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SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB adına  Makina  Mühendisleri  Odası  tarafından  düzenlenen  ve  Makina  Mühendisleri  Odası 
Ankara  Şubesi’nin  sekreteryalığında  yürütülen  TMMOB Mühendislik  Eğitimi  Sempozyumu,  18-19 
Kasım  2005  tarihlerinde,  Ankara’da  Gazi  Üniversitesi  Mühendislik  Mimarlık  Fakültesi  Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından TMMOB tarafından “Türkiye'de Mühendislik Eğitiminin Tarihsel 
Gelişimi” konulu  açılış  bildirisinin  sunulduğu  Sempozyumda,  “Yetkili/Yetkin/Uzman  Teknik 
Eleman Kanunu ve Mesleki Tanınırlılık”  ile “Mühendislik Eğitimi Programları ve Mühendislik 
Eğitimi  Değerlendirmesi” konulu  iki  panelin  yanı  sıra; Mühendislik  Eğitimi,  Mühendislik 
Eğitiminde  Yeni  Eğilimler,  Mühendislikte  Lisans  Eğitimi,  Mühendislik  Eğitimine  Etki  Eden 
Faktörlerin Değerlendirmesi,  Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ana başlıklı  5 oturumda 16 
bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyumda toplam 30 adet bildiri içeren ve bugüne kadar TMMOB ve 
bağlı  odaların yaptığı  mühendislik eğitimleri  ile ilgili  kurultay,  çalıştay,  kongre ve sempozyumların 
sonuç  bildirgelerinin  de  içinde  yer  aldığı  bildiriler  kitabı  katılımcılara  dağıtılmıştır.  Sempozyum 
sonunda  ise  ayrı  bir  oturum  halinde  “Sempozyum  Değerlendirmesi” yapılmıştır.  Sempozyum 
oturumlarını 587 kayıtlı katılımcı izlemiştir. Sempozyum süresince sunulan bildiri ve paneller ışığında 
ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler aşağıda özetlenmiştir.

Ülkemizde  uygulanan  ekonomik  programın  temel  felsefesini,  dünyada  yaşanan  gelişmelerden 
bağımsız  olarak  değerlendirmek  olanaklı  değildir.  Türkiye,  1980'li  yıllardan  itibaren  uluslararası 
sermayenin  istemlerine  uygun  olarak  enerjiden  haberleşmeye,  eğitimden  sağlığa,  tarımdan  sosyal 
güvenliğe  kadar  hemen  hemen  tüm  alanlarda  yapısal  bir  değişim  programına  tabi  tutulmaktadır. 
Ülkemizde sanayi yatırımları azalmakta, çiftçi tarladan uzaklaşmakta, işsizlik oranı büyümekte, çıkan 
krizlerin sık ve dayanılmaz boyutları yoksullaşma sürecini kronik hale getirmektedir. Bu durumdan 
mühendisler de büyük çapta olumsuz olarak etkilenmektedir.

Neo-liberal küreselleşme ideolojisi, toplumsal ve kamusal alanları yeniden tanımlayarak bu alanları 
bireysel yarar ve piyasa süreçlerine bağlı kılmakta, toplumsal ilişkilerin tümüne bağlı olarak eğitim 
alanını da belirlemektedir.

Ülkelerin  eğitim  politikaları,  bilim,  teknoloji  ve  sanayi  politikalarından  ayrı  düşünülemez. 
Türkiye'deki eğitim ve mühendislik eğitimi, toplum çıkarlarına göre değil, uluslararası iş bölümünün 
bir  sonucu olarak  şekillenmiştir.  Gelişmiş  ülkeler  ulusal  çıkarları  doğrultusunda  ulusal  yenilenme 
politikalarını hayata geçirebilmek için AR-GE çalışmalarına, bilim, teknoloji ve eğitim altyapılarına 
bütçelerinden ayırdıkları kaynakları her geçen gün artırmaktadırlar. Oysa bu süreç ülkemizde gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi işlememektedir.

Küresel kapitalist dünyaya entegrasyon çalışmalarının hızla yürütüldüğü günümüzde, ülkemize biçilen 
roller  irdelendiğinde  görülmektedir  ki;  IMF  ve  DB’nin  koyduğu  şartlar  doğrultusunda  eğitim  ve 
öğretim hizmetleri piyasa ve sermayenin hizmetine sunulmakta, eğitim metalaştırılmaktadır. Eğitim 
alanında dayatılanlar, şirketleşen üniversite anlayışının gelişmesine de neden olmaktadır. Üniversite 
yapısındaki  değişim, "şirket"  ve  "müşteri  odaklı"  bir  tarza  yönelmekte  ve  "müfredat"  buna uygun 
biçimde yeniden yapılandırılmaktadır.

