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Mühendis, mimar ve ßehir planc�lar�n�n �ücret ye-
tersizli¤i ve dengesizli¤i� ile �çal�ßma alanlar�n�n yok
edilmesi� sorunlar�n�n gündeme taß�nmas� amac�yla
� Ben Yaßananlara �tiraz Ediyorum� baßl�¤� ile
üyelerimiz aras�nda düzenledi¤imiz imza kampanyas�
kapsam�nda 20 bini aßk�n dilekçe 28 Aral�k 2005 ta-
rihinde TBMM�ne teslim edildi

TMMOB önünde toplanan TMMOB ve ba¤l� Oda-
lar� ile Þubelerinin yöneticileri ve üyelerinden olu-
ßan yaklaß�k 150 kißi TMMOB pankart� arkas�nda
TBMM�ne yürüdükten sonra, TBMM önünde
TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet SOÚAN-
CI taraf�ndan bas�n aç�klamas� yap�ld�. Bas�n aç�kla-
mas�n�n ard�ndan, toplanan imzalar CHP �zmir mil-
letvekili Erdal KARADEM�R�inde destek verdi¤i
TMMOB Heyeti taraf�ndan TBMM Baßkanl�¤��na tes-
lim edildi.

TMMOB�nin 24.4.2004 tarih ve 25442 say�l� Res-
mi Gazetede yay�mlanan �Yabanc�lar�n Çal�ßma izin-
leri Hakk�nda Kanunun Uygulama Yönetmeli¤inde
De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Yönetmelik�in 55. mad-
desine eklenen (�) bendi ile 2.f�kras� ve Geçici
1.maddesinin iptali ve öncelikle yürütülmesinin dur-
durulmas� talebiyle Çal�ßma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl�¤� aleyhine açt�¤� davada Dan�ßtay, Yönetme-
lik�in 55. maddesine eklenen (�) bendi ile 2.f�kras�
hakk�nda Yürütmeyi durdurma karar� verdi.

TMMOB Mühendis Mimar Profili Araßt�rmas� için
yap�lacak anketin sorular� belirlendi. Anketler odalar
arac�l�¤� ile yap�lacak.

Bilirkißilik Konusu kitap haline getirilerek TMMOB
örgütlülü¤ünün bilgi ve de¤erlendirmesine sunuldu.

�TMMOB VE B�L�RK�Þ�L�K� Kitab�
Yay�mland�

TMMOB Mühendis Profili Araßt�rmas�
�çin Yap�lacak Anketin Sorular� Belirlendi

Yarg�dan TMMOB Lehine Bir Yürütmeyi
Durdurma Karar� Daha Ç�kt�

TMMOB Taraf�ndan Toplanan Onbinlerce
Dilekçe TBMM�ye Teslim Edildi

TMMOB�yi ve çal�ßma alanlar�n� anlatan TMMOB
�Nedir Ne Yapar� broßür bas�larak TMMOB örgütlü-
lü¤ünün bilgisine ve kullan�m�na sunuldu.

Türkiye Sosyal Forumu�nun (TSF) II. Haz�rl�k Top-
lant�s� 18-19 Kas�m 2005 tarihlerinde Diyarbak�r�da
yap�ld�. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas� Diyar-
bak�r Þubesi�nde yap�lan toplant�larda TSF�nin ve Av-
rupa Sosyal Forumu�nun (ASF) haz�rl�klar� ele al�nd�.
Diyarbak�r toplant�s�yla birlikte TSF�nin ana eksenle-
rini olußturmaya dönük dan�ßma süreci de baßlam�ß
bulunuyor. 

Aç�l�ß konußmas�n� Diyarbak�r Büyükßehir Beledi-
ye Baßkan� Osman BAYDEM�R�in yapt�¤� haz�rl�k top-
lant�s�na sosyal hareketlerin yo¤un bir ilgisi vard�. 8
ilden gelen 200�ü aßk�n kißi, 74 Kurumu temsilen
toplant�lara kat�ld�.

Aç�l�ß konußmas�n�n ard�ndan Dünya�daki ve Tür-
kiye�deki sosyal forum süreçleri ile ilgili genel görüß-
meye geçildi. �ßin uluslararas� boyutunda Dünya Sos-
yal Forumu ve ASF süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler
yap�ld�. Türkiye Sosyal Forumu ile ilgili yap�lan sunu-
ßun ard�ndan, Türkiye�deki sosyal forum sürecinin
nas�l gelißtirilebilece¤i üzerinde duruldu. 

