makale

GELECEÚ‹N MESLEKLER‹

Mühendislik
Bir meslek sahibi oldu¤umuz için yaßam›m›z› sürdürebiliyoruz, daha iyi koßullarda yaß›yoruz, ve yaßam
konforumuzu artt›r›yoruz. . Ancak meslek edinmek için öncelikle gerekli formal e¤itimi almam›z gerekir.

Prof. Dr. Abdulkadir ERDEN
At›l›m Üniversitesi
Mekatronik Mühendisli¤i
Bölüm Baßkan›
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G‹R‹Þ
Birey olarak yaßam›m›z› sürdürebilmek ve yaßam konforumuzu
artt›rabilmek için çaba harc›yoruz. Ancak bu olanaklara sahip
olmam›z için belirli bir düzeyin üstünde ekonomik güce ihtiyac›m›z
var. Bu güce ulaßabilmemiz içinse ekonomik olarak art› de¤er
yaratmak; bir iße sahip olmak ve çal›ßmak zorunday›z. Bireyin
çal›ßabilmesi belli bir düzeyin üstünde bilgi ve beceri birikimine
sahip olmas›yla mümkündür. Bireylerin bir e¤itim süreci sonucunda
kazanmas› gereken bu bilgi ve beceri birikimine meslek diyoruz.
Meslek, bireyin ekonomik konumunu sa¤layan ve koruyan kißisel
bir u¤raß oldu¤u gibi toplum yarar›n› göz önüne alan, etik ilkeler
içinde yap›lan, örgütlü, toplumun her kesimiyle ilißkili çal›ßma
düzenidir. Bir meslek sahibi oldu¤umuz için yaßam›m›z›
sürdürebiliyoruz, daha iyi koßullarda yaß›yoruz, ve yaßam
konforumuzu artt›r›yoruz. . Ancak meslek edinmek için öncelikle
gerekli formal e¤itimi almam›z gerekir. Buysa meslek okullar›nda ve
daha üst düzeyde üniversitelerde sa¤lanmaktad›r. .

MESLEK OLARAK MÜHEND‹SL‹K NED‹R?
Mühendislik bir meslektir. Mühendis bilinen bilimsel olgulardan
baßlayarak, insanl›k ve toplum yarar›na kullan›labilir ve çevremizde
gördü¤ümüz tüm fiziksel araç, cihaz, gereç ve sistemleri kavram,
donan›m ve yaz›l›m olarak yaratan, üreten, kuran, kullanan ve
süreklili¤ini sa¤layan kißidir. Mühendisler bu ißlevleri yerine
getirdikleri için hem toplumsal hem de bireysel düzeyde ekonomik

güç sa¤larlar. Mühendislik, özünde teknolojik nitelikleri öne ç›kan
bir u¤raßt›r. Her ne kadar mühendislik kararlar›nda ekonomik
etkenler, insan yönetimi ve organizasyon konular› da etken olsa da,
mühendisli¤in temelinde teknolojik gelißim vard›r. Mühendis
teknolojik süreç içinde çok boyutlu olarak görev üstlenmek
zorundad›r. Teknolojik süreçte sorumluluk al›r, karar verir ve
uygular. Mühendis bunlar› yaparken baz› etik kurallara uyar. Etik
kurallar içinde kalmak koßuluyla bu görevden gelir elde etmek
mühendislik mesle¤idir. Mühendislik mesle¤i bireye kazanç sa¤lar,
ekonomik güç sa¤lar, ancak mühendislik mesle¤inin etik kurallar›
ve yapt›r›mlar›n› unutmamak gerekir. Sonuç olarak; Mühendislik,
insan ve toplum konforunu olußturan fiziksel bileßenleri tasarlayan
ve üretimini, süreklili¤ini, toplum içinde yayg›nl›¤›n› sa¤layan,
teknolojik ve ekonomik gelißiminde öncülü¤ünü yapan meslektir.
Mühendis, bilimsel olgulardan baßlayarak bu amaca yönelik araç,
gereç, cihaz, makine ve sistemleri toplum kullan›m›na sunan kißi
olmaktad›r.