Üniversitelerimizde  bilimsel  araştırmalara  gerekli  kaynaklar  ayrılmayarak,  bilimsel  gelişmelerin 
önüne  geçilmektedir.  Sanayi  ile  ilişkiler  toplumun  ihtiyaçlarına  göre  değil,  sadece  sermayenin 
ihtiyaçlarına  göre  yapılanmakta,  bilim,  piyasa  ekonomisinin  belirlediği  amaca  yönelik 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla sanayici AR-GE faaliyetlerine yatırım yapmamakta, ihtiyaç duyduğunda 
üniversitelerin projelerini satın almaya çalışmaktadır.

Eğitim, istihdam ve üretim ilişkilerinin planlı bir şekilde ele alınmamasından dolayı lisans eğitiminde 
edinilen bilgilerin önemli bir bölümü çalışma hayatında pratik karşılığını bulamamaktadır. Bu durum 
mesleğe karşı yabancılaşmanın yanı sıra mesleki körelmeye de neden olmaktadır. 
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Öğretim  üyelerimizin  de  ekonomik  koşulları  gün  geçtikçe  kötüye  gitmektedir.  Mühendislik 
bölümlerindeki araştırma görevlileri ve genç öğretim üyeleri ya bir ideal uğruna ya da daha iyi bir iş 
bulamadıkları için görevde kalmaktadır. Bunların çoğu, karşılarına çıkan ilk fırsatta ya özel sektöre 
geçmekte ya da yurt dışına gitmektedir.

Mühendislik alanındaki eğitimde gerek açılan okullar gerek artırılan kontenjanlar açısından planlama 
anlayışının olmaması özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin istihdam sorununu artırdığı 
gibi  bu  kitlenin  mesleki  kimliklerinde  erozyon  yaratmaktadır.  Üretim  süreçlerinde  ortaya  çıkan 
değişim,  mühendisleri  yeniden biçimlendirmekte,  mesleki  formasyonlarını  değiştirmekte,  istihdamı 
daraltmaktadır.  İşsizliğin  artması  ücret  politikalarını  olumsuz yönde  etkilemekte  ve  mühendislerin 
emeği ile orantılı ücret almalarını engellemektedir.

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nda,  yükseköğretimde  verilmekte  olan  eğitimin  ulusal  ya  da 
uluslararası  objektif  ölçütlere  göre  denetlenmesi,  ölçülmesi  ve  değerlendirilmesi  için  yapılması 
gereken işlemlere ait açık bir düzenleme mevcut değildir.

Ülkemizin  de  imzaladığı  Dünya  Ticaret  Örgütü  ve  Avrupa  Birliği  anlaşmaları  mühendislik 
hizmetlerinin serbest dolaşımını da kapsamaktadır. Bu anlaşmalar uluslararası akademik ve mesleki 
tanınırlılığı da zorunlu tutmaktadır. Günümüzde “diploma” tanımı, yüksek eğitim sonucunda kazanılan 
akademik bir  ünvan veya dereceyi  değil,  kişinin mesleğinde tam yetkilendirildiğini  belirtmek için 
kullanılmaktadır.  Bir  çok ülkede  bu  amaçla  yeni  kurum ve  kuruluşlar  oluşturulmuş  ve yöntemler 
geliştirilmiştir.

Teknolojideki hızlı ilerleme ve bilimsel bilgideki hızlı artış mühendislik alanında uzmanlaşmayı ve 
“yetkili/yetkin/uzman mühendis” kavramlarını gündeme getirmiştir. TMMOB bu konuda mühendislik 
disiplinlerinde  uzmanlık  alanlarını  belirleme  çalışmalarını  yürütmektedir.  Odalarca  yapılacak 
düzenlemelerle, mühendisin uzmanlık eğitim ve deneyimlerini tamamlanıp uzman oldukları alanlarda 
yetki ve sorumluluk sahibi olacaklardır. Ancak ülkemizde akreditasyon ve sertifikasyon konularında 
ortaya çıkan yasal düzenleme ihtiyacı hala karşılanamamıştır.

Meslek alanlarımızda işsizlik % 25’ler seviyesine ulaşmıştır. Meslektaşlarımızın önemli bir bölümü 
meslek alanları dışında çalışmaktadır. Çalışan üyelerimizin yaklaşık % 75’i yoksulluk sınırının altında 
ücretler almaktadır.  Gelecek 5 yıl  sonunda mühendis,  mimar ve şehir plancıları  ordusuna 125.000 
kişinin daha katılacak olmasının sonuçlarının şimdiden ele alınması büyük önem taşımaktadır. 

