
19

MÜHENDİSLİK NASIL YÖK OLDU

M
a

k
a

le

Derleyen:  Yayın Kurulu

AKP iktidarının “ustalık” döneminde sadece meslek 

odalarımız değil mesleğimiz de ciddi tehdit altında.

 

İktidar devlet organları eliyle tüm toplumu bilimden ve 

bilgiden uzaklaştırarak insanı ve doğayı değersizleştiriyor. 

Bilimndiği gibi teknik öğretmenlerin mühendis 

olabilmesini sağlayan sınavlar 1992’de çıkartılan yasa 

ve yönetmelik doğrultusunda 20 yıldır uygulanıyor. 

20 Yılda yaklaşık 100 civarında teknik öğretmen bu 

sınavlardan geçip, iki yarı yıl, yaklaşık 6-8 ders alarak 

mühendis olabilmişken; bu yıl aşağıda örneklerini ve 

linkini gördüğünüz sorularla binlerce teknik öğretmen 

mühendis yapılıyor.

Bu yıl 21 temmuz 2013’te yapılan sınavlar öncesinden 

itiraz etmemizin ve iptali içi kampanya açmamızın nedeni 

aşağıda. Mühendislikle hiç bir ilgisi olmayan, sıradan 

ortaokul matematik bilgisinin yeterli olacağı bu sınavda 

80 soru var ve geçer not 50.

Kaldı ki altı mühendislik disiplinini (Metalurji, makine, 

elektrik, bilgisayar, tekstil, İnşaat) ilgilendiren sınavın tek 

tip, altı disiplini de tek torbaya sokup sınav yapılması ayrı 

bir garabettir.

Mühendisliğin sadece teknik bilgi olmadığı, hele hele 

sadece matematik olmadığı çok açıktır. Mühendislik bilim 

ve teknolojiyi insan ve doğa yararına kullanabilmeyi 

sağlayacak bir formasyon gerektirir. Bu formasyonunda 

iki yarı yılda edinilemeyeceği açıktır.

Bizler her şeye rağmen mühendislik mesleğimize sahip 

çıkacağız. Bilgi beceri ve mühendislik formasyonumuzu 

ülkenin ve halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz.

SINAV SORULARI;

Soru 1: Hangi sayının 3 katının 2 eksiği, aynı sayının 4 eksiğinin 5 katına eşittir?

  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Soru 24: a ve b pozitif tam sayılar ve a asal olmak üzere;

  a2-77=a.b

  eşitliğini sağlayan b sayısı kaçtır.

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 7 E) 9

Soru 61: Bir mağazada; birden fazla ayakkabı alımında, alınan ayakkabıların en ucuzuna etiket fiyatı üzerinden % 50 

  indirim yapılıyor. Ayrıca, bu ayakkabıların tamamına nakit ödemede % 40’lık,  kredi kartı ile ödemede ise 

  % 30’luk bir indirim uygulanıyor.

  Bir müşteri, bu mağazadan etiket fiyatları 80 TL ve 90 TL olan iki ayakkabıyı kredi kartı ile ödeme yaparak 

  almıştır. Bu müşteri mağazaya kaç TL ödemiştir?

  A) 88 B) 91 C) 96 D) 100 E) 102

Soruların tamamına http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/MuhendislikTamamlama/Mühendislik%20Tamamlama_

internet%20kitapçığı.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.




