ÖNSÖZ
Sempozyumumuz; başta İnşaat Mühendisleri olmak üzere, mesleğin sürdürebilirliğinde
katkısı olabilecek paydaşları bir araya getirerek alandaki gelişmelerin, iyi örneklerin ve
elbette var olan sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturmak ve her yönden başarılı inşaat
mühendisi yetiştirmeye katkı sağlamak amaçları ile düzenlendi.
Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde; bilginin işlenmesi ve paylaşılması da farklılık göstermiştir. Bir yandan hızla akan bir çağdan
geçerken, bir diğer tarafta her gün sayısı artmakta olan İnşaat Mühendisliği eğitimi veren
üniversite/fakülte/bölüm sayıları ve bu bölümlerin eğitim sistemlerinin nitel ve nicel imkanlarının değişkenliği de eğitim standardının oluşmamasına neden olmaktadır.
Yukarıda genel hatları ile ifade edilen tespitlere paralel olarak Sempozyumumuza 4 adet
çağrılı konuşmacı, 18 adet de bildirili konuşmacı katılmış ve inşaat mühendisliği eğitimi
üzerine yaptıkları araştırmaları, sorunları ve çözüm önerilerini ve alternatif izlenebilecek
yöntemleri iki gün boyunca bizlerle paylaşmışlardır. Sempozyum kapsamında yapılan,
“İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Sektörün Beklentileri” adlı panel ise hem akademisyenlerin hem de özel sektörün bakış açıları ile şekillenmiş katılımcılardan gelen katkılar ile de
önemli tespitlerin yapıldığı bir oturum olmuştur.
Ülke olarak eğitime verdiğimiz önem ve bunun yansımalarını direkt olarak, PISA araştırmalarında, 70 ülke içerisinde 52. sırada bulunmamız ile ağır bir sonuç olarak önümüzde
sergilenirken; dolaylı olarak da bu olumsuz vizyonun sonucunu başka dallarda da görebileceğimiz gibi kendi meslek alanımızda da gözlemlemekteyiz. Eğitime verilen önemin
durumu ve nitelikli eğitimin gerekliliği her geçen gün daha da fazla önem kazanırken; bu
konulara bir bakış açısı kazandırmış olan sempozyumumuzun düzenlenmesi aşamasında
katkılarını ve desteklerini sunmaktan çekinmeyen başta Prof. Dr. Serap KAHRAMAN’a,
Prof. Dr. Kambiz RAMYAR’a, Doç Dr. Engin AKTAŞ’a ve Dr. Sadık Can GİRGİN’e; Düzenleme Kurulu’ndaki emeklerinden dolayı Şubemiz adına özel bir teşekkür sunuyoruz.
Bildirilerin değerlendirilme sürecinde katkı sağlayan Bilim Kurulu üyelerimize, yarattıkları farklı bakış açıları için çağrılı konuşmacılarımıza ve mesleki sorumlulukları adına
uzmanlık alanındaki çalışmalardan zaman ayırarak sunum yapan bildiri sahiplerine de
katkılarından dolayı Şubemiz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sempozyumumuza sponsor olarak katkıda bulunan Ege Zemin firmasına ve meslektaşımız İnş. Müh. Ramazan
Yıldız’a teşekkür ediyoruz.
Ve elbette eğitimin önemli bir öznesi olan meslektaş adaylarımız… Sempozyum öncesinde yaptıkları Eğitim Çalıştayı ile eğitim sürecindeki problemlerini tartışan ve çalıştay sonuçlarını sempozyuma taşıyarak “bizim de sözümüz var” diyen, bununla birlikte
çok sayıda öğrenci üyeyle sempozyum organizasyonunda görev alarak katkıda bulunan
genç-İMO’ya gönülden bir teşekkür sunuyoruz.
Sempozyumumuz Şubemizin 42, 43 ve 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı, 40 ve 41.
Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanısıra İMO’nun bir çok kurul ve komisyonunda görev alan Ayhan Emekli adına düzenlendi. Bu sempozyumla bir kez daha anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz.
İMO İzmir Şubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu
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