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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üye-
si mühendis, mimar ve şehir plancıları, Yükseköğretim 

Kurulu’nun (YÖK) teknik öğretmenlere mühendis unvanı 
verilmesini sağlayacak mühendislik tamamlama programı uy-
gulamasına karşı YÖK önünde kitlesel bir basın açıklaması 
yaptılar. TMMOB üyeleri, “Diren Mühendis” pankartları 
ve “Diplomayı yaktık geri dönüş yok” sloganları ile YÖK’e 
yürüdüler. Mühendislerin protestoları ve imza dilekçeleri 
dikkate alınmazken, mühendislik tamamlama sınav süreci 
tamamlandı ve kılavuz tercih rehberi de yayımlandı. 

Aralarında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yöneticileri-
nin ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda mühendis, mimar 
ve şehir plancısı, 4 Temmuz 2013 tarihinde, YÖK’ün teknik 
öğretmenlere dönük mühendislik tamamlamama programı ve 
bu programa ilişkin ÖSYM’nin yapacağı giriş sınavını protesto 
etti. “Mühendislik YÖK oluyor”, “Mühendis; Haklarına Sahip 
Çık!”, “Mühendis Şantiyeye Öğretmen Okula”, ve “Diren 
Mühendis” pankartları taşıyan TMMOB üyeleri, “Diplomalı 
işsiz olmayacağız”, “Diren mühendis mesleğine sahip çık”, 
“Diplomayı yaktık geri dönüş yok”, “Bu daha başlangıç mü-
cadeleye devam” sloganları ile YÖK önüne yürüdüler.

TMMOB üyeleri adına “mühendislik tamamlama programı” 
uygulamasının iptal edilmesi istemiyle hazırlanan dilekçeyi 
YÖK Başkanlığı’na TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Baş-
kanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi H. Can Doğan, 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bülent 
Tatlı, TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç ve TMMOB 
Hukuk Danışmanı Av. Nurten Çağlar Yakış iletti. 

Mühendislik tamamlama programı kararı alınmadan önce mü-
hendislerin örgütü olan TMMOB’nin görüşünü almayan YÖK, 
protesto eylemi sırasında TMMOB temsilcilerine görüşme 
talepleri olup olmadığını sordu. Ancak YÖK Başkanı’nın bu-
lunmadığını, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Durmuş Günay’ın 
bulunduğunun belirtilmesi üzerine de, gelinen aşamada ör-
gütün görüşlerini zaten dilekçelerle kurumsal düzeyde sunan 
TMMOB ayrıca görüşme talebinin olmadığını bildirdi. 

Meslek Alanları Niteliksizleştiriliyor
Dilekçelerin verilmesinden sonra YÖK önünde basın açık-
laması yapıldı. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Bülent Tatlı’nın okuduğu basın açıklamasında, son 
günlerde meslek alanlarına ve meslek odalarına yönelik birçok 
yeni düzenleme yapıldığına işaret edilerek, yeni yasalar, yönet-
melikler, genelgeler olarak hayata giren bu düzenlemelerin 
neredeyse tamamında, meslek alanlarının itibarsızlaştırıldığı, 
niteliksizleştirildiği ve meslek odalarının yasal konumları-
nın zayıflatılmasının ortak paydayı oluşturduğu vurgulandı. 
Açıklamada, “Güvence sağlama, işsizliğin azaltılması gerek-
çeleriyle kamuoyuna sunulan bu düzenlemeler, kavramların 
anlamlarını değiştirerek meslek alanımızın ülkemiz ve halkı-
mız için bulunması gereken konumunu bugünkünden dahi 
daha geri noktalara taşımaktadır” denildi.

