MEB’nın Üzerinde Olağanüstü Yetkileri Olan Bir Kurum; MYK!
5544 sayılı kanun, bu kanunla 2006 yılında kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik
Kurumuna(MYK) olağanüstü yetkiler veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında ve YÖK içerisinde bütün yaşananlar ve
aklınızın almakta zorlandığı bütün işler buradan kotarılıyor. Vermişiz ipleri bu sömürge üst
kurumunun eline. Kurumun başına kanunla on tane yabancı uzman(!) koymuşuz.
Kanunda demişiz ki:
Bu kanun kapsamında olan “eğitim ve öğretim kurumları” denilince, bütün örgün ve
yaygın eğitim kurumları anlaşılmalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar, ilk, orta ve yüksek
okulların tümünde, bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu belirleme yetkisi bu
kuruma aittir…
Yani, “MEB’nın amacını ve programlarını Mesleki Yeterlilik Kurumu belirler” demişiz! Biz
de hala MEB yetkilidir zannediyoruz.
Şu anda MEB’nın hukuki durumu çekişmelidir, biz bizim olduğunu zannediyoruz, ama yasal
yetkili organ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, SGK içerisine oturtulan MYK’dır. Her
ikisinin de sembolü mavidir, bunun mesajı “Bu kurum yabancı piyasanın denetimine geçmiştir” veya
“bu kurumda haçlı işgali tamamlanmıştır” şeklinde algıya açıktır.
MADDE 2- Tanımlar
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları
temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim,
ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,
d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile
uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî
eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla
kazandırılan yeterlilik esaslarını,
e) Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafından
kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,
f) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı
tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel
belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,
g) Eğitim ve öğretim kurumları: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik
ve meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif
programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü,
ifade eder.
…….
Yukarıda yasadan alıntıladığımız maddelere göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından
verilen bütün diplomalar artık geçersizdir. Uygulama örneği; mühendislik belgeleri İş-Kur’da akredite
edilmektedir.
Bakanlık binaları, diplomalar, fakülteler ve eğitim kurumları piyasaya devredilirken Bakan
Ömer Dinçer, orada MYK adına yediemin konumundadır.
İlköğretimden Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Din Kültürü, Bilgisayar ve İngilizce derslerini
seçmeli ders yaparak, bunları piyasada paralı kurslara atarak fiilen kaldıracaklarını 2004 Kasım ayı
Tebliğler Dergisinde yayınlamışlardı, yazmıştım. Din Dersi ve Arapça Dersi için camilere afişleri
asıldı bile. Yani, cami, din öğretimini parayla yapan yere dönüyor. Yakında DİB de kalkacak, imamın
maaşını devlet vermeyecek, sözleşmeli imamın maaşını cemaat verecek… Bu, paralı ibadettir.
Dikkat ediniz, yeni laiklik tanımı geliyor, başbakanın ağzından duyduğumuz “biz laikiz”
sözleri sizi yanıltmasın, piyasaya devretme sırası camilere gelmiştir. “Camilerin özelleştirilmesi
laikliğin gereğidir” diyecekler, onu da laikliğin başına yıkacaklar! Allah’tan da mı korkmuyorlar?
MYK Yasasını geçiren H.Çelik, bakanken 2005’de “merkezi lağvetmek için 13 başlık 29
kriter hazırladık, hepsi hazır” demişti. Demek, sıra camilere geldi.
Paran kadar sağlık, paran kadar eğitim, paran kadar ibadet… İşte AKP’nin demokratik
açılımı!
İşte AKP’nin getirdiği yasalar ve MYK’nın olağanüstü yetkileri… Getireceği anayasa da bu
yasaların garantisi içindir, sakın aldanmayın.
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