
Formasyon Mağduru Gençlerimiz Haykırıyor 
 
 “Ben Fen-Edebiyat fakültesi mezunu bir işsizim!  
Atamamın yapılması için her şeyden önce Pedagojik Formasyon sertifikasını almam 

gerekiyor ama ülkemizde her şeyin sertifikası birkaç lira ödenerek hiç eğitim görmeden 
alınabilirken biz formasyon sertifikasını alabilmek için, o şehir senin bu şehir benim seyyah 
olduk, 1 aydır koşturuyoruz. Ön kayıt için okullara, otobüslere, kargolara ödediğimiz paranın 
haddi hesabı da yok! Kendimizi o kadar harap ettiğimiz halde YÖK'ün ve bünyesindeki 
eğitim kurumlarının almış olduğu tutarsız kararlar bizim bu eğitimi almamıza engel teşkil 
etmektedir. Lütfen beni ve ben gibi tüm mağdur arkadaşlarımı duyun ve tüm Türkiye'ye 
sesimizi duyurun!  

Sizin de çözümümüzün bir parçası olmanızı canı gönülden diliyoruz!” 
Onlara diyorum ki: 
Sizin bilmeniz gereken şeyler sizden saklanıyor, o nedenle duvardan duvara 

toslatılıyorsunuz. Bunlarla uğraştırılıp asıl konudan uzak tutuluyorsunuz. 
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU adındaki piyasa üst kurulu tüm eğitim sistemini 

paraya tahvil ediyor. GATS Sözleşmesiyle emperyalist Dünya Ticaret Örgütüne bağlıdır. 
Fen Fakültelerini neredeyse kapatın diyecekler, çünkü NASA bile artık fizik 

bilimcileri işten çıkartıyor, mali krizdeler, bize de halkın duymayacağı şekilde “fizik 
derslerini kaldırın" demektedirler.  

Siz mezun olduktan sonraki müfredatlara hiç baktınız mı, içinde fizik konuları ne 
haldedir, lise düzeyinin altında olduğunu fark ettiniz mi? 

Fen fakültesi mezunlarına tayin yok, beklemeyin, sizi oyalıyorlar, liseler kapatılıyor. 
Demokratik eğitim açılımı geliyor, yani 2 yıllık kolej, 5 dersli, seçilen beş dersi okul 

dışında da almak serbest, isteyen internetten... 
 Bu programın halka açıklanmamasının nedeni önümüzdeki anayasa oylamasıdır, 

kimse oy vermez yoksa. Anayasa geçtiği gün önlerinde hiç bir engel kalmayacak. Eğitim ders 
başına piyasada satılacak, paran kadar bilgi toplama hakkı verecekler. 

 Yapacağınız tek şey bu MYK’nın önünde YANKEE GO HOME diye haykırmak, 
yüzlerini açığa çıkartmak, onları buralarda barınamaz hale getirmek. Bir de bu kurumun 
dayandığı 5544 sayılı kanun var, www.myk.gov.tr, den okuyunuz. Bu kanunu iptal etmeleri 
için bütün parlamenterlere telgraflar yağdırmak, 2006 da aileniz kime oy verdiyse o 
milletvekillerini evlerinden dışarı çıkamaz hale getirmek, kapılarında oturma eylemi yapmak. 

 MYK'yı deşifre edemezseniz, kovamazsanız, size ekmek yok, öyle görünüyor. 
Bir de "Hükümet AB ile 2003 de imzaladığı BASEL 3 Protokolünden çekilsin", talep 

etmelisiniz, yoksa bu protokol sizi işsiz bırakacak. 2012 de yürürlüğe giriyor, onun için 
anayasayı geçirtme aceleleri var. Buna göre, yabancı şirketlerin kendi elemanlarıyla burada iş 
kurmaları, eğitim-sağlık vb.şirket açarken kendi elemanlarını getirmeleri hakkı verilmiş.  

Her ikisi de, yasa ve protokol, mevcut kamucu anayasaya aykırıdır, o nedenle acilen 
piyasacı anayasa yapıyorlar. 

Yeni anayasa görüşmelerinin tıkanması için, milletvekillerinin utançlarından 
evlerinden çıkamaz hale gelmeleri bile sizin en demokratik başarınız olacaktır. 

 Kurtuluşunuz kendi ellerinizdedir, başkasından bekleme lüksünüz artık kalmamıştır. 
Henüz söylemedikleri, önünüzü tıkayarak sizi mecbur edecekleri sistemde, Lise Fen 

ve Edebiyat öğretmenlerinden MYK'nın isteyeceği şudur; piyasada sertifika veren kurs 
açmanızdır. Açacağınız kurs yeri için İş-KUR'a para vereceksiniz, yeterlilik belgesi 
alacaksınız, okul değil piyasada "bilgi satan işletme" olacaksınız, hiç bir yerde maaşlı 
öğretmen asla olamayacaksınız. 
 Sevgili formasyon mağduru genç kardeşim, 



 Dün YÖK’ün bütün telefonlarını kilitlediniz, MEB’nı e-posta yağmuruna tuttunuz. Bir 
de Mesleki Yeterlilik Kurumu telefonlarına ulaşmayı denediniz mi? (www.myk.gov.tr) 

Ya da e-postalarına yazmayı, ya da adreslerine bizzat giderek kendileriyle yüz yüze 
tanışmayı, hiç denediniz mi? 
 Tıpkı sınav sisteminin kaos yaratılarak piyasaya devredilmesi gibi, önce güvensizlik 
yaratılarak sizi bıktırmaktır amaçları, sonra en düşük ücrete razı olarak piyasada ne iş olursa 
yapmaya yöneltileceksiniz.  

Eğer emperyalistlerin savaş taktiklerini çözerseniz ufkunuzu daha iyi görebilirsiniz.  
  Mesleki Yeterlilik Kurumunun kendine şemsiyeli yumurtalı seremoni (B.Kuzu,SBF 
örneği) hazırlamasını hiç beklemeyin.  Onlar kendilerini perde arkasında tutmasını becerecek 
organizasyondadırlar. Size yumurtaları başkasına attırırlar. 
  YÖK kalksın diye size eylem yaptırmak da onların istediğidir, hedef şaşırtıyorlar. 
Yakında YÖK lağvedilecek zaten, o zaman siz telefon edecek muhatap da bulamayacaksınız.  
  FEN FAKÜLTELERİ ESKİ MÜFREDATLARINA DÖNSÜN 

FEN LİSELERİ DÜZ LİSEYE DÖNMESİN,  
LİSELER YOK EDİLMESİN (2 yıla indirilip kaldırılacak) 
İLKÖĞRETİMDE FEN MÜFREDATLARI KUŞA ÇEVRİLMESİN 

  Gibi, bilime sahip çıkan taleplerle, daha geniş öğrenci kitlesini yanınıza almalısınız. 
Bilime düşman bu kurumu kapattırmak için, 5544 sayılı malûm yasayı kaldırtmak 

üzere en demokratik yollardan bir şeyler yapmalısınız. 
Türk halkı sizin eğitilmeniz için harcadığı parayı bilgi olarak topluma geri vermenizi 

bekliyor. Sizin işsiz bekletilmeniz size yaptığımız yatırımın çöpe atılmasıdır, buna izin 
vermeyin. 
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