MÜHEND‹SL‹K EÚ‹T‹M‹
Mühendislik mesle¤i ö¤retim ve e¤itimle kazan›lan ve kißilere özgü
nitelikler taß›yan bir yetenektir. Bu kapsamda mühendislik e¤itimi
ürün/süreç ve ürün/süreç özelliklerinin incelenmesiyle beraber
mühendislik uygulamalar›na yönelik baz› bireysel yeteneklerin
kazan›lmas›n› da amaçlamaktad›r. Bu yetenekler ßunlard›r:
- Toplum, insan ve do¤ayla ilgili aç›k veya gizli sorunlar›
alg›layabilme ve kavrayabilme yetene¤i,
- De¤ißik mesleklerden kißilerle beraber çal›ßabilme yetene¤i,
- Bilim, matematik, sanat, ekonomi, psikoloji gibi mühendislik
d›ß›nda birçok meslekte varolan bilgi, deneyim, beceri ve
uygulamalar› bir mühendislik ürünü içinde yorumlama ve
uygulama yetene¤i,
- Varolmayan fiziksel ürünleri kißisel düßünce s›n›rlar› içinde
düßsel olarak canland›rabilme yetene¤i,
- Düßsel olarak canland›r›lan ürünlerin gerçek ortamda fiziksel
ürüne dönüßtürebilme için sentezleme ve belgeleme yetene¤i.

Ça¤daß mühendislik e¤itimi, genç mühendislerin bu yetenekleri
kazanmas› için ilk deneyimlerini yaßayacaklar› ortam›n kendilerine
verilmesi ve bu süreci kißisel olarak yaßamalar›n›n sa¤lanmas›d›r.
Bu ortam üniversitelerde Mühendislik Fakültesi ve Mühendislik
Bölümleridir.

MÜHEND‹SL‹K, B‹L‹M, TOPLUM
A. C. Clarke “Yeterince istendi¤inde, teknik zorluklar ne olursa
olsun, kuramsal olarak olanakl› olan her ßey pratik olarak da
baßar›labilir” demektedir. Burada belirtilen baßar› sözcü¤ü
mühendislikle özdeßtir. Mühendislik, bilimin olur dedi¤i her ßeyi
yapma görevini üstlenmißtir. Buna göre mühendislik, kuramsal
olarak olanakl› bulunan olgular›n, günlük yaßama uygulanmas›nda
ç›kan engelleri aßma sürecidir.
Bilim ve mühendislik ayr›lmaz bir bütündür. Bilimsel ilkeleri
bilmeden, bilimi anlamadan mühendislik yapmak ve teknolojiye
hakim olmak mümkün de¤ildir. Bunun paralelinde mühendislik
olmadan bilimsel çabalar alt yap› bulamaz, uygulama bulamaz.
Þekilde mühendislik etkinliklerinin öncesinde ve sonras›nda ilgili
kurumlar aç›k bir ßekilde gösterilmektedir. Bu ßekilden
ç›karabilece¤imiz birçok yorum vard›r. Bu yorumlardan baz›lar›n›
özetleyebiliriz:
- Mühendislik bilimin toplumla iletißimini sa¤layan etkinliktir.
- Mühendislik var olan kaynaklar› ve bilimi toplum yarar›na ürüne
dönüßtüren u¤raßt›r.
- Mühendislik, toplumla yo¤un iletißim içinde bilimsel olanaklar
ve var olan kaynaklar› kullanan ve topluma döndüren
etkinliktir.

