Mesleki Yeterlik Kurumu “MYK” Nedir?
2006/5544 sayılı yasayla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu, kısa adı MYK olan bu kurum
nedir, niçin kurulmuştur?
MYK’nın kamuoyundan gizli, basında hiç tartışılmadan, kapalı oturumda geçirilen bir yasayla
kurulmuş olması aslında bu sorunun tam cevabıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bağlıdır, yeri Kavaklıdere’de İş-kur ve SGK ile aynı yerdedir, koordine çalışırlar, üçünün de
kapısında mavi beyazlı kurum bayrağı asılıdır.
Anaokulundan üniversiteye kadar tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızı küresel piyasanın
istediği biçimde yeniden şekillendirmekle görevli bir kadro burada bulunur. MEB’nın amaçlarını bu
yönde değiştiren kurum burasıdır. MEB o nedenle artık şirket mantığıyla yönetilmekte, hangi
dairelerin açılacağı, başına hangi işletmecilerin getirileceği de MYK’da belirlenmektedir.
Müfredatları 3 aylık sertifikalı paralı kurslara çevirmekle görevli bu kadroda 10 yabancı
uyruklu uzman (Amerikalı!) çalışmaktadır.
MYK, kamucu eğitimimizi piyasaya devretmeyi iyi beceren, bunun yasalarını ve
kararnamelerini hazırlayan, 10 yabancı uzmanıyla YÖK’ten ve Milli Eğitim Bakanlığından daha
yukarıda, tek yetkili bir çeşit “sömürgeci piyasa üst kurulu”dur.
Eğitime indirilen bu darbe yasası, 2006 da, maalesef üç partinin katılımıyla kapalı oturumda
geçirilmiş, Anayasaya aykırılığı ortadayken Anayasa mahkemesine götürülmemiş, bugün bir suskun
adam olan A.Necdet Sezer tarafından da onaylanmıştır.
MYK, “yaşam boyu öğrenme” adı altında paralı çıraklık kursları ve paralı sınırsız sınav
getirmektedir. İHL okullarını dahi kapatıp İnanç sektörü (demokratik laiklik!) yaratmakla görevlidir.
Fen liselerini, meslek liselerini ve tüm öğretmen yetiştiren fakülteleri kapatacaktır.
Fakülte binaları kâr amaçlı işletmelere, okur-yazar olanların her yaşta ve her kılıkla gideceği
“yaşam boyu öğrenme” (demokratik eğitim!) adıyla piyasadan alınan çıraklık kurslarına dönüşecektir
ve MEB içersinde dairesi kurulmuştur. Odalar ve barolar da MEB ile ortaklaşa, yeni meslekler için
kolları sıvamış, “Arabulucu Hukukçu” gibi paralı sertifikalı kurslar açma toplantıları başlatmıştır. Öte
yandan bu örgütlerin yöneticileri bu yolla kendilerine gelir kapısı bulacaklarından, bu karşı devrime
sessiz onay vermeleri muhtemeldir.
MYK yasası, Dünya Ticaret Örgütüyle birlikte hazırlanmış piyasacı eğitim darbesidir, karşı
devrimdir. Adına “Demokratik Eğitim Açılımı” denilecek ve Lise dersleri piyasaya devredilecektir.
Keza Din Bilgisi ve Arapça dersi de piyasaya verilerek adına “Demokratik Laiklik” denilecektir.
Hepsi birden yeni Piyasacı Anayasayla birlikte halkımıza yutturulacaktır.
MYK’yı ve eğitim piyasası oluşumunu durdurmak için TBMM’deki duyarlı vekillerimizi
harekete geçirelim, hatta bize kulak verene kadar kapıları önünde çadır kuralım.
Tüm liseleri ve Eğitim Fakültelerini kapatacak olan 12 Yıllık Temel Eğitim ve Yaşam
Boyu Öğrenme programını durdurmak görevimiz olmalıdır.
40 yıl önceki ders kitaplarımızı yeniden basmalarını istiyoruz. Sevgili anne babalardan o
kitapları bulup korumaya almalarını rica ediyorum.
Karşı devrim kurumu olan 5544 sayılı MYK yasasını kaldırmak için oy verdiğimiz
milletvekillerini göreve davet edelim. Yeni seçilen vekillerin çoğu bu kurumdan habersizdir,
öncelikle bu kurumu deşifre edelim.
5544 sayılı MYK yasası KARŞI DEVRİM’dir!
MEB’nın görev ve teşkilatını değiştiren 15.9.2011 tarihli 652-KHK, onun uzantısıdır.
652-KHK ile kurulan Temel Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme daireleri kapatılmalıdır.
“YAŞAM BOYU ÖĞRENME” paralı kurslar tuzağıdır!
Ek:
Maliyemizi de yabancılara veren, Yabancı Mali Denetçiler getiren, 2.11.2011 tarihli 660-KHK
ile bir karşı devrim yasası daha geçirildi. Bu kurum da tıpkı MYK gibi emperyalist piyasa üst
kurumudur. Kuruluşu acilen durdurulmalıdır.
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