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KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisleri Odasının Değerli Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, değerli
şube başkanı ve yöneticileri, değerli akademisyenler, değerli meslektaşlarım; 2011 yılında
düzenlenen, İnşaat Mühendisleri Odasının İstanbul ve İzmir Şubelerinin ortak düzenlediği Beton Kongresi sonrasında, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun davetiyle
İzmir’de sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumu belirtir, şahsım ve örgütüm adına da
davetiniz için teşekkürlerimi sunarım.
İnşaat Mühendisliği Mesleğinin günümüzdeki en önemli sorunlarından biri haline dönüştürülen “İnşaat Mühendisliği Eğitimi” konusunun değerlendirileceği sempozyumu
değerli başkan ve odacı Sevgili ağabeyimiz Ayhan Emekli anısına düzenliyor olması, bizler için sempozyum konusu kadar özel bir anlam ve önem kazanmıştır. Duygulandırmıştır
da. En son Eskişehir’de 2015 yılında Ayhan Başkanla yaptığımız sohbette, askerliğini Kıbrıs’ta yapmış olması nedeniyle, bizleri ziyaret etmesi ve askerlik anılarını hatırlamak adına
birlikte gezmek için sözleşmiştik, ama maalesef genç yaşında ve en verimli döneminde
aramızdan ayrılmıştır. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum.
Hatalı politikaların, popülist yaklaşımların, vizyonsuz ve plansız siyasetin neticesinde,
eğitimin getirildiği durum ortadadır. Tabii ki ilkokuldan başlayarak altyapı, yetersiz ve
özümsenmemiş temel bilginin yarattığı zafiyet, meslek sahibi oluncaya kadar devam etmekte, sonrasın da da mezun olarak iş hayatına girme yönündeki çabaların artarak devam
ettiği bir süreci yaşamaktayız.
Kıbrıs’ın kuzeyinde de Türkiye ile direkt etkileşim içerisinde olmamız nedeniyle ve Sevgili
Cemal Başkanın konuşmasında ifade ettiği hususları da alt alta koyduğumuz zaman, aynı
paralelde gidiyor olmamız nedeniyle, üzülerek ifade etmek isterim ki bizlerin durumu da
hiç de iç açıcı değildir.
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Bir taraftan mevcut olan üniversitelerimizin altyapı eksikliklerini gidermesi ve daha nitelikli eğitim vermeleri noktasında odamız taleplerini iletirken, amacımız mevcut üniversitelerin geliştirilmesidir. Özellikle uluslararası akreditasyon kurumlarının gerekli denetimlerinden geçilmesi ve eğitim seviyesi, içeriği ve niteliğinin akredite kurumların -ABED ve
MÜDEK gibi- belirlediği standardında olması için bizler bir taraftan çaba harcarken, ki
bu konuda adım atan üniversitelerimize paydaş olarak katkı vermekteyiz, diğer taraftan
da her yıl ismini bile bilmediğimiz üniversitelerden diplomalar ellerinde meslek insanları
aramıza katılmak üzere odamıza müracaatlarını gerçekleştirmektedir.
Sadece bir apartman veya bir yapıdan ibaret olan ve adına üniversite dediğimiz bu kurumlar, her geçen gün Kıbrıs’ta da artmakta ve sayısını da şu anda takip edememekteyiz.
Yaratılan bu ortamda tabii ki nitelikli eğitim ikinci, üçüncü plana hatta daha da gerilere
itilmektedir. Odamız ve mesleğimiz açısından tek tesellimiz –Kıbrıs’ın kuzeyi için söylüyorum bunu- sabahtan akşama açılan üniversitelerde inşaat mühendisliği bölümleri ve
programlarının tümünde açılmıyor olmasıdır.
Son dönemde her yeni kayıt için odamıza gelen üniversite mezunlarının, biraz önce de
ifade ettiğim gibi getirdikleri diplomaları ilk defa duyduğumuz bir üniversiteye ait olması
hasebiyle, denkliklerini de sorgulamak durumunda kalıyoruz. İki ülke arası ve YÖK’ün
Kıbrıstaki eşdeğeri olan YÖDAK’la aralarında yaptıkları anlaşmalar gereği, verilen belgeleri tanımak ve bu tanınırlıkla işlemlerin yapılması gerekmektedir. Fakat geldiğimiz
noktada odamıza gerçekleşen son müracaatta 40 yıl önce askeri bir okuldan veya benzeri
bir okuldan bir askeri/hizmet sınıf için mezun olmuş olan bir vatandaşın, 40 yıl sonra
YÖK’ün aldığı bir idari kararla kendinin de yeni öğrendiği, bizlerin de yeni öğrendiği
şekliyle inşaat mühendisi olduğu iddası ve belgeleri ile odamıza müracaat etmekte ve üye
olma talebinde bulunmaktadır. Odamıza müracaatın sebebi K.Kıbrıs’taki yasalarımız gereği, İnşaat Mühendisleri Odasına müracaat edilmediği ve üye olunmadığı takdirde, inşaat mühendisliği mesleğini icra etmenin mümkün olunmamasıdır. Aksi takdirde o elindeki
belgelerle meslek insanı olduğu iddiasıyla yoluna devam edecektir.