yaßamda da uygulanmas› sonucu ‹nßaat Mühendisli¤i (Civil
Engineering) alan› do¤du. Orduda ö¤renilen ve silah yap›m›yla ilgili
mekanik bilgilerin sivil yaßamda uygulanmas› Makine
Mühendisli¤i’nin (Mechanical Engineering) do¤mas›na neden oldu.
Elektri¤in keßfi ve uygulanmas› Elektrik Mühendisli¤i’ni,
simyac›lar›n (metallerden alt›n elde edilmesi u¤raß›) baßar›s›zl›¤›
Kimya Mühendisli¤i’ni, bilgisayarlar›n yayg›nlaßmas› Bilgisayar
Mühendisli¤i’ni, g›da ve çevre konular›ndaki duyarl›l›k G›da
Mühendisli¤i ve Çevre Mühendisli¤i’ni, petrol ve petrol ürünlerine
olan aß›r› talep Petrol Mühendisli¤i’ni gelißtirdi. Benzer ßekilde
Metalurji Mühendisli¤i ve Otomotiv Mühendisli¤i gelißti.
Mühendislik sistemlerinin ekonomik gelißim zorluklar› ve sistem
düzeyinde bakma gereklili¤i Endüstri Mühendisli¤i’ni getirdi.
Transistörün icad› Elektronik Mühendisli¤i’nin gelißmesine neden
oldu. Halen klasik mühendislik dallar› olarak tan›mlayabilece¤imiz
yirmiden fazla mühendislik dal› bulunmaktad›r. Ancak gelißen
teknolojik koßullar karß›s›nda hem teknolojik gereksinmelerden,
hem de 21. yüzy›l›n belirginleßen kimli¤i çerçevesinde klasik
mühendislik dallar›yla birlikte yeni mühendislik dallar›n›n da
gelißmesi gerekmektedir.

21. YÜZYILIN TEKNOLOJ‹K K‹ML‹Ú‹
Tüm mühendislik etkinlikleri toplum ve bireyler için
gelißtirilmektedir. Bu nedenle toplumun kimli¤i, mühendislik
etkinliklerinin niteliklerini belirlemekte etkin olmaktad›r. Bu
nedenle 21. yüzy›l›n belirginleßen teknolojik özelliklerini incelemek
gerekmektedir. Bu özellikler nelerdir:
Bilgi toplumu olma niteli¤i 21. yy mühendislik uygulamalar› için
ola¤an bir nitelik kazanm›ßt›r. Kullan›labilir bilgiyi ve mühendislik
ürünlerini art›k birbirinden ay›rabilmek mümkün de¤ildir. Bilgi ile
mühendisilik ürünleri ve süreçlerinin iç içe olmas› zorunluluk
olmußtur.
Çok disiplinli mühendislik uygulamalar› ola¤anlaßm›ßt›r.
Mühendislik bölümlerinde ö¤retim programlar›nda mühendislik
dallar› aras›nda belirginsizleßen çizgiler olsa da uygulamada
mühendislik dallar› aras›ndaki çizgileri belirlemek art›k giderek
zorlaßmaktad›r. Küreselleßen pazarlar ulusal kurumlar›n ve
ßirketlerin h›zla küçülmesine ve giderek yok olmas›na neden
olurken, uluslar aras› pazarlarda pay alan ßirket ve kurumlar
yaßamlar›n› sürdürebilmißlerdir. Bu e¤ilimin giderek artmas› ve
uluslararas› pazarlar›n da ötesinde küreselleßen –üretim ve
tüketimi tüm dünyaya yayan- kurum ve ßirketlerin tüm ekonomiye
hakim olmas› kaç›n›lmaz görünmektedir.

MÜHEND‹SL‹K ALANLARI ve TEKNOLOJ‹K
GEL‹Þ‹M
Teknolojinin tarihsel gelißim süreci incelendi¤inde güncel
mühendislik dallar›n›n henüz gelißmedi¤i y›llarda mühendislik
a¤›rl›kl› olarak orduda köprü, tünel, hendek vb tasarlanmas›n› ve
yap›m›n› kaps›yordu. Daha sonralar› orduda ö¤renilen bilgilerin sivil

