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Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 8 Temmuz 2014 günü yapılan toplantısında;
"Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde bulunan ilgili mühendislik
programlarının eşdeğer olduğu ve ilgili mühendislik programlarından mezun olan
öğrencilerin mühendis ünvanı kullanabileceklerine karar verilmiştir."
Kararı(1) yayınlanandı gün, dünün mühendislerine kaygı ile duyurdum.
Bildiğim "Teknoloji Fakülteleri" Bakanlar Kurulu'nun 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Kararı ile geçmişteki "Teknik Eğitim", Mesleki
Eğitim" ve "Mesleki ve Teknik Eğitim" fakülteleri kapatılarak yerlerine kurulmuştu...
Aratştırdım;


Bu dönüşüm sonrası, Yükseköğretim Yürütmek Kurulu 27.03.2013 tarihindeki
toplantısında da benzer karar alınmış; ancak bu kararın "Üniversitelerarası Kurul'un
görüşü alınmadan verildiğini tespit eden Danıştay İdari Davalar Kurulu 24.07.2013
günü alınmış kararı iptal etmiş idi..



Bu sefer, Yükseköğretim Yürütme Kurulu, önce 19.06.2016 günü yapılan Genel
Kurulunda yetki ve devamında Üniversitelerarası Kurulun görüşünü de dikkate alarak
aynı kararı yeniden vermiş...

Yapıldı ve oldu!...
...mu?
...ya, sonrası???
İlk yayınımda “Yorumsuz” demiştim; ama...
... ama Fuzuli’nin kulaklarını çınlattım: "Söylesem Tesiri Yok, Sussam Gönül Razı Değil!"

Biraz daha araştırırken dikkatimi çekti, Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem (Nisan 2010
- Mart 2012) Çalışma Raporu'nda TMMOB değerlendirmesi var: “Teknoloji Fakülteleri
Üzerine TMMOB Görüşü”
Sanıyorum ki...
...En başında, başlangıçta oluşmasını ve görebilmeyi (!) umut ettiğim meslek odamızın
koordinesindeki -olur ise, bundan sonraki- tepkiler..
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gibi cince karşılıklar verilecektir. Ama, zaman içinde...
... zaman içinde, yapılacak cince düzenlemelerle “Teknoloji Fakültesi” ismini
alan okulun önceki halinden ("Teknik Eğitim", Mesleki Eğitim" ve "Mesleki ve
Teknik Eğitim" fakültelerinden) mezun olanlara bir formül bulunarak
göstermelik bir sınavla “mühendislik” unvanı alma hakkı da verilecektir; tahmin
ederim.
Ve o zaman aynı “mühendis” unvanına sahiplerin demografisinde mühendislik
ve teknoloji fakülteleri mezunlarının oranını ve bu oranın meslek odası ve
yönetimine yansıması da düşünülmesi gereken diğer bir boyut...
Ne derlerdi? "bugünün sorunları dünün çözümlerinden kaynaklanır!..
Henüz iki yıl önce “engineer - makinist” karşılığından kaynaklanan sorun henüz
düzeltilmişti ki, şindi de “Uygulama Becerisi”ne,
... sahip olamyan – dünün mühendsileri,
... sahip olan - bugünün mühendisleri.
Bu defe, "Ünvan" kargaşasının ötesinde tam bir kaos!...
Görünen o ki "dünün mühendisi" yarın, bugünün çözümünden kaynaklanan, sorunla
uğraşacak; bolca...
Son dört yılda,
“Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen, “Hayat Boyu Öğrenmede
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” referans seviyeleri ile ilgili detay açıklama, Tablo 1’de
verilmiştir.”
cümlesini yazılı ve sözlü kullandığım sayıyı unuttum. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve
koordinesinde, başta MEB ve Yükseköğretim Kurumu olmak üzere, ilgili otorite, kurum ve
kuruluş yöneticilerinin “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi”ni bir
benimseyebilse idi keşke...
...Keşke benimsenseydi; “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi”; aksi
halde, dünün mühendislerinin bu sorunlara sahip olacağı öylesine belli ve açıktı ki....
Gerçekten ve en samimi üzüntü ve derin kaygılarımla,
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