bilmiyorlar. 

Bu yasayla birlikte bütün okullarda müfredatın içi boşaltıldı. Okulun adı ne olursa 

olsun fark etmiyor, sadece okuma yazma öğretiyor, o da şüpheli. İlköğretimi bile ilk dört 

yıldan sonra açık öğretime geçirdiler.  

10.yılında MYK ne işler karıştırıyor diye bir bakayım dedim, internet sitesine girdim, 

kılıfına uydurulmuş Oyuncular Sendikasıyla hazırladıkları sertifika kurslarını gördüm.  

http://myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana/1255 

“Oyuncular Sendikası ile İmzalanan Protokol Kapsamındaki Meslekler”  
6 seviyede oyuncu  

5 seviyede dans sanatçısı 

6 seviyede dublaj sanatçısı 

6 seviyede opera sanatçısı 

5 seviyede figüran 

Bu listeye göre opera, bale ve tiyatro eğitimi almak isteyenler sınavla girilen 

konservatuara değil parayı verenin sertifika aldığı “meslek kurslarına” gidecektir. Yani, devlet 

konservatuarları MYK tarafından mayınlanmaktadır! 

Mühendislik okumuş gençler 2006 yılında diplomalarının kaldırıldığını bilmiyorlar, 

MYK’yı da bilmiyorlar. Mühendislik fakültesi bitirdiği halde kaynakçı sertifikası veren kursa 

gitmiş olanlar bile durumun farkında değil.   

Eğitimle ilgili her gün yeni bir sıkıntı gündeme gelirken geri dönüp bu sıkıntıların 

MYK eliyle dayatıldığını konuşamıyoruz. Bari yasanın nasıl geçirildiğini öğrensek, o yasa 

geçirilirken nasıl türban gündemiyle oyalandığımızı da öğrenirdik.  

Son yıllarda aklımızı fikrimizi porno ile dolduran bir psikolojik harple karşı 

karşıyayız.  DİP burada kullanılmıştır. Bu durum Din eğitimi kitaplarında da var. 

Çocuklarımızın aklını dersten alıp buralara çekiyorlar. Bu ancak düşmanlarımızın istediği bir 

şeydir. İlk okuma yazma kitabından lise kitaplarına kadar, Türkçe, İngilizce, Din kitaplarında 

porno var.   

http://myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standard-ana/1255


Öğrencinin dikkatini dersten başka şeylere çeken (akıl dağıtan) her türlü sessiz mayın 

SPAN adlı Amerikan eğitim şirketi tarafından üretildi ve yeni ders kitaplarıyla birlikte tüm 

okullara yayıldı. Bunları çok yazdım.  

En son 1.sınıf Okuma Yazma kitabında milli ve manevi değerlerimizin aşağılandığı ve 

porno cümleler yer aldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum ve “Önce idari hukuk 

sürecini tamamlamalısınız” diye bir cevap almıştım. Aynı süreçte MEB’na yaptığım şikayete 

“Ses temelli eğitime uygun olarak hazırlanmıştır, kitapta bozuk cümle yoktur” gibi bir cevap 

aldım ve bu cevabı savcılığa ilettim, yeniden suç duyurusu yaptım.  Bu kez sesimin 

duyulacağından umutluyum. 

Şimdi; 

MYK eliyle tüm meslekler mayınlanıyor.   

MEB eliyle yeni neslin akıl ve ruh sağlığı mayınlanıyor 

DİB eliyle toplumun ruh sağlığı mayınlanıyor 

Aklımız dağıldı, olan biteni anlamakta zorlanıyoruz. Mesela, 1128 akademisyen çıkıp 

şehirleri mayınlayanlara moral destek veriyor. Bunlar diplomalar kaldırılırken hiç yoklardı, 

MYK kurulurken hiç yoklardı.  

Bunlar; “Çoklu zeka” yaftası altında ders kitaplarına sessiz mayın döşenirken yoklardı, 

“Barış” yaftası arkasında sokaklara mayın döşenirken de yoklardı. Diyarbakır sokakları 

mayınlardan temizlenirken ortaya çıktılar. Kusura bakmasınlar, ölen PKK’lı kendi kazdığı 

çukura düşüyor, baştan “çukur kazmayın” diye imza toplayacaklardı, geç kaldılar.  

Fakat toplu akıl tutulmasına düştüğümüzün resmidir, bunlar “Çukur kazmayın” diyen 

kendi arkadaşlarının başına gelenlerden korkmuş da olabilirler. Kaosa düşürüldük, her birimiz 

akli selim davranamaz hale gelebiliriz.  

Bu kaostan 2023 hedefine ulaşmak isteyenler olduğunu unutmayalım. İsrail yanlısı bir 

Kürt şeriat eyaleti onların hedefidir. PKK laiktir diyerek üstüne gidiyorlar, bölücü olduğu için 

değil. Bu ayrıntıyı unutmayalım.  

Olan biteni anlamaktan yoksun bir nesil yetiştirmek de MYK’nın programındadır. 

Aklı pornoda kalmış bir nesil, okuduğunu duyduğunu anlamaktan yoksun, 8 zeka seviyesinde 

tutulan. Bakın, işte, on yıl önce içinde 10 yabancı uyruklunun bulunduğu MYK’nın nasıl 

kurulduğunu bile bilmiyoruz. On yılı doldu, Meclis tutanakları artık açılsın.  

Tutanakların kopyasını istesem verirler mi bilmiyorum, ilk fırsatta TBMM’ne gidip 

isteyeceğim. 
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