Bu nokta bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak YÖK’ten alınmış idari karara ait belgeye
rağmen, özellikle ABED ve MÜDEK’ten akredite olmuş üniversitelerimize konu diplomanın ve içeriğinin onayı ve denkliği araştırılması için müracaatta bulunduk. Hem ABED’ten
akredite olmuş İnşaat Mühendisliği Bölümü, hem de MÜDEK’ten akredite olmuş İnşaat
Mühendsiliği Bölümü yaptıkları incelemede, akademik kurulların yaptıkları araştırmalarda, diplomanın denk olmadığını yazılı olarak tarafımıza iletmişlerdir. Dolayısıyla biz
bir taraftan inşaat mühendisliği gibi can ve mal güvenliğini ilgilendiren çok önemli bir
meslek insanını temsil ederken, bir taraftan da idari kararlarla meslek insanı yapılan kişilerle bu yolu yürümemiz mümkün olmadığından dolayı, yönetim kurulumuz da bu ve
benzeri müracaatları kabul etmemiştir. Yasal olarak odamıza verilmiş olan yetkilerle bunu
yapabildik. Bu konuda Türkiye’den farklı olarak bir yasal yetkimizin getirdiği bir avantajı
kullandık aslında. Ümit ederim ki Türkiye’de de odalara gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, mesleki denkliğin daha derin incelemeler sonrasında yapılabilmesi yetkisi verilir.
Sadece eğitimin getirildiği seviye dikkate alındığında bile, mezuniyet sonrası sürekli eğitimin ve gelişimin önemi ortaya çıkmakta ve bizlerin de bu bilinçle odamızda düzenlediğimiz eğitimlerle oluşacak muhtemel açığı kapatma noktasında sürekli eğitim faaliyetleri
gerçekleştirmekteyiz. Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası’nın davetleri ile; bizlerin düzenleyemediği geniş katılımlı etkinliklere, yönetici ve/veya üyelerimizle birlikte katılma imkânı tanıyorlar ve bizler de yine orada oluşan açığımızı ve mesleki gelişimimize katkımızı
davetlerinize katılarak artırmaya ve mesleki gelişimimizi sağlamaya çalışıyoruz.
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nışması ve bilgi paylaşımı, tabii ki sadece davetlerle ve eğitimlere katılma davetleriyle ilgili bir husus değildir. Meslek odalarının önemli görevlerinden biri tabii ki eğitimlerdir
kuşkusuz ki, bir diğeri de topluma yön verecek bilim temelindeki çalışmalarla siyasete
yön vermek, siyasilere izleyecekleri bilimle ilgili, mesleğimizle ilgili yolu tarif etme noktasında çözümler üretmektirde. Gerçekleştirdiğimiz ortak konferans sonrasında Kıbrıs’ın
kuzeyindeki ulaşım ve trafik sorunuyla ilgili her iki odadan da siyasilerin ve yetkili makamlarıntalep ettiği bir eylem planı ve bir çözüm önerisi raporu talepleri neticesinde odalarımız çalışmaktadır. Dün de bu çalışmayı sonlandırmak üzere İstanbul’da her iki odanın
komisyonları bir araya geldi ve Cemal Başkanımın da özel olarak yakından ilgilendiği ve
bir an önce tamamlamamız noktasında hassasiyet gösterdiğimiz çalışmayı ileri bir boyuta
getirdik ve kısa süre sonra da tamamlayıp siyasilere teslim etme arzusundayız.
Hem inşaat mühendisliği mesleği, hem de odalarımızın insana dair, insana temas eden ne
varsa içerisinde olduğu, bilimin temelinde gerekli sorumluluğu yerine getirmemiz gerekliliği bilinen bir gerçektir. Bunların mesleki gereklerini yapabilmemiz, hem odalar hem
de odaları oluşturan üyelerin bunları gerçekleştirebilmesinin ana unsuru da aldığımız eğitimin kalitesidir. İyi bir altyapı, iyi bir eğitim ve uluslararası standartlarda kaliteli eğitim
almış bireylerin odalarımıza ve mesleğe katılmalarıyla mesleğimizin toplumsal faydada
gerçekleşmesi söz konusudur. Dinamik mesleğimizin gelişmesini, yakından takip edebilmemiz için iyi eğitim almış olmamız ve kendimizi sürekli geliştirmemiz de gerektiği inancındayım.
Değerli katılımcılar, bu sempozyuma katılmamız için bizleri davet eden, başta İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve Yönetim Kuruluna, İzmir Şube Başkan ve yöneticilerine, düzenleme kuruluna, akademisyenlere, her kademede katkı koyan emekçilere mesleğimiz
adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum, mesleğimizin ileri götürülmesi adına düzenlenen
bu önemli sempozyumu ve sonuçlarını önemsediğimizi belirtmek istiyorum.
Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum, hedefine ulaşacağı ümidindeyim ve en
önemlisi de yine bizler için özel bir yeri olan Değerli Başkan Ayhan Emekli anısına sempozyumun düzenleniyor olması ve bu düşüncenin ortaya koymasından dolayı da düzenleme kurulunu ve odayı da bu bağlamda kutluyorum.
Saygılar Sunarım (Alkışlar)
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