Tüm bu olumsuz tanımlamalara  rağmen; 50 yıllık  deneyim ve bilgi  birikimi  ışığında ve mesleki, 
demokratik  kitle  örgütü  olmanın  sorumluluğu  ile,  üyelerinin  sorunlarının  toplumun  sorunlarından 
ayrılamayacağı bilincinde olan; çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye özlemiyle, 
halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren TMMOB, 
ülkemizin  içinde  bulunduğu  olumsuz  tablonun  değiştirilmesinin  mümkün  olduğuna  inanmaktadır. 
İnsanlarımızın üzerinde özgürlük ve gönenç içerisinde yaşayacağı başka bir Türkiye mümkündür. 

TMMOB’nin konu ile ilgili özgül hedefi, üniversite ve sanayi işbirliği, öğretim elemanlarının niteliği 
ve  gelişimi,  eğitim  programlarının  yeniden  yapılanması,  eğitimde  akreditasyon,  eğitimde  nitelik, 
gelişmiş ülkelerde mühendislik eğitimi ve ülkemiz koşullarına uyarlanması gibi konularda çözümler 
üreterek mühendislerin nasıl yetişmeleri gerektiğini ortaya koymak ve bu konularda siyasi iktidara, 
ulusal sanayi ve üniversitelerimize öneriler sunmak, bunların uygulanabilirliliğini sağlamaktır.

Sempozyum kapsamında yapılan bu temel belirlemeler, sunulan bildiriler ve yapılan paneller sonucu 
ortaya çıkan görüş ve öneriler göz önüne alınarak aşağıdaki sonuçların kamuoyuna ve ilgili taraflara 
duyurulması kararlaştırılmıştır.

• Küreselleşme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin yapılandırılması uygulamalarından 
vazgeçilmelidir. 

• Mevcut politika ve uygulamaların yerine; planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, 
üretimi,  istihdamı  ve  yaşam  boyu  eğitimi,  ülkenin  bilim  ve  teknoloji  yeterliliğinin 
güçlendirilmesini temel alan ulusal eğitim politikaları yaşama geçirilmelidir.
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• Toplumsal  eşitsizliğin  her  çeşidini  sürekli  ve  sistemli  olarak  üreten  eğitim  yapısı  terk 
edilmelidir.

• Eğitim her kademede eşit ve parasız olmalıdır.

• Üniversiteye girişin orta öğretimden değil de dershanelerden geçiyor olması, eğitim düzeninin 
ne  kadar  bozuk  olduğunun  bir  göstergesidir.  Üniversite  öncesi  eğitim-öğretim;  laik, 
demokratik, çağdaş ve bilimsel ilkelere göre tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmalıdır. 

• Üniversiteler bilimsel bilgiyi üretme mekanları olmalıdır. 

• Polis ve jandarma üniversitelerden çıkarılmalı;  baskıcı ve cins ayrımcı  uygulamalarla dolu 
eğitim programları terk edilmelidir.

• Belletme ve  ezbercilik  yerine  öğrenmek,  verileri  kabul  etmek  yerine  araştırma yeteneğini 
geliştirmek;  teknik eğitim yanında sosyal  ve  kültürel  eğitimleri  de  tamamlamak;  eğitimde 
sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış 
öğrencilerin yetişmesi, en temel amaç olmalıdır.

• Uygulama,  mühendislik  eğitiminin  vazgeçilmez  bir  parçasıdır.  Teorik  bilgiler  laboratuar 
uygulamaları ile desteklenmelidir.

• Öğrenci sağlık sigortası uygulamasına geçilmelidir.

• Bilimi  teknolojiye,  teknolojiyi  uygulamaya  dönüştüren  mühendislerin  daha  donanımlı  ve 
birikimli  olarak  yetişeceği  ve  mezuniyet  sonrası  bilgilerini  yenileyebilecekleri, 
geliştirebilecekleri eğitim olanakları, üretim ve çalışma ortamları sağlanmalıdır.

• Çok sayıda  niteliksiz  mühendis  yetiştirmek  ve  yine  çok  sayıda  donanımsız  üniversite  ve 
bölüm açmak yerine, ülkenin gereksinim duyduğu elemanları  yetiştirmeli;  yine gereksinim 
doğrultusunda  yeterli  eğitim kadrosu  ve kütüphane,  derslik,  laboratuar,  yurt  vb.  alt  yapısı 
tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim 
düzeyi  artırılmalı,  kalite  eşitsizliği  ortadan  kaldırılmalı,  oluşturulacak  kalite  standartları 
doğrultusunda denetimler yapılmalıdır.

