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Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerine 
8 Odadan Mektup

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Siz değerli bilim insanlarına böyle bir 
mektubu kaleme aldığımız ve bu yolla 
duyurmak zorunda kaldığımız için üz-
günüz. Ancak ülkemizde yaşanan san-
sür ve demokratik talepleri yok sayma 
süreci her alanda olduğu gibi bilim ve 
tekniğin hâkim olması gereken mühen-
dislik alanında da sürüyor. Bu nedenle 
sizleri önemli bir konu hakkında bil-
gilendirmek ve yetiştirdiğiniz mühen-
dislerin hangi gerçeklerle karşı karşıya 
olduğunu göstermek istiyoruz.

Demokratik taleplerin yurt çapında 

yükseldiği bir dönemde tüm gözler 
Gezi Parkı özelinde ülkemizdeki de-
mokrasinin varlığına odaklanmışken 
kamu yararını yok sayan uygulamalar, 
akademisyenlerin de desteği alınarak 
alelacele hayata geçirilmeye çalışılıyor. 
İktidar, tüm eğitim sistemini özelleş-
tirmeye dönük politikası kapsamında 
teknik eğitimin değerini de yok sayarak 
işverenlere bırakmaya hazırlanırken 
teknik öğretmenlerin işsizlik sorunu-
nu, onlara da mühendis unvanı vererek, 
mühendislik mesleğine tahvil etmeye 
kalkıyor. 

Aynı meslek alanının farklı kademele-
rinde işbirliği içinde çalışma yürüten 
iki meslek grubunun, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik ve politik açmaz-
lar nedeniyle karşı karşıya getirilmesi 
sorunların çözümü açısından yarar sağ-
lamayacaktır. 

Mühendislik fakültelerinin eğitim ka-
litesi elbette tartışılabilir. Ancak ülke-
mizde mühendislerin yaşadığı işsizlik 
sorunu, yalnızca eğitim sorunuyla açık-
lanamaz. Ülkenin kalkınma ve gelişim 
planları ve buna uygun istihdam poli-
tikasının oluşturulmamış olması biz-

ler gibi tüm meslek grupları açısından 
büyük bir açmaz oluşturmaktadır. Bu 
nedenle istihdam edilemeyen mühendis 
ve teknik öğretmen sayısı artmaktadır. 
Dolayısıyla bizim sorunumuz ile teknik 
öğretmenlerin sorunu temelde ortaktır. 

TMMOB‘nin mühendislik eğitiminde 
oluşabilecek sıkıntıları dile getirmesi, 
tabela değiştirerek veya göstermelik 
sınavlarla dâhil olunan tamamlama 
programlarıyla mühendis yetiştirile-
meyeceğini belirtmesi, kamu kurumu 
niteliğinde meslek örgütü olmasının ge-
tirdiği bir zorunluluktur. 

Ancak gelinen noktada YÖK 06 Hazi-
ran 2013 tarihli Genel Kurul kararını 
sır gibi saklamakta, şeffaf yönetim an-
layışını hiçe saymakta ve Resmi Bil-
gi Edinme sayfalarını ve epostalarını 
kapatmaktadır. Bilindiği üzere YÖK 
tarafından teknik öğretmenlere mühen-
dislik unvanı almalarını sağlayacak sı-
nav duyurusu yapılmış durumdadır. Bu 
duyuru kapsamında, sayılarının 72 bin 
olduğu söylenen teknik öğretmenlere 
mühendis unvanı almak için başvuru 
hakkı veriliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

“Teknik Öğretmenler 

İçin Mühendislik 

Tamamlama 

Programlarına Giriş 

Sınavı” ile ilgili olarak 

TMMOB`ye bağlı 

sekiz oda imzasıyla 

mühendislik fakültesi 

öğretim üyelerine 

mektup gönderildi.
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Merkezi‘nin (ÖSYM) 7 Haziran 
2013 tarihli “Teknik Öğretmen-
ler İçin Mühendislik Tamam-
lama Programları Giriş Sınavı 
(2013-Mühendislik Tamamlama): 
Başvuru İşlemleri ve Örnek Soru-
lar” başlıklı duyurusunda örnek so-
rulara da yer verilmiştir. Bu sorular 
incelendiğinde, değil mühendislik, 
değil üniversite sınavları, ortaokul 
öğrencilerine bile haksızlık edecek 
kadar basit, seviye belirleme sı-
navlarının da altında kalacak kolaylıkta 
sorularla mühendislik unvanının da-
ğıtılacağı görülmektedir. Ayrıca farklı 
mühendislik disiplinlerine yönelik ayrı 
sınav yapılmaması, tüm mühendislikle-
rin aynı “torba sınav” içinde değerlen-
dirilecek olması da bilimsel açıdan iti-
razımızı haklı kılan diğer bir nedendir.