“Eskinin makbul mesleklerinden” biri olan meslek alanının 
sürekli olarak yeniden tanımlandığına dikkat çekilen açıkla-
mada, teknik emeğin öneminin görmezden gelinerek yeni 

kaide ve kurallar oluşturulduğu belirtildi. Anahtar teknik 
personel, şantiye şefliği, iş güvenliği uzmanlığı, teknoloji 
fakülteleri, uzaktan eğitim konusunda yapılan düzenleme-
lerin meslek alanlarına dair yapılan düzenlemelerden sade-
ce birkaçı olduğuna işaret edilen açıklamada, düzenlemeye 
ilişkin eleştiriler de şöyle ortaya kondu:

“Ülkemizde Haziran ayında siyasi iktidarın politikala-
rına karşı sokakta özgürlük talepli büyük bir direniş 
yaşanırken, sessiz sedasız düzenleme yapma hevesinde 
olan siyasi iktidar yaşamın her alanında tahribat yarata-
cak düzenlemeleri hayata geçirdi. Bunlardan birisi de 
meslek alanımızda yeni olumsuzluklara yol açacak olan 
teknik öğretmenlere ancak mühendislik eğitimi ile hak 
edilecek olan mühendislik unvanı verilmesi için açılan 
sınav oldu. Haziran ayı içerisinde YÖK, 80 bin civarında 
teknik öğretmenin mühendis unvanı almasına olanak 
sağlayacak olan bir sınav açtığını duyurdu. 
Bu uygulama, aldatmacı bir yaklaşımla yürütülen eğitim 
politikalarının bir devamıdır. Planlamadan yoksun, alt-
yapıyı sağlamadan sadece daha fazla açmayı ilke edinen, 
olası sonuçları değerlendirmeden yapılan düzenlemeler 
büyük kayıplara yol açmaktadır. 4+4+4 eğitim sistemi 
bunun en iyi örneğidir. Sistem daha uygulandığı ilk yılda 
çökmüş, istenilen başarıyı elde edemediği gibi çocukla-
rımızda geri dönülmez sonuçlara yol açmıştır.
Benzer sonuçlar, YÖK tarafından yapılacak teknik öğret-
menlere mühendis unvanı verilmesi sınavında da açığa 
çıkacaktır. Yaklaşık 80 bin teknik öğretmenin işsizlik 
sorununun çözülmesi gerekçesiyle YÖK tarafından yapı-
lacak olan bu sınav, gerek teknik öğretmenlerin gerekse de 
mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının içerisinde 
bulunduğu güvencesizlik, işsizlik, niteliksizleşme ve iti-
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barsızlaşma sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi sorunu 
daha da fazla arttıracaktır. Aynı zamanda teknik eğitimin 
değerini yok sayan bu sınav, mühendis, mimar ve şehir 
plancısı olmak için üniversitelerin lisans bölümlerinde en 
az 4 sene emek veren öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın 
emeklerini de yok saymaktadır. Teknik öğretmenlerin de 
eğitim koşullarının iyileştirilmesi yerine kolaycı bir düzen-
lemeyle onlara sadece yeni bir iş alanı gösterilmektedir. 
Ancak bilinmelidir ki; teknik öğretmenlik ve mühendislik 
üretim sürecinin bütününde birlikte iş yapabilir ancak 
birbirinin yerine geçebilecek meslek alanları olmadığı 
gibi her iki meslek alanı da farklı formasyonlara sahiptir. 
Mühendislik eğitimi, tasarım, plan ve program gibi temel 
unsurlar aracılığıyla üretim ile hizmet sürecinin bütünü-
ne yöneliktir. Teknik öğretmenlik ise üretim veya hizmet 
sürecinin belirli an veya parçaları üzerinde yoğunlaşır. 
Dolayısıyla her iki meslek alanı gerek eğitim gerekse de 
uygulama alanları açısından farklıdır.”

Uygulama Sorunları Arttıracak
“Böylesi bir zihniyette ortaya koyulan eğitim politikalarının 
sonu yoktur. Hiçbirimiz deneme yanılma tahtası değiliz. 
Ayrıca sorunlar, onları daha da arttıracak düzenlemelerle 
çözülemez. Unutulmamalıdır ki; işsizlik, niteliksizleşme, 
itibarsızlaşma ve güvencesizlik birçok meslek alanı için or-
tak sorunlardır. Ve bu sorunlar ancak her bir meslek dalında 
yapılacak iyileştirmelerle çözülebilir. Bu sorunları yaşayan 
kitleyi daha da büyüterek sorunlar giderilemez. Bu durum 
hepimizi kritik bir sınavın eşiğine getirmiştir” denilen açık-
lamada, bu sebeplerle plansız bir şekilde çok sayıda dona-
nımsız üniversite, fakülte açılmasına, çok sayıda niteliksiz 
mühendis yetiştirilmesine ve teknik öğretmenlere mühendis 
unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklardan 
vazgeçilmesi istendi. Açıklamada, mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bağlı 
odaların mutlaka yer alması gerektiğinin altı çizildi. 