• Ülke gerçeklerine uymayan ve dışarıdan programlanan meslek yüksek okulu programları ile 
mühendislik  programları  arasında  var  olan  ve  mühendislik  programları  aleyhine  olan  1/3 
oranındaki mali destek dengesizliği giderilmelidir.

• Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirilmeli, öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari 
faaliyette  bulunması  engellenmeli,  eğitim  hizmetini  üreten  öğretim  üyelerinin  ekonomik, 
sosyal  ve  mesleki  sorunları  çözülmeli,  öğretim  üyeliği  mesleği  saygın  ve  çekici  hale 
getirilmelidir. 

• Üniversitelerde  akademik  yükselmelerde  uluslararası  bilimsel  yayınlar  en  önemli  ölçüt 
olmaktan çıkarılmalı, amaca uygun diğer çalışmalar da  ölçütlere dahil olmalıdır.

• Öğretim  üyelerinin  düşüncelerinden,  sendikal  eylemlerinden  ve  demokratik  taleplerinden 
dolayı karşılaştıkları her türlü ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir.

• YÖK tüm  kurumlarıyla  kaldırılmalı,  Üniversiteler  Arası  Kurul  ve  üniversiteler,  özerk  ve 
demokratik  bir  anlayış  temelinde  yeniden  düzenlenmeli,  üniversitenin  bütün  bileşenlerinin 
yönetim ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır. Üniversitenin üç temel bileşeni 
olan öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının üniversite yönetimine katılmaları 
sağlanmalıdır.

• Mühendislik hizmetlerinin, alanında yeterli  mesleki bilgi ve deneyime sahip olan Odaların 
üyelerince  verilmesi,  bu  üyelerin  mesleki  kurallar  ve  meslek  etiği  açısından  tam  olarak 
denetlenmesi  gerekmektedir.  Hizmeti  veren  üyelerin  bilgilerinin  hızla  yenilenmesi 
gereksinimine  uygun  olarak,  çağdaş  teknikleri  izleyebilmelerine  yönelik  sürekli  mesleki 
eğitime tabi tutulmaları sağlanmalıdır.
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• Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası düzeyde tanınması sağlanmalıdır.

• Lisans eğitimi meslek içi eğitim programlarıyla sürekli desteklenmelidir.

• Mühendislik  eğitimi  ve  öğretimi  programlarının  akredite  edilmesi  yetersiz  ve  donanımsız 
bölümlerin  açılmasına  engel  olacağı  gibi,  bölümlerin  gelişmelerinin  de  önünü  açacaktır. 
Eğitim programlarının akreditasyonunda, yabancı akreditasyon kurumları yerine TMMOB’nin 
de  içinde  yer  aldığı  MÜDEK  (Mühendislik  Değerlendirme  Kurulu)  çalışmaları 
yaygınlaştırılmalıdır.

• Akredite  olmayan  bölümlerin  kayıplarını  giderici  telafi  programları  TMMOB  ve 
üniversitelerce hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

• TMMOB ve bağlı Odalar, üniversitelerde yeni mühendislik, mimarlık ve şehir planlama ile 
ilgili  yüksek  öğrenimin  planlanmasında,  yeni  fakülte  ve  bölümlerinin  açılması,  eğitim 
programlarının oluşturulması, kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer almalı, bu süreçte 
TMMOB’nin öneri ve onayı alınmalıdır.

• YÖK’ün  eğitim  programlarına  müdahalesi  nedeniyle  azalan  uygulamalı  dersler  açığı, 
TMMOB ve ilgili kurum ve kuruluşların birlikte çalışmalarıyla kapatılmalıdır.

• Mesleklerini icra ederken mühendisleri izleyen ve sicillerini tutan tek kurum olan TMMOB, 
mühendislere yönelik tüm tasarrufların odağında olmalıdır.

• Genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinde 
bilimsel araştırmalara ayrılan pay artırılmalıdır.  Harç, ikinci öğretim, yaz okulu gibi paralı 
uygulamalar kaldırılmalıdır.

• Kamu  kaynakları  vakıf/özel  üniversitelere  aktarılmamalı,  vakıf  üniversitelerinin 
programlarında akreditasyon zorunluluğu getirilmelidir.

• Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığının  talebi  üzerine  TMMOB  tarafından  hazırlanan  “Yetkili 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı  Taslağı”nın ivedilikle  yasalaşması  hayati  önem arz  etmektedir.  Kanun Tasarısının 
hedefi;  hizmetin  toplum  yararına  verilmesi,  yanlış  uygulamaların  önlenmesi,  kalite  ve 
güvenilirliğin artırılmasıdır. Taslak ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile zenginleştirilerek 
biran önce yasalaştırılmalıdır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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