Mevcut koşullarda 1992 yılından beri 
yürürlükte olan “Teknik Öğretmenler 
İçin Düzenlenecek Mühendislik Prog-
ramlarının Uygulama Esas ve Usulleri 
Yönetmeliği” kapsamında Üniversite-
lerarası Kurul tarafından ilgili mühen-
dislik fakültelerine hazırlatılan yeter-
lilik sınavından 100 üzerinden en az 
50 alanların puanlarına göre kontenjan 
dâhilinde iki yarı dönemlik tamamla-
ma mühendislik programına girmeleri 
öngörülmektedir. Ancak bu sınavları 
bugüne kadar kazanabilen aday sayısı 
yüzler basamağıyla sınırlı olarak ifade 
edilirken, bugün ortaokul seviyesinde 
sorularla 72 bin teknik öğretmene un-
van dağıtılmaya çalışılmaktadır. Bu uy-
gulama açık bir biçimde eğitimde eşit-
sizlik ve adaletsizlik oluşturmaktadır.

Bu şekilde kolayca “unvan” dağıtımı 
uygulaması bilime ve mühendislere, 
hatta bırakalım üniversiteye hazırlanan 
öğrencileri, SBS‘ye girmiş ortaokul 
öğrencilerine de büyük bir haksızlık-
tır. Bu haksızlığı teknik öğretmenlerin 
içine itildikleri işsizlik sorunuyla kabul 
edilebilir hale getirmek de mümkün 
değildir. Bildiğimiz üzere ülkemizde 
işsizlik çok ciddi bir sorundur. Teknik 
eğitim fakültelerini kapatarak teknik 

öğretmenlerin istihdam alanlarını yok 
eden siyasal iktidar, teknik öğretmenler 
nezdinde yeni mağduriyetler yaratarak 
işsizlik sorununu sözde “çözmeye” 
kalkmaktadır. Bunu mühendislerin ka-
bul etmesini beklemek; bilimsel ve tek-
nik olarak da, kamu yararı açısından da, 
çalışan mühendislerin hakları açısından 
da akıl dışıdır ve kabul edilmemesi ge-
rekir.

Yine mevcut yönetmeliğe göre iki yarı 
dönemi kapsayacak olan tamamlama 
eğitiminin teknik eğitim fakültelerinde 
verilmesi gerekmektedir. Ama iktidar 
ve YÖK bu fakülteleri kapattıklarını 
sanırız unutmuştur. Gerçekte ortada bu 
eğitimi verecek kurum dahi bulunma-
maktadır. 

Bugüne kadar üniversite mezunlarının 
“sınıf öğretmeni” olmasına ya da belli 
bir temel bilim alanında eğitim görmüş 
olanların kendi dallarında branş öğ-
retmeni olmasına; tamamlayıcı olarak 
“pedagojik eğitim” görmeleri koşuluyla 
olanak tanınmıştır. Bu tür uygulamalar 
bile eleştirilmekle birlikte “öğretmen 
açığı” nedeniyle kamu nezdinde kabul 
görmüştür. Ancak ülkemizde mühen-
dislik mesleğinde bir açık söz konusu 
değilken şikayet ettiğimiz uygulamaya 
başvurulmaktadır. Üstelik işvereninden 
işadamına, bürokratından uzmanına 
kadar herkesin ülkenin kalkınması için 
mesleki eğitimin öneminden söz ettiği 
bir ortamda mesleki eğitimi yok etmek 
ve mühendislik mesleğinin içini boşalt-
maya dönük bir uygulama yürürlüğe 
konulmak istenmektedir. 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

En başta sizlerin bildiği üzere, 
bilimsel, teknik, akademik gös-
tergeler, mesleki ve teknik eğitim 
fakültelerinde uygulanan progra-
mın, mühendislik unvanı elde et-
mek için yeterli olmadığını ortaya 
koymaktadır. Teknik öğretmenle-
rin unvanlarının değiştirilmesiyle 
mühendis olunamayacağı bilimsel 
bir gerçektir. Mühendislik özel bir 

eğitimi gerektirir ve yama niteliğindeki 
programlarla yapılamaz. Mühendislik, 
tasarım, plan ve program gibi temel 
unsurlar aracılığıyla üretim ile hizmet 
sürecinin bütününe yöneliktir. Tek-
nik öğretmenlik ise tasarım, plan ve 
program boyutlarını içermez ve üretim 
veya hizmet sürecinin belirli an veya 
parçaları üzerinde yoğunlaşır. Kısaca 
mühendislik ile teknik öğretmenlik, 
üretim sürecinin bütününde birlikte iş 
yapmakla birlikte farklı formasyonlara 
sahiptir.

Bu gerçeklerden hareketle; mühendis-
ler, mühendislik öğrencileri ve meslek 
örgütlerinin seslerine kulak verilmesini 
istiyor, YÖK‘ün duyurusunu yaptığı, 
ÖSYM tarafından yapılacak olan “Tek-
nik Öğretmenler İçin Mühendislik Ta-
mamlama Programları Giriş Sınavı”nın 
iptal edilmesi için sizlerin de bulundu-
ğunuz yerden itiraz etmenizi, yetiştirdi-
ğiniz mühendisler adına talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Tekstil Mühendisleri Odası 