Çevreye duyarl›l›k yaßad›¤›m›z ça¤›n en önemli özelliklerinden biri
olmaktad›r. Giderek bozulan, birey ve toplum sa¤l›¤›n› tehdit eden
çevre koßullar›, küresel boyutlarda ilgi ve yeni düzenlemeler
gerektirmektedir.
Toplumsal sorumluluk giderek ön plana ç›kan bir baßka olgudur.
Mühendislik uygulamalar›yla toplum katmanlar› olumsuz etkilendi,
bireyler aras›nda yaßam konforu olarak derin uçurumlar olußtu. Bu
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toplum üzerindeki ßok etkisinin giderek azalmas› beklenmektedir.
Bunun baßl›ca nedeni bu tür jenerik gelißimlerin daha fazla
öngörülebilir olmas›d›r. Günümüzde de yak›n geçmißte hakim
teknoloji olarak bilinen baz› teknolojilerin etkinliklerinin son
aßamalar›na geldi¤i, yeni baz› teknolojik s›çramalar›n beklendi¤i
veya öngörülebildi¤i bir ortam› yaßamaktay›z.

farkl›l›klar toplumsal sorunlara yol açt›. Teknolojinin üretti¤i bu
sorunlar›n yine teknoloji taraf›ndan çözümlenmesi beklenmektedir.
Teknolojik gelißme h›z› geçmiß y›llarda al›ßt›¤›m›z yeni teknoloji,
üretim sürelerini çok k›saltm›ß, gerek birey olarak ve gerekse
e¤itim kurumlar›nda yeni teknolojiyi izlemekte sorunlar yaßanmaya
baßlam›ßt›r.
Bu özellikler 21. yüzy›l›n nitelikleri olarak belirginleßmektedir.
Mühendislik alanlar›n› ve toplumsal nitelikleri birbirinden ay›rmam›z
mümkün de¤ildir. Bu nitelikler mühendislik alanlar›na da
yans›yacak, 21. yy mühendislik dallar› buna göre ßekillenecektir.
Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikalar›; 2003-2023 Stratejik
Belgesi

E¤itim: Bu kapsamda Cumhuriyetin 100. y›l› için belirlenen
vizyonlardan birisi de; “Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleßmiß;
üreten; net katma de¤erini kendi beyin gücüne dayanarak
artt›rabilen bir Türkiye” olarak tan›mlanm›ßt›r.
Buna göre; “E¤itim alan›nda;
• bireyin yarat›c›l›k ve hayal gücünü gelißtiren;
• bireysel farkl›l›klar›n gözetilmesi ve de¤erlendirilmesiyle her
bireyin özellikleri do¤rultusunda en üst düzeyde kendini
gelißtirebildi¤i;

Teknoloji, Ekonomik ve Siyasal Egemenlik: Binlerce y›ll›k dünya
tarihini makro düzeyde teknoloji tarihiyle birlikte inceledi¤imizde,
devletlerin sahip olduklar› teknolojik düzeyle ekonomik ve siyasal
- zaman ve
egemenliklerinde önemli ölçüde paralellik oldu¤unu görmekteyiz.
- mekan k›s›tlamalar›ndan ar›nm›ß,
Tarihsel zaman ak›ß› içinde ortaya ç›kan bilimsel ve teknolojik
• kendi özgün ö¤renme teknolojilerini yaratm›ß ve de¤ißim
s›çramalar›n, toplumlar›n ekonomik ve toplumsal faaliyet
esnekli¤iyle kendini yenileme gücüne sahip;
alanlar›nda devrimsel de¤ißikliklere yol açt›klar› bilinmektedir.
•
ö¤renme ve insan odakl› bir e¤itim sisteminin zaman
Tarihsel baz› ça¤lara ad›n› veren teknolojik gelißmelerle birlikte
geçirilmeden uygulanmas› gerekmektedir. ”
göreceli olarak yak›n zamanda buhar teknolojisi, elektrik üretimi,
içten yanmal› motorlar, transistör, mikroelektrik,
Teknolojik Öngörü; Stratejik Alanlar: Gerek
enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin
Teknolojik gelißimin Türkiye içinde yap›lan çeßitli çal›ßmalar sonunda
yol açt›¤› geniß çapl› de¤ißimler herkesçe do¤al sonucu olarak belirlenen, gerekse tüm dünyada de¤ißik kurumlar
bilinmektedir.
taraf›ndan yap›lan çal›ßmalarda belirlenen baz›