80 bin civarında olduğu belirtilen teknik öğretmenin mü-
hendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan ve 21 Tem-
muz’da Ankara’da yapılacak olan Teknik Öğretmenler İçin 
Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı’nın iptal 
edilmesinin talep edildiği açıklama, şöyle tamamlandı:

“Biz mühendis ve mimarların, mühendislik ve mimarlık 
öğrencilerinin ve meslek örgütlerinin uyarılarına iktidar, 
Üniversitelerarası Kurul ve YÖK tarafından kulak verilme-
sini istiyor, YÖK’ün duyurusunu yaptığı ve ÖSYM tarafından 
yapılacak olan ‘Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Ta-
mamlama Programları Giriş Sınavı’nın ivedilikle iptal edil-
mesini istiyoruz. Bunun için bugün burada TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu olarak sınavın iptali için hazırlamış 
olduğumuz dilekçeyi YÖK’e vermek üzere geldik. Bizlerin 
yanında olan ve haklarına sahip çıkan herkese teşekkür edi-
yoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.” 

EMO Yönetim Kurulu, 
“Torba Sınav” ile 

Unvan Değişikliğine Tepki Gösterdi... 

GEL VATANDAŞ, 
BEDAVAYA 

MÜHENDİSLİK 
BURADA!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yöne-
tim Kurulu, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı 

dağıtılmasına yönelik uygulamaya tepki gösterdi. “On bin-
lerce öğrencinin emeği heba ediliyor, teknik öğretmenlere 
ortaöğretim düzeyinin altında sorularla mühendislik kapısı 
aralanıyor” denilen açıklamada, mühendislik tamamlamaya 
ilişkin alınan karar göstermelik olarak nitelendirilerek, yeni 
mağduriyetler yaratılmaması için Yükseköğretim Kurumu’na 
derhal bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu. 

EMO Yönetim Kurulu tarafından, 12 Haziran 2013 tari-
hinde, “Gel Vatandaş, Bedava Mühendislik Burada” baş-
lığı altında yapılan basın açıklamasında, Yükseköğretim 
Kurulu’nun (YÖK), mesleki eğitim ihtiyacını ve teknik 
öğretmen gerekliliğini hiçe sayarak, öğretmen olarak ye-
tiştirilen teknik insanlara mühendislik unvanı dağıttığı 
belirtildi. Demokratik taleplerin yurt çapında yükseldiği 
bir dönemde tüm gözlerin Gezi Parkı özelinde ülkedeki 
demokrasinin varlığına odaklanmışken; böyle bir ortamda 
kamu yararını yok sayan uygulamaların gözlerden kaçırılarak 
hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, 
iktidarın, bir yandan tüm eğitim sistemini özelleştirmeye 
dönük politikası kapsamında teknik eğitimin değerini de 
yok sayarak işverenlere bırakmaya hazırlandığı, diğer yandan 
teknik öğretmenlerin işsizlik sorununu, onlara da mühen-
dis unvanı vererek, mühendislik mesleğine tahvil etmeye 
kalktığına işaret edildi. 

“YÖK, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı almalarını sağ-
layacak sınav duyurusu yaptı. Bu duyuru kapsamında sayılarının 
72 bin olduğu söylenen teknik öğretmenlere mühendis unvanı 
almak için başvuru hakkı veriliyor. EMO’nun mesleki alanlarıyla 
ilgili ‘Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, 
Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, 
Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği’ me-
zunlarına da mühendislik unvanı verilmesinin yolu açılıyor” 
denilen açıklamaya, şöyle devam edildi: 

Torba Yasalardan Sonra Torba Sınav Dönemi
“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin (ÖSYM) 7 
Haziran 2013 tarihli ‘Teknik Öğretmenler İçin Mühendis-
lik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühen-
dislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular’ 
başlıklı duyurusunda örnek sorulara da yer verildi. Bu so-
rular incelendiğinde, değil mühendislik, değil üniversite 


