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Başyazı

Merhaba,
43. çalışma döneminin son sayısı ile karşınızdayız. TMH’nın 480. sayısı Oda Genel Kurulu arifesinde
okuyuculara ulaşacak; okuyucular tamamlanan şube genel kurullarında yetkili kurullara seçilen arkadaşlarımızın isimleriyle ile birlikte Odamız etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olacak.
480. sayımız bir yönüyle “tematik” olarak adlandırılabilir. Dergi sayfalarının büyük kısmı, inşaat
mühendisliği eğitimine ayrıldı; “İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu”nun bir özetine TMH
sayfalarında yer verildi. Yine, Teknoloji Fakültelerini değerlendiren yazı, inşaat mühendisliği eğitimi
başlığı altında değerlendirilebilecek içeriğe sahip.
Bilindiği gibi Odamız, 18-19 Ocak 2014 tarihinde Antalya’da, üniversitelerin inşaat mühendisliği
bölüm başkanlarının katıldığı ve eğitim sorunlarının bütün yönleriyle ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu’na bu toplantıda son hali verildi ve yayımlanmaya hazır hale getirildi. Açıkçası Odamız, inşaat mühendisliği bölüm başkanlarını bir araya
getirerek, kayda değer bir iş gerçekleştirdi. Vizyon Raporu ise, bölüm başkanları toplantısında son
hali verilmiş olsa da İMO İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu’nun uzun soluklu çalışmasının ürünü
olarak, eğitim bileşenlerinin kullanımına sunuldu.
TMH’da bir özetini bulacağınız “İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu” en kısa zamanda kitap
haline getirilecek ve inanıyoruz ki eğitime dönük tartışmalara yeni bir yön verecek. Çünkü raporda,
eğitimin içinde bulunduğu sorunlar, bileşenlerin konumlanışı, altyapı eksiklikleri, müfredata ilişkin
değerlendirmeler, uluslararası örnekler, öğrenci değişim programları, öğrenci-Oda ilişkisi ve benzerleri ayrıntıları ile ele alınıyor; Rapor’da eğitim özneleri ile yapılan anketler yer alıyor.
İnşaat mühendisliği eğitim sorunları uzun zamandır Odamızın ilgi alanında bulunmaktadır. Konuyla ilgili pek çok bilimsel etkinlik düzenlenmiş ve çıktıları kamuoyuyla paylaşılmıştır. Odamız bu yıl
bölüm başkanları toplantısının ikincisini gerçekleştirmiş, 2008 yılında ise Vizyon Raporu’nun öncülü sayılabilecek çalışmayı “İnşaat Mühendisliği Eğitimde Türkiye Gerçeği” başlığıyla kitaplaştırmıştır.
Mesleki alanının öznelerinden biri olarak Odamız, inşaat mühendisliği eğitiminden, mühendislik
uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitenin sağladığı
katkı çalışmaların ilerletici, ufuk açıcı, öğretici yanına işaret etmektedir ki, Odamız bütün faaliyetlerini mesleki-bilimsel temelde gerçekleştirmeyi ve akademisyenlerle uygulayıcıları ortak zeminde
buluşturmayı ilkesel bir gereklilik olarak görmektedir.
Söylediğinizin sözün değeri, yarattığınız ürünün işlevselliği ve amaca uygunluğu ancak bu yolla
sağlanabilir ki, Odamızın bu hassasiyete sahip olduğunu vurgulamamız gerekmektedir; referans
kurum olmayı başarmanın eşiği bu ısrarla aşılmıştır.
İnşaat mühendisliği eğitiminin önemini azaltan, mesleği değersizleştirmeye dönük sonuçları doğurması olası olan Teknoloji Fakültelerini değerlendiren, Türkiye’deki örneklerle, uluslararası örneklerin karşılaştırmasını yapan çalışma ise dergimizin tamamlayıcı unsuru olmuştur; değerlidir,
değeri içerdiği bilgilerden kaynaklıdır.
Şube genel kurullarının Odamızın teamüllerine uygun gerçekleşmiş olması, Oda Genel Kurulu’nun
nasıl geçeceğinin emaresi olarak görülmeli, Oda-üye ilişkisini kesmeyi amaçlayan girişimlere karşı bir yanıt niteliği taşıdığı bilinmelidir. İMO’yu, inşaat mühendislerinin hayatından söküp atmak
mümkün değildir, Genel Kurul süreci bu gerçeği bir kez daha açığa çıkarmış, bırakalım ilişkinin
zayıflamasını, Oda-üye ilişkisinin tahkimatı sağlanmıştır.
Saygılarımızla.
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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