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EMO’nun bir diğer amacının da mesleğin ve meslek-
taşlarının hak ve çıkarlarını korumak olduğunu düşü-
nürsek, Odamız önümüzdeki dönemlerde yeni me-
zun olup iş bulamayan üyeler için mesleki etkinlikleri 
artırmalı, yeni mezunlar ile işverenleri buluşturmalı, 
resmi kurumlarla görüşerek üyelerin mesleki alanda 
kısmen de olsa tecrübe kazanabilmesi adına, mes-
leğe yeni adım atan mühendislere yardımcı olacak 
bir sistemin altyapı çalışmasını yapmalı. Böylece yeni 
mezunlar tecrübe kazanabilecek, maddi açıdan az da 
olsa gelir elde edebilecek, meslekten soğumayacak 
ve iş bulma şansını artırmış olacaktır. 

Ülkemizde mühendislik, mimarlık, şehir plânlama 
eğitimi 150’den fazla üniversitede verilmekte her yıl 
60 binden fazla yeni mezun iş hayatına atılmak için 
mezun olmaktadır. Mezun sayısının fazlalığı, ekono-
mik kriz baskısı, sanayinin yetersizliği, kamusal üre-
tim tesislerinin özelleştirilerek kapatılması sonucu 
binlerce mühendis, mimar ve şehir plâncısı işsizlikle 
boğuşmakta. Meslek mensubu sayısının artması, 
işsizlik oranlarının yükselmesi ve ücret politikaları 
yüzünden mühendislik mesleğinden hızla kaçış ya-
şanmakta.

Her sene binlercemiz, üniversitelerden mezun oluyo-
ruz ve ne yazık ki yarımıza yakınımız iş bulamıyor ya 
da istediğimiz alanda çalışamıyoruz. Bu kadar şişkin-
lik varken bile üniversiteler açılmaya devam ediyor. 
Ben ve benim durumumda olan gençler, mesleğimiz 
olacak umuduyla hayaller kurarken, mezun olunca 
heveslerimiz kursağımızda kalıyor ve üniversite me-
zunu işsiz oluyoruz. Ve hâlâ birileri çıkıp pişkin pişkin 
‘Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok’ 
diyebiliyor. Bizse ‘Madem her mezun iş bulamaya-
cak neden yerli esnafı memnun etmek için her dağ 
başına üniversite açıyorsunuz?’ diye sorunca vatan 
haini oluyoruz. Tüm bu yaşananların bir nebze önü-
ne geçebilmek için plânlı, programlı, kamudan yana, 
laik ve bilimsel bir eğitim çerçevesinde,  eğitimde 
fırsat eşitliği sağlanmalı; nitelikli, alt yapısı, donamını 
sağlanmış üniversitelerde yaratıcı, sorgulayıcı, özgür 
bireylerin yetiştiği çağdaş, modern üniversite eğiti-
minin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.  
Üniversitelerde mühendislik, mimarlık ve şehir plân-
lama ile ilgili yüksek öğrenimin plânlanmasında yeni 
fakülte ve bölümlerin açılmasında, eğitim programla-
rının oluşturulmasında, kontenjanların belirlenmesi 
süreçlerinde ilgili Oda ve sendikaların görüşleri de 
alınmalı, işsiz, mutsuz ve umutsuz bir gençlik yaratıl-
mamalı. Eşit, parasız, bilimsel, özerk, demokratik bir 
üniversite eğitimi bir an önce hayata geçirilmelidir. 

MÜHENDİSLİK DİPLOMASININ KİRAYA VERİLMESİ 
SUÇTUR VE ETİK DEĞİLDİR!

EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından 6 Aralık 2019 Cuma günü yapılan 

basın açıklamasında, son günlerde bazı internet 
sitelerinde alenen “mühendislik diploması kiraya 
verilir” ilânlarının yayınlandığına dikkat çekilerek “ 

Bilinmelidir ki; mühendislik projeleri ancak mühendis 
ünvanına sahip, Odası tarafından yetkilendirilmiş 

mühendisler tarafından hazırlanabilir ve sorumluluğu 
da imza sahibi mühendise aittir. Başkaları tarafından 

hazırlanan projelere imza atan mühendisler açıkça suç 
işlemektedirler.” denildi. 

DENETİMSİZ OLARAK SATILAN ELEKTRİKLİ 
ISITICILARIN KULLANIMI CAN ALIYOR!

Ankara’nın Altındağ İlçesi Karapürçek Mahallesi’nde 
01 Ocak 2020 günü gerçekleşen ve elektrikli ısıtıcıdan 
kaynaklandığı düşünülen yangında 4 kişinin hayatını 
kaybetmesi, 8 kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak 

EMO Ankara Şubesi 24.Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından 4 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılan basın 

açıklamasında “Denetimsiz Olarak Satılan Elektrikli 
Isıtıcıların Kullanımı Can Alıyor! “ denildi. 

GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER ÇARESİZLİKTEN 
ÖLÜMÜ SEÇMESİN!

Türkiye derin bir ekonomik kriz ve kırılma yaşandığını; 
hayat pahalılığı, yüksek enflasyon baskısı, işsiz sayısının 

7 milyonu aşması, açlık, yoksulluk, güvencesizlik, 
gelecek korkusunun insanları intihara sürüklediğini 
belirten Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

24. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 08 Ocak 
2020 Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında 

“Geleceğimiz olan gençler çaresizlikten ölümü 
seçmesin!” denildi. 

SARI BASIN KARTLARINI İPTAL EDEREK ÖZGÜR 
BASINI SUSTURAMAZSINIZ!

Basın Kartları Komisyonu’nun, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının ardından sarı 

basın kartı yenileme başvurusu yapan Evrensel, BirGün 
Cumhuriyet Gazeteleri muhabir ve yöneticilerinin sarı 

basın kartlarının iptal edilmesiyle ilgili olarak EMO 
Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 

25 Ocak 2020 günü yapılan basın açıklamasında 
“Sarı basın kartlarını iptal ederek özgür basını 

susturamazsınız“ denildi.

basın açıklamaları...

Basın açıklamalarının tam metni için başlığa tıklayınız

http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=129802&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=129802&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130133&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130133&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130277&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130277&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130378&tipi=3&sube=14
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=130378&tipi=3&sube=14
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