Ö¤leden sonra oturumunda ise TSF�nin lojistik,
genißleme ve program gruplar� bir önceki gün yapt�k-
lar� toplant�lar�n sonucunda olußturduklar� raporlar�n�
genel toplant�ya sundular. Ard�ndan bu raporlarla il-
gili görüßmeler sürdürüldü.

Buna göre Türkiye Sosyal Forumu bulußmas�n�n
2006 y�l�n�n Kas�m ay�n�n ilk yar�s�nda, üç ya da
dört günlük bir etkinlik ßeklinde yap�lmas�na karar
verildi. TSF�de panel tipinde büyük toplant�lar, ku-
rumlar�n kendilerinin örgütleyece¤i seminerler,
atölyeler ve kültürel etkinlikler yap�lacak. Büyük
toplant�lar�n baßl�klar�n�n belirlenmesi için öncelikle
TSF�nin eksen maddeleri olußturulacak. Bunun üç
dört aya yay�lan bir süreçle ve Türkiye�deki yüzler-
ce kuruma ve sosyal harekete ulaßarak yap�lmas�
planlan�yor.

Türkiye Sosyal Forumu�nun (TSF)
II. Haz�rl�k Toplant�s� Diyarbak�r�da Yap�ld�

TMMOB �NED�R NE YAPAR� Broßürü
Yay�mland�
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Diyarbak�r toplant�s�nda bu eksenleri olußturma-
ya dönük ön tart�ßmalar baßlat�ld�. 

Diyarbak�r�da ayr�ca Avrupa Sosyal Forumu ile il-
gili fikir al�ßverißi de yap�ld�. Bu çerçevede, ASF-Atina
için yürütülecek kampanya ile ilgili görüßmelerin ya-
n� s�ra, ASF-Atina�n�n temalar�na dönük baz� kararlar
al�nd�.

III. TSF Haz�rl�k Toplant�s� Ocak ay�n�n ikinci yar�-
s�nda Ankara�da yap�lacak.

TMMOB�nin 12 Ekim 2005 de yollad�¤� ve
YÖK�ün çeßitli üniversitelere göndermiß oldu¤u
2005-2006 e¤itim-ö¤retim y�l�ndan itibaren
diplomalara ünvan yaz�lmamas� karar�n�n ge-
rekçesi hakk�nda istedi¤i bilgiye 11 Kas�m 2005 ta-
rih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01 say�l� yaz�yla YÖK ya-
n�t verdi.

Söz konusu yaz�da : « 2547 say�l� Yüksekö¤retim
Kanunu�nun 2880 say�l� Kanun�la de¤ißik 43/b mad-
desi uyar�nca, ayn� meslek bilim dallar�nda, e¤itim-
ö¤retim yapan, üniversitelerde e¤itim-ö¤retim, me-
tot, kapsam, ö¤retim süresi ve y�l içindeki de¤erlen-
dirme esaslar� bak�m�ndan eßde¤er olmas� ve ö¤re-
nimden sonra kazan�lan ünvanlar�n ayn� ve elde edi-
len haklar�n eßde¤er say�lmas� hususu Üniversitele-
raras� Kururun önerisi üzerine Kurulumuza ait bulun-
maktad�r.

Üniversiteleraras� Kurul�un 19.02.2002 tarihli top-
lant�s�nda al�nan �... diplomalara ünvan yazarak çal�ßma
alanlar�n� s�n�rland�rmak yerine mezun olduklar� bölüm
ve/veya ana sanat (anabilim) dal�nda ön lisans/li-
sans/yüksek lisans derecesi verilmesine ilißkin karar
27.04.2003 tarihli Üniversiteleraras� Kurul toplant�s�n-
da yinelenerek Baßkanl�¤�m�za gönderilmißtir.

Söz konusu karar 2547 say�l� Kanun�un 2880 say�-
l� Kanun�la de¤ißik 43/b maddesi uyar�nca Yüksekö¤-
retim Genel Kurulu�nun 03.06.2005 tarihli toplant�s�n-
da görüßülmüß ve 2005-2006 e¤itim-ö¤retim y�l�ndan
itibaren uygulanmak üzere diplomalara ünvan yaz�lma-
mas� ö¤renim görülen program ad�n�n ve derecesinin
belirtilmesinin uygun oldu¤una karar verilmißtir.» de-
nilmektedir.

YÖK�ten TMMOB�ye Yan�t

TMMOB ad�na Makina Mühendisleri Odas� tara-
f�ndan düzenlenen ve Makina Mühendisleri Odas�
Ankara Þubesi�nin sekreteryal�¤�nda yürütülen
TMMOB Mühendislik E¤itimi Sempozyumu, 18-19
Kas�m 2005 tarihlerinde, Ankara�da Gazi Üniversite-
si Mühendislik Mimarl�k Fakültesi Kongre Merkezin-
de gerçekleßtirildi.

Aç�l�ß konußmalar�n�n ard�ndan TMMOB taraf�n-
dan �Türkiye�de Mühendislik E¤itiminin Tarihsel Ge-
lißimi� konulu aç�l�ß bildirisinin sunuldu¤u Sempoz-
yumda, �Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman Ka-
nunu ve Mesleki Tan�n�rl�l�k� ile �Mühendislik E¤itimi
Programlar� ve Mühendislik E¤itimi De¤erlendirme-
si� konulu iki panelin yan� s�ra; Mühendislik E¤itimi,
Mühendislik E¤itiminde Yeni E¤ilimler, Mühendislik-
te Lisans E¤itimi, Mühendislik E¤itimine Etki Eden
Faktörlerin De¤erlendirmesi, Mühendislik E¤itimin-
de Akreditasyon ana baßl�kl� 5 oturumda 16 bildiri
sunumu yap�lm�ßt�r. Sempozyumda toplam 30 adet
bildiri içeren ve bugüne kadar TMMOB ve ba¤l� oda-
lar�n yapt�¤� mühendislik e¤itimleri ile ilgili kurultay,
çal�ßtay, kongre ve sempozyumlar�n sonuç bildirge-
lerinin de içinde yer ald�¤� bildiriler kitab� kat�l�mc�la-
ra da¤�t�lm�ßt�r. Sempozyum sonunda ise ayr� bir
oturum halinde �Sempozyum De¤erlendirmesi� ya-
p�lm�ßt�r. Sempozyum oturumlar�n� 587 kay�tl� kat�-
l�mc� izlemißtir. Sempozyum süresince sunulan bildi-
ri ve paneller �ß�¤�nda ortaya ç�kan sorunlar ve bu
sorunlar�n çözümüne yönelik öneriler aßa¤�da özet-
lenmißtir.

Ülkemizde uygulanan ekonomik program�n temel
felsefesini, dünyada yaßanan gelißmelerden ba¤�ms�z
olarak de¤erlendirmek olanakl� de¤ildir. Türkiye,
1980�li y�llardan itibaren uluslararas� sermayenin is-
temlerine uygun olarak enerjiden haberleßmeye, e¤i-
timden sa¤l�¤a, tar�mdan sosyal güvenli¤e kadar he-
men hemen tüm alanlarda yap�sal bir de¤ißim prog-
ram�na tabi tutulmaktad�r. Ülkemizde sanayi yat�r�m-
lar� azalmakta, çiftçi tarladan uzaklaßmakta, ißsizlik
oran� büyümekte, ç�kan krizlerin s�k ve dayan�lmaz

TMMOB MÜHEND�SL�K EÚ�T�M�
SEMPOZYUMU 2005 SONUÇ B�LD�R�S�
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boyutlar� yoksullaßma sürecini kronik hale getirmek-
tedir. Bu durumdan mühendisler de büyük çapta
olumsuz olarak etkilenmektedir.

Neo-liberal küreselleßme ideolojisi, toplumsal ve
kamusal alanlar� yeniden tan�mlayarak bu alanlar� bi-
reysel yarar ve piyasa süreçlerine ba¤l� k�lmakta,
toplumsal ilißkilerin tümüne ba¤l� olarak e¤itim alan�-
n� da belirlemektedir. Ülkelerin e¤itim politikalar�, bi-
lim, teknoloji ve sanayi politikalar�ndan ayr� düßünü-
lemez. Türkiye�deki e¤itim ve mühendislik e¤itimi,
toplum ç�karlar�na göre de¤il, uluslararas� iß bölümü-
nün bir sonucu olarak ßekillenmißtir. 

