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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Kurulu, mesle-
ki ve teknik eğitim fakültelerinin 

teknoloji fakültelerine dönüştürülme-
siyle yaşanan karmaşayı inceleyerek, 
Yükseköğretim Kurulu’na ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. 
Yapılan yazılı basın açıklaması ile de 
tabela değiştirilerek mühendis yetişti-
rilemeyeceğinin altını çizdi.

EMO Yönetim Kurulu, teknoloji fakül-
telerine ilişkin olarak 5 Mayıs 2010 
tarihinde yazılı bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada, AKP Hükümeti’nin 
mesleki ve teknik eğitim fakülteleri 
mezunlarının yaşadığı istihdam soru-

TABELA DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜHENDİS YETİŞMEZ

“Bazı üniversiteler ne yazık ki 
yalnızca tabelası değiştirilen 
bu fakültelerden mühendis me-
zun etme hevesine kapılmıştır. 
Öncelikle tabela değiştirilerek 
mühendis yetiştirilemeyeceğini; 
bazı fakülte mezunlarının yaşadığı 
istihdam sorununun, yeni istihdam 
sorunları yaratılarak çözülemeye-
ceğini vurgulamak gerekmektedir. 
AKP Hükümeti, böyle bir konuda 
eğitim sistemini ve ülkenin gelişim 
planlarına göre istihdam ihtiyacını 
gözeten herhangi bir strateji belir-
lemeden ve konunun taraflarıyla 
paylaşmadan, oldu-bittiye getirerek 

hareket etmektedir. Ülkede 
genel seçimlerin yaklaştığı 
bir dönemde böyle bir 
karar alınması, yalnızca 
siyasal çıkarla açıklanabilir 
bir adımdır.” 

EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Göltaş 
imzasıyla Yükseköğretim 
Kurulu’na (YÖK) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 4 
Mayıs 2010 tarihinde gön-
derilen yazıyla, mesleki ve 
teknik eğitim fakültelerinin 
teknoloji fakültelerine dö-
nüştürülmesinin ardından 
yaşanan karmaşanın orta-
ya konulmaya çalışıldığı ve 
bu kararın yeniden gözden 
geçirilmesinin istendiği kay-
dedildi. Açıklamada, YÖK 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 
gönderilen yazıda ortaya 
konulan EMO’nun temel 
itiraz noktaları ve önerileri 
de özetle aktarıldı. 

nu karşısında popülist bir yaklaşımla 
mühendislik mesleğinde açmazlar ya-
ratacak bir adım attığı belirtildi. Mesleki 
ve teknik eğitim fakültelerinin teknoloji 
fakültelerine dönüştürülmesinin ar-
dından bu fakültelerden tekniker mi, 
mühendis mi, teknoloji mühendisi mi, 
yoksa teknolojist mi mezun edileceği 
konusunda hiçbir açıklama yapılmadı-
ğına ve hiçbir düzenlemeye gidilmemiş 
olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, 
“Üniversite sınavları öncesinde bu fa-
kültelerin hangi bölümleri açacağı dahi 
henüz belirlenmemiştir” denildi. 

Açıklamada şu bilgi ve değerlendirme-
lere yer verildi: 
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