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¤itim; “Kiflinin zihinsel, bedensel, duygusal, top-
lumsal yeteneklerinin ve davran›fllar›n›n istenilen do¤rultuda
gelifltirilmesi için, ana bir tak›m amaçlara dönük olarak yeni
yetenekler, davran›fllar ve yeni bilgilerin kazand›r›lmas›
yolundaki çal›flmalar›n tümü” olarak tan›mlanabilir. ‹lk ve
ortaö¤retimde genel bilgilerin verildi¤i dikkate al›n›rsa, mes-
lek edindirmede en önemli dönem üniversite ve meslekiçi
e¤itim aflamalar›d›r. Meslek liselerinin uygulamal› olarak
verdikleri mesleki alt yap›, üniversite e¤itiminde önemli bir
avantaj sa¤lamaktad›r.
Endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçerken
üniversite mezunlar›, yeni geliflmelere ve yeniliklere kolayca
uyum sa¤layabilmelidirler. Ayr›ca özgür olabilme ve düflünme,
yarat›c›l›¤›n yan›nda esnek davranabilme yetene¤ine de
sahip olmalar› gerekir. Aç›kt›r ki, bir meslek sahibi olman›n
veya belirli konular› ö¤renmenin d›fl›nda, ö¤renmeyi ö¤renmifl
olarak kendi kiflili¤ini gelifltirmifl, do¤malardan ar›nm›fl,
insana ve insan akl›na sayg›y› yaflam›n›n bir parças› haline
getirmifl olmalar› da gerekmektedir.
E¤itimin anaokullar›ndan bafllayarak yüksek lisans ö¤retimine
kadar bir bütün olmas› gerekir. Oysa serbest piyasa düzeninin
e¤itim düzeni üzerinde yaratt›¤› yeni talepler ve bask›; kimi
zaman ö¤rencileri müflteri, okullar› da ticarethane olarak
gündeme getirmektedir. Oysa 21. yüzy›l›n okullar› evrensel
kurallara göre akl›n ve bilimin gereklerine uygun olarak
bir e¤itim program› uygulamak zorundad›rlar. Mühendislik
konusu da e¤itim, deneyim ve uygulama ile edinilen mate-
matik ve do¤a bilimler bilgisinin, do¤al güç ve kaynaklar›n
insanl›k yarar›na ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate al›narak
ve mühendislik eti¤i gözetilerek yeni yöntemler gelifltirilmesi
u¤rafl›s› olarak tan›mlanmaktad›r. Mühendislik e¤itimi ile;
ço¤u kez fark›nda bile olunamayan, fakat hayat›m›z› önemli
ölçüde de¤ifltirecek teknolojilerin oluflturulmas›n› ve uygu-
lamaya konulmas›n› görüyoruz, yafl›yoruz.
21.yüzy›lda yeni bilgilerin sürekli olarak üretilmesi ve bu bil-
gilerin k›sa bir süre sonra eskimesi, e¤itim konusunu, özellik-
le de mühendislik e¤itimi konusunun yeniden de¤erlen-
dirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Ünlü Macar aerodinamikçi
Theodore Van KARMAN: “Bilim adamlar› dünyay› oldu¤u
gibi inceler, mühendisler ise flimdiye kadar var olmayan
dünyay› yarat›r.” demektedir.
‹nsanlar›n hayat standard›n›n yükseltilmesi, do¤al ve insan
kaynakl› afetlerden korunmas›, çevre problemlerinin çözül-
mesi için mühendislik e¤itimi toplumlar›n kaçamayacaklar›
önemli ihtiyaçlar›n bafl›nda gelmektedir. Mühendislik konusu
insan›, paray›, malzemeyi, makine ve enerjiyi içermektedir.
Ayr›ca çok önemli bir konu olarak da hayal gücü ve yarat›c›
bir yetene¤i gerekli k›lmaktad›r.

Nas›l Bir Mühendislik E¤itimi?
Bilim ve teknolojinin h›zla geliflti¤i günümüz koflullar›nda,
dünyadaki ilerlemelere ayak uydurabilmek için kendini sürekli
olarak yenileyebilen, ö¤rendiklerini uygulayabilen, olaylara
ve karfl›laflt›klar› problemlere yönelik olarak yeni tasar›mlar
yapabilen, tak›m çal›flmas›na yatk›n, çevresiyle ve meslek-

tafllar›yla yak›n iletiflim kurabilen mühendislere ihtiyaç var.
Çok genel anlamda konuya bak›ld›¤›nda e¤itimin de bir
üretim oldu¤unu, bu e¤itimle bir tak›m girdileri belirli bir sü-
rede iflleyerek belirli ç›kt›lar›n sa¤land›¤›n› bilmemiz gerekiyor.
E¤itim süreçlerini girdileri ve ç›kt›klar› birlikte ele alan bir
yaflam tarz› haline getirmek gerekir. Bu durum, toplam kalite
sistemini, aç›kças› sürekli kalite gelifltirme sistemlerinin
oluflmas›na da önemli ölçüde katk› sa¤lar.
E¤itimin girdisi ö¤renciler, ö¤retim elemanlar›, mali kaynaklar,
altyap›lar, programlar ve bu sürece verilen destek hizmetler
olarak düflünülmektedir. E¤itim süreci ise; araflt›rma, müfre-
dat gelifltirme, uzun vadeli planlama, kaynak gelifltirme, s›-
nav ve de¤erlendirme, alt yap› gelifltirme, sanayi ile iliflkiler,
ö¤renci ve kay›t iflleri veya çok daha kapsaml› alt süreçler
dikkate al›narak planlanmas› gerekir. Yukar›da alt› çizilen
girdilere ve süreçten ç›kanlara bakt›¤›m›zda e¤itim konusu;
araflt›rma, yay›n ve hizmet olarak düflünülebilir. Aç›kças› bir
e¤itim kurumunun ve bir üniversitenin e¤itim görevi var,
araflt›rma görevi var, ayr›ca, kendisine ve topluma karfl›
vermesi gereken birçok hizmetlerin yan›nda yay›nlar› da
olmak durumundad›r.
Herhangi bir sektördeki kalitesizlik sadece o sektörü de¤il,
o sektörün ürününü girdi olarak kullanan di¤er sektörleri
de etkiler. Kötü bir çelik üretimi o çeli¤i kullanan otomotiv
sanayisi veya inflaat sektörünü önemli ölçüde etkiler. Aç›k-
ças› e¤itimdeki kalitesizlik tüm sektörleri etkiler ve zincirleme
bir uzant›yla onlarca y›l› etkileyen bir sonuç ortaya ç›kar›r.
30-40 y›l profesyonel hayat› olan bir e¤iticinin yetifltirdi¤i
kifliler veya buradan yetiflenlerin yetifltirdiklerini düflündü-
¤ümüzde -bilerek veya bilmeyerek- onlarca seneye varan bir
etki de ortaya ç›kmaktad›r. E¤itim ve ö¤retim kalitesinin
yükseltilmesi sadece bugünün de¤il, gelece¤in de kurtar›l-
mas›n› sa¤lar. ‹yi bir mühendisin ortaya ç›kmas› için; ö¤renciyi
araflt›rmaya yönelten, çok boyutlu düflünmesini sa¤layan,
sorumluluk almas›na katk›da bulunan, teorik bilgileri
pratikle destekleyen, daha etkin bir bilgisayar uygulamalar›
yapacak e¤itim sürecine ihtiyaç vard›r.
Bugün ülkemizin çok genç bir nüfusa sahip olmas›na karfl›n,
e¤itime ayr›lan pay oldukça s›n›rl›d›r. Mühendislik e¤itimi
de bundan kendisine düflen pay› önemli ölçüde almaktad›r.
Daha iyi bir mühendislik e¤itiminin sorumlulu¤u sadece ö¤-
retim üyelerinin de¤ildir. Kaliteli bir mühendislik e¤itimi için
ö¤retim üyelerine, sanayi kurulufllar›na, meslek odalar›na,
ö¤rencilere ve yönetim erkine önemli görevler düflmektedir.
Sadece diploman›n art›k yeterli olmad›¤›, fakültelerde verilen
bilgilerin temel bilgiler oldu¤u, iyi bir mühendis olabilmek
için hayat boyu bir e¤itime ihtiyaç duymak gerekti¤i bilin-
melidir. Art›k defter-kitap kapatmak meslek adamlar› aç›-
s›ndan olanakl› de¤ildir. Bugün ülkemizde televizyon ve cep
telefonu say›s› birkaç on milyonun üstüne ç›km›flken, mü-
hendis yetifltiren okullarda halen tebeflirle ders anlatmak
durumunda olmak üzücü bir durumdur. Dünyada giderek
yayg›nlaflan “Projeye Dayal› Ö¤renim”, “Probleme Dayal›
E¤itim” veya “‹fl Temelli E¤itim” metotlar› e¤itimin temel
felsefesini oluflturmaktad›r.
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Akreditasyon-Eflde¤erlilik
Herhangi bir fleyde belli bir standarda uyuldu¤unun belge-
lendirilmesi eflde¤erlilik, akademik kaliteyi art›rmak ve
topluma karfl› yüklenilen sorumlulu¤u yeterli ölçüde yerine
getirmek amac›yla e¤itim kurumlar›m›z›n özde¤erlendiril-
mesine dayanan bir ifllemdir. Eflde¤erlilik konusu belirlenir-
ken; e¤itim kurumunun yöneticileri, akademik kadrolar› ve
idari personeli dikkate al›narak bir de¤erlendirme yap›l›r.
Eflde¤erlilikte temel ö¤e, e¤itim akademik kalite aç›s›ndan
bulundu¤u yeri ve iyilefltirmeye aç›k alanlar›, özde¤erlendirme
sonucu belirleme ve gereken iyilefltirmeleri yaparak e¤itimde
öngörülen standartlar› yakalama ifllemi olarak gündeme
gelmektedir.

Mühendisli¤in Tan›m›
Mühendislik; “bir düflünce sistemati¤i ve matematik dü-
flünme becerisi olup, bilim yoluyla elde edilen tüm bilgilerden
ak›l ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak insana
ve insanl›¤a yararl› oluflumlar› yaratma gücü: Bilimi, eko-
nomiyi, zaman› ve fiziksel kaynaklar› en iyi flekilde de¤erlen-
dirip optimum çözüm aray›fl› içinde olmak” olarak tan›m-
lanmaktad›r. Bir toplumun zaman içinde farkl›laflan gerek-
sinmeleri vard›r. Amac› insana ve topluma daha iyi hizmet
olan mühendis, toplumsal de¤iflimlerin temelinde bulunan
teknolojiyi bilimsel bir ortamda yaratmaktad›rlar. Toplumlar›n
üretim gücünü ve sorumlulu¤unu tafl›yan mühendis, de¤iflen
toplum yap›s›n› ve dünyam›z› da dikkate alarak flekillendir-
mektedir.
Aç›kt›r ki inflaat sektöründeki kalite; mühendislerin mesleki
donan›m›, mühendisin etik anlay›fl›, malzeme kalitesi, uy-
gulama ve personel ölçe¤indeki deneyim ile gerçekleflebilir.