Gelißmiß ülkeler ulusal ç�karlar� do¤rultusunda
ulusal yenilenme politikalar�n� hayata geçirebilmek
için AR-GE çal�ßmalar�na, bilim, teknoloji ve e¤itim
altyap�lar�na bütçelerinden ay�rd�klar� kaynaklar� her
geçen gün art�rmaktad�rlar. Oysa bu süreç ülkemiz-
de gelißmiß ülkelerde oldu¤u gibi ißlememektedir.

Küresel kapitalist dünyaya entegrasyon çal�ßma-
lar�n�n h�zla yürütüldü¤ü günümüzde, ülkemize biçi-
len roller irdelendi¤inde görülmektedir ki; IMF ve
DB�nin koydu¤u ßartlar do¤rultusunda e¤itim ve ö¤-
retim hizmetleri piyasa ve sermayenin hizmetine su-
nulmakta, e¤itim metalaßt�r�lmaktad�r. E¤itim alan�n-
da dayat�lanlar, ßirketleßen üniversite anlay�ß�n�n ge-
lißmesine de neden olmaktad�r. Üniversite yap�s�n-
daki de¤ißim, �ßirket� ve �müßteri odakl�� bir tarza
yönelmekte ve �müfredat� buna uygun biçimde yeni-
den yap�land�r�lmaktad�r.

Üniversitelerimizde bilimsel araßt�rmalara gerekli
kaynaklar ayr�lmayarak, bilimsel gelißmelerin önüne
geçilmektedir. Sanayi ile ilißkiler toplumun ihtiyaçla-
r�na göre de¤il, sadece sermayenin ihtiyaçlar�na gö-
re yap�lanmakta, bilim, piyasa ekonomisinin belirle-
di¤i amaca yönelik kullan�lmaktad�r. Dolay�s�yla sa-
nayici AR-GE faaliyetlerine yat�r�m yapmamakta, ihti-
yaç duydu¤unda üniversitelerin projelerini sat�n al-
maya çal�ßmaktad�r.

E¤itim, istihdam ve üretim ilißkilerinin planl� bir
ßekilde ele al�nmamas�ndan dolay� lisans e¤itiminde
edinilen bilgilerin önemli bir bölümü çal�ßma hayat�n-
da pratik karß�l�¤�n� bulamamaktad�r. Bu durum mes-
le¤e karß� yabanc�laßman�n yan� s�ra mesleki körel-
meye de neden olmaktad�r.

Ö¤retim üyelerimizin de ekonomik koßullar� gün
geçtikçe kötüye gitmektedir. Mühendislik bölümle-
rindeki araßt�rma görevlileri ve genç ö¤retim üyeleri
ya bir ideal u¤runa ya da daha iyi bir iß bulamad�kla-
r� için görevde kalmaktad�r. Bunlar�n ço¤u, karß�lar�-
na ç�kan ilk f�rsatta ya özel sektöre geçmekte ya da
yurt d�ß�na gitmektedir.

Mühendislik alan�ndaki e¤itimde gerek aç�lan
okullar gerek art�r�lan kontenjanlar aç�s�ndan planla-
ma anlay�ß�n�n olmamas� özellikle belirli bölümlerden
mezun mühendislerin istihdam sorununu art�rd�¤� gi-
bi bu kitlenin mesleki kimliklerinde erozyon yarat-
maktad�r. Üretim süreçlerinde ortaya ç�kan de¤ißim,
mühendisleri yeniden biçimlendirmekte, mesleki for-
masyonlar�n� de¤ißtirmekte, istihdam� daraltmakta-
d�r. �ßsizli¤in artmas� ücret politikalar�n� olumsuz
yönde etkilemekte ve mühendislerin eme¤i ile oran-
t�l� ücret almalar�n� engellemektedir.

2547 say�l� Yüksekö¤retim Kanunu�nda, yükse-
kö¤retimde verilmekte olan e¤itimin ulusal ya da
uluslararas� objektif ölçütlere göre denetlenmesi, öl-
çülmesi ve de¤erlendirilmesi için yap�lmas� gereken
ißlemlere ait aç�k bir düzenleme mevcut de¤ildir.

Ülkemizin de imzalad�¤� Dünya Ticaret Örgütü ve
Avrupa Birli¤i anlaßmalar� mühendislik hizmetlerinin
serbest dolaß�m�n� da kapsamaktad�r. Bu anlaßmalar
uluslararas� akademik ve mesleki tan�n�rl�l�¤� da zo-
runlu tutmaktad�r. Günümüzde �diploma� tan�m�,
yüksek e¤itim sonucunda kazan�lan akademik bir
ünvan veya dereceyi de¤il, kißinin mesle¤inde tam
yetkilendirildi¤ini belirtmek için kullan�lmaktad�r. Bir
çok ülkede bu amaçla yeni kurum ve kurulußlar oluß-
turulmuß ve yöntemler gelißtirilmißtir.

Teknolojideki h�zl� ilerleme ve bilimsel bilgideki
h�zl� art�ß mühendislik alan�nda uzmanlaßmay� ve
�yetkili/yetkin/uzman mühendis� kavramlar�n� gün-
deme getirmißtir. TMMOB bu konuda mühendislik di-
siplinlerinde uzmanl�k alanlar�n� belirleme çal�ßmala-
r�n� yürütmektedir. Odalarca yap�lacak düzenleme-
lerle, mühendisin uzmanl�k e¤itim ve deneyimlerini
tamamlan�p uzman olduklar� alanlarda yetki ve so-
rumluluk sahibi olacaklard�r. Ancak ülkemizde akre-
ditasyon ve sertifikasyon konular�nda ortaya ç�kan
yasal düzenleme ihtiyac� hala karß�lanamam�ßt�r.
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Meslek alanlar�m�zda ißsizlik % 25�ler seviyesine
ulaßm�ßt�r. Meslektaßlar�m�z�n önemli bir bölümü
meslek alanlar� d�ß�nda çal�ßmaktad�r. Çal�ßan üyele-
rimizin yaklaß�k % 75�i yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda üc-
retler almaktad�r. Gelecek 5 y�l sonunda mühendis,
mimar ve ßehir planc�lar� ordusuna 125.000 kißinin
daha kat�lacak olmas�n�n sonuçlar�n�n ßimdiden ele
al�nmas� büyük önem taß�maktad�r.

Tüm bu olumsuz tan�mlamalara ra¤men; 50 y�ll�k
deneyim ve bilgi birikimi �ß�¤�nda ve mesleki, demok-
ratik kitle örgütü olman�n sorumlulu¤u ile, üyelerinin
sorunlar�n�n toplumun sorunlar�ndan ayr�lamayaca¤�
bilincinde olan; ça¤daß, ba¤�ms�z, demokratik ve sa-
nayileßen bir Türkiye özlemiyle, halktan ve emekten
yana tav�r alan, bu do¤rultuda politikalar üreten ve
mücadele veren TMMOB, ülkemizin içinde bulundu-
¤u olumsuz tablonun de¤ißtirilmesinin mümkün oldu-
¤una inanmaktad�r. �nsanlar�m�z�n üzerinde özgürlük
ve gönenç içerisinde yaßayaca¤� baßka bir Türkiye
mümkündür.

TMMOB�nin konu ile ilgili özgül hedefi, üniversite
ve sanayi ißbirli¤i, ö¤retim elemanlar�n�n niteli¤i ve
gelißimi, e¤itim programlar�n�n yeniden yap�lanmas�,
e¤itimde akreditasyon, e¤itimde nitelik, gelißmiß ül-
kelerde mühendislik e¤itimi ve ülkemiz koßullar�na
uyarlanmas� gibi konularda çözümler üreterek mü-
hendislerin nas�l yetißmeleri gerekti¤ini ortaya koy-
mak ve bu konularda siyasi iktidara, ulusal sanayi ve
üniversitelerimize öneriler sunmak, bunlar�n uygula-
nabilirlili¤ini sa¤lamakt�r.

Sempozyum kapsam�nda yap�lan bu temel belir-
lemeler, sunulan bildiriler ve yap�lan paneller sonucu
ortaya ç�kan görüß ve öneriler göz önüne al�narak
aßa¤�daki sonuçlar�n kamuoyuna ve ilgili taraflara du-
yurulmas� kararlaßt�r�lm�ßt�r.
- Küreselleßme ve sermaye isteklerine göre üniver-

sitelerin yap�land�r�lmas� uygulamalar�ndan vaz-
geçilmelidir. 

- Mevcut politika ve uygulamalar�n yerine; Planlama-
c� bir anlay�ßla, toplumsal gereksinimleri, üretimi,
istihdam� ve yaßam boyu e¤itimi, ülkenin bilim ve
teknoloji yeterlili¤inin güçlendirilmesini temel alan
ulusal e¤itim politikalar� yaßama geçirilmelidir.

- Toplumsal eßitsizli¤in her çeßidini sürekli ve sis-
temli olarak üreten e¤itim yap�s� terk edilmelidir.

- E¤itim her kademede eßit ve paras�z olmal�d�r.

- Üniversiteye girißin orta ö¤retimden de¤il de
dershanelerden geçiyor olmas�, e¤itim düzeninin
ne kadar bozuk oldu¤unun bir göstergesidir. Üni-
versite öncesi e¤itim-ö¤retim; Laik, demokratik,
ça¤daß ve bilimsel ilkelere göre tepeden t�rna¤a
yeniden yap�land�r�lmal�d�r. 

- Üniversiteler bilimsel bilgiyi üretme mekanlar� ol-
mal�d�r.

- Polis ve jandarma üniversitelerden ç�kar�lmal�;
Bask�c� ve cins ayr�mc� uygulamalarla dolu e¤itim
programlar� terk edilmelidir.

- Belletme ve ezbercilik yerine ö¤renmek, verileri
kabul etmek yerine araßt�rma yetene¤ini gelißtir-
mek; Teknik e¤itim yan�nda sosyal ve kültürel e¤i-
timleri de tamamlamak; E¤itimde sorgulayan, dü-
ßünen, dayan�ßma duygusuna sahip, bilimsel kri-
terleri önemseyen, ayd�nlanm�ß ö¤rencilerin ye-
tißmesi, en temel amaç olmal�d�r.

- Uygulama, mühendislik e¤itiminin vazgeçilmez
bir parças�d�r. Teorik bilgiler laboratuar uygula-
malar� ile desteklenmelidir.

- Ö¤renci sa¤l�k sigortas�  uygulamas�na geçilme-
lidir.

- Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dö-
nüßtüren mühendislerin daha donan�ml� ve biri-
kimli olarak yetißece¤i ve mezuniyet sonras� bil-
gilerini yenileyebilecekleri, gelißtirebilecekleri
e¤itim olanaklar�, üretim ve çal�ßma ortamlar�
sa¤lanmal�d�r.

- Çok say�da niteliksiz mühendis yetißtirmek ve yi-
ne çok say�da donan�ms�z üniversite ve bölüm
açmak yerine, ülkenin gereksinim duydu¤u ele-
manlar� yetißtirmeli; Yine gereksinim do¤rultu-
sunda yeterli e¤itim kadrosu ve kütüphane, ders-
lik, laboratuar, yurt vb. alt yap�s� tamamlanm�ß
kurulußlar olußturulmal�; Þimdiye kadar aç�lm�ß
bulunan üniversitelerin e¤itim düzeyi art�r�lmal�,
kalite eßitsizli¤i ortadan kald�r�lmal�, olußturula-
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cak kalite standartlar� do¤rultusunda denetimler
yap�lmal�d�r.

- Ülke gerçeklerine uymayan ve d�ßar�dan prog-
ramlanan meslek yüksek okulu programlar� ile
mühendislik programlar� aras�nda var olan ve mü-
hendislik programlar� aleyhine olan 1/3 oran�n-
daki mali destek dengesizli¤i giderilmelidir.

- Uygun nitelik ve say�da ö¤retim üyesi yetißtirilme-
li, ö¤retim üyelerinin e¤itim d�ß�nda ticari faaliyet-
te bulunmas� engellenmeli, e¤itim hizmetini üre-
ten ö¤retim üyelerinin ekonomik, sosyal ve mes-
leki sorunlar� çözülmeli, ö¤retim üyeli¤i mesle¤i
sayg�n ve çekici hale getirilmelidir. 

- Üniversitelerde akademik yükselmelerde ulusla-
raras� bilimsel yay�nlar en önemli ölçüt olmaktan
ç�kar�lmal�, amaca uygun di¤er çal�ßmalar da öl-
çütlere dahil olmal�d�r.

- Ö¤retim üyelerinin düßüncelerinden, sendikal ey-
lemlerinden ve demokratik taleplerinden dolay�
karß�laßt�klar� her türlü ceza ve sürgün uygulama-
lar�na son verilmelidir.

- YÖK tüm kurumlar�yla kald�r�lmal�, Üniversiteler
Aras� Kurul ve Üniversiteler, özerk ve demokratik
bir anlay�ß temelinde yeniden düzenlenmeli, üni-
versitenin bütün bileßenlerinin yönetim ve karar
sürecine kat�lmalar� güvenceye al�nmal�d�r. Üni-
versitenin üç temel bileßeni olan ö¤retim üyeleri,
ö¤renciler ve üniversite çal�ßanlar�n�n üniversite
yönetimine kat�lmalar� sa¤lanmal�d�r.

- Mühendislik hizmetlerinin, alan�nda yeterli mes-
leki bilgi ve deneyime sahip olan Odalar�n üyele-
rince verilmesi, bu üyelerin mesleki kurallar ve
meslek eti¤i aç�s�ndan tam olarak denetlenmesi
gerekmektedir. Hizmeti veren üyelerin bilgilerinin
h�zla yenilenmesi gereksinimine uygun olarak,
ça¤daß teknikleri izleyebilmelerine yönelik sürek-
li mesleki e¤itime tabi tutulmalar� sa¤lanmal�d�r.

- Ülkemizde verilen lisans diplomalar�n�n uluslara-
ras� düzeyde tan�nmas� sa¤lanmal�d�r.

- Lisans e¤itimi meslek içi e¤itim programlar�yla
sürekli desteklenmelidir.

- Mühendislik e¤itimi ve ö¤retimi programlar�n�n

akredite edilmesi yetersiz ve donan�ms�z bölüm-
lerin aç�lmas�na engel olaca¤� gibi, bölümlerin ge-
lißmelerinin de önünü açacakt�r. E¤itim program-
lar�n�n akreditasyonunda, yabanc� akreditasyon
kurumlar� yerine TMMOB�nin de içinde yer ald�¤�
MÜDEK (Mühendislik De¤erlendirme Kurulu) ça-
l�ßmalar� yayg�nlaßt�r�lmal�d�r.

- Akredite olmayan bölümlerin kay�plar�n� giderici
telafi programlar� TMMOB ve üniversitelerce ha-
z�rlanmal� ve uygulanmal�d�r.

- TMMOB ve ba¤l� Odalar, üniversitelerde yeni mü-
hendislik, mimarl�k ve ßehir planlama ile ilgili yük-
sek ö¤renimin planlanmas�nda, yeni fakülte ve
bölümlerinin aç�lmas�, e¤itim programlar�n�n
olußturulmas�, kontenjanlar�n�n belirlenmesi sü-
reçlerinde yer almal�, bu süreçte TMMOB�nin
öneri ve onay� al�nmal�d�r.

- YÖK�ün e¤itim programlar�na müdahalesi nede-
niyle azalan uygulamal� dersler aç�¤�, TMMOB ve
ilgili kurum ve kurulußlar�n birlikte çal�ßmalar�yla
kapat�lmal�d�r.

- Mesleklerini icra ederken mühendisleri izleyen
ve sicillerini tutan tek kurum olan TMMOB, mü-
hendislere yönelik tüm tasarruflar�n oda¤�nda
olmal�d�r.

- Genel bütçeden e¤itime aktar�lan pay yeterli se-
viyeye getirilmeli ve üniversite bütçelerinde bilim-
sel araßt�rmalara ayr�lan pay art�r�lmal�d�r. Harç,
ikinci ö¤retim, yaz okulu gibi paral� uygulamalar
kald�r�lmal�d�r.

- Kamu kaynaklar� vak�f/özel üniversitelere aktar�l-
mamal�, vak�f üniversitelerinin programlar�nda
akreditasyon zorunlulu¤u getirilmelidir.

- Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl�¤�n�n talebi üzerine
TMMOB taraf�ndan haz�rlanan �Yetkili Mühen-
dis, Mimar ve Þehir Planc�lar�n�n Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesine �lißkin Kanun Tasar�s� Tas-
la¤��n�n ivedilikle yasalaßmas� hayati önem arz
etmektedir. Kanun Tasar�s�n�n hedefi; hizmetin
toplum yarar�na verilmesi, yanl�ß uygulamalar�n
önlenmesi, kalite ve güvenilirli¤in art�r�lmas�d�r.
Taslak ilgili kurum ve kurulußlar�n katk�lar� ile
zenginleßtirilerek biran önce yasalaßt�r�lmal�d�r.