➜
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Türkiye’de Bilim ve Teknoloji: Türkiye, bilim ve teknolojide di¤er
dünya devletleri aras›nda parlak bir geçmiße ne yaz›k ki sahip
de¤ildir. Ça¤daß, parlak bireysel baßar›lara ra¤men Türkiye s›n›rlar›
içinde yak›n zamanda mühendislik alan›nda sistematik ve geniß
tabanl› önemli bir bilimsel ve teknolojik at›l›m sa¤lanamam›ßt›r.
“Günümüzde bilim ve teknolojide yetenek kazanmak art›k bir devlet
politikas› olmaktan öte, toplumsal bir proje haline gelmekte; ortaya
konulan politikalar›n uygulanabilmesi ve hedeflere ulaß›labilmesi
için ilgili bütün kesimlerin paylaßt›klar› bir vizyon üzerine inßa
edilmesi zorunlu görülmektedir. ” Türkiye olarak kendimize ileriki
y›llarda de¤ißik kademelerde hedefler belirlememiz ve bu hedeflere
ara stepleri atlayarak ulaßman›n çabas›n› göstermeliyiz.

bir süre kuvvetli olan

mühendislik konular›n›n önümüzdeki y›llarda bilim
Öngörülebilen Teknoloji: “Görülen odur ki, tarih
jenerik teknolojiler ve teknolojik gelißmelere damgas›n› vurmas› ve
sahnesine ç›kan bu jenerik karakterdeki
zaman içinde
toplumlar›n ça¤daßl›k içindeki etkinli¤ini belirleyen
teknolojilerin gelißtirilip ekonomik ve toplumsal
önemli
etkenler
olarak
belirmesi
faydaya dönüßtürülmesinde yetkinlik kazanan eskiyerek üstünlü¤ü çok
beklenmektedir.
uluslar dünya pazarlar›nda rekabet üstünlü¤üne
daha yeni
sahip olmakta ve dünya ticaretindeki paylar›n›
teknolojilere
artt›rarak
toplumsal
refahlar›n›
h›zla
Tart›ßma ve Sonuç:
yükseltebilmektedirler. ” Teknolojik gelißimin do¤al
b›rakmaktad›r.
TÜB‹TAK’›n haz›rlad›¤› 2003-2023 Strateji Belgesi,
sonucu olarak bir süre kuvvetli olan jenerik
belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim ve teknoloji at›l›m› ve
teknolojiler zaman içinde eskiyerek üstünlü¤ü daha yeni
s›çramas› için gelißtirdi¤i en önemli belgelerden birisidir. Bu
teknolojilere b›rakmaktad›r. Ancak ça¤daß toplum düzeninde
belgenin uygulanmas›, parasal ve yönetsel aç›lardan uygun destek
bilginin paylaß›m›n›n artmas›yla jenerik teknolojilerin ekonomi ve

2010 y›l› için öngörülen mühendislik dallar› ve s›n›fland›rma
Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisli¤i

Biyolojik Bilimler ve
BiyoMühendislik

Ürün Tasar›m ve Üretim
Teknolojileri

‹nßaat ve Çevre
Mühendisli¤i

• Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümü
• Bilgisayar Bilimleri Bölümü
• Bilißim Sistemleri Bölümü
• Bilißim Teknolojisi Bölümü
• Enformatik Bölümü
• Yaz›l›m Mühendisli¤i
Bölümü
• Yönetim Bilgi Sistemleri
Bölümü

• Gen Mühendisli¤i Bölümü
• Biyomekanik Mühendisli¤i
Bölümü
• Rehabilitasyon
Mühendisli¤i Bölümü
• Biyomedikal Mühendisli¤i
Bölümü
• BiyoBilißim Mühendisli¤i
Bölümü
• Biyoloji Bölümü

• Mekatronik Mühendisli¤i
Bölümü
• Üretim Mühendisli¤i Böl.
• Endüstri Mühendisli¤i Böl.
• Elektrik Mühendisli¤i Böl.
• Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü
• Malzeme Mühendisli¤i Böl.
• Mühendislik Bilimleri ve
Tasar›m Bölümü
• Endüstri Ürünleri Tasar›m›
Bölümü
• Makine Mühendisli¤i Böl.
• MEMS Mühendisli¤i Böl,
• Nanoteknoloji
Mühendisli¤i Bölümü

• ‹nßaat Mühendisli¤i
Bölümü
• GIS Mühendisli¤i Bölümü
• Çevre Mühendisli¤i
Bölümü
• Ulaß›m Mühendisli¤i
Bölümü

kararlarla uygulamaya konmas›yla, önemli bilimsel ve teknolojik
baßar›lara neden olaca¤›na kußkum bulunmamaktad›r. Bu belgeye
göre Türkiye için öne ç›kan sekiz teknolojik konu baßl›¤›
bulunmaktad›r:
- Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri,
- Bilgi ve ‹letißim Teknolojileri,
- Nanoteknoloji,
- Enerji ve Çevre Teknolojileri,
- Mekatronik,
- Üretim Süreç ve Teknolojileri,
- Malzeme Teknolojileri,
- Tasar›m Teknolojileri.
Bu stratejik teknolojilerin yaßad›¤›m›z ça¤ içinde jenerik teknolojiler
olarak birey ve toplum yaßam›m›z› önemli ölçüde de¤ißtirece¤i tüm
dünyada ve de¤ißik bilim ve teknoloji kurumlar› ve gruplar›nca kabul
edilmektedir. Yurt d›ß›nda ve özellikle ABD’de yap›lan teknoloji
öngörü çal›ßmalar›nda da bu 8 teknoloji ön s›ralarda yer
almaktad›r. ABD’de Makine Mühendisli¤i’nin gelißim e¤ilimi (trend)
olarak gösterilen konular da benzer kapsamdad›r:
- Biyomühendislik
- Nanoteknoloji
- Bilißim Teknolojileri
- Çevre ve ekoloji
Türkiye’nin bilim ve teknoloji alan›nda baßar›l› olmas› için, giderek
durgunlaßan teknolojilerde etkin olmak yerine, henüz gelißimini

tamamlamam›ß teknolojilere yönelerek bilimsel ve teknolojik
gelißim sürecine zaman›nda katk›da bulunmas›n› gerekmektedir.
Benim kißisel kanaatime ve öngörülerime göre 2010 y›l›nda
mühendislik dallar›nda baz› s›n›fland›rmalar yap›lmas› gerekecektir
(Çizelge). Bu kapsamda tüm mühendislik dallar›n› dört grup alt›nda
toplamak mümkündür. Bu gruplar üniversitelerde mühendislik
e¤itiminde farkl› niteliklere sahip mühendislik fakülteleri olarak
yans›yabilirler. Ancak bu fakülteler veya bölümler aras› çizgiler,
bulan›kl›¤›n› ve belirsizli¤ini sürdürecektir. Buna göre iki veya daha
fazla say›da bölümü kapsayan tamamen özgün yap›da baz› yeni
mühendislik dallar›n›n da giderek gelißmesi büyük olas›l›kt›r. Bu
dallara olas› örnekler olarak; Biyomekatronik ve Biyomalzemeler
bölümleri gösterilebilir. Türkiye gibi özgün teknoloji üretimine acil
ihtiyaç duyan bir toplumda, tüm mühendislik dallar›nda tasar›m
a¤›rl›kl› e¤itim verilmesi ve uygulamada özgün tasar›m nitelikli ürün
ve süreçlerin teßvik edilmesi gereklili¤i aç›kt›r. Bu durum
mühendislik tasar›m› çevresinde sistem davran›ß tasar›m›, mimetik
ve biyomimetik, biyotasar›m gibi henüz tam olarak tan›mlanmam›ß
disiplinlerin de gelißmesine neden olacakt›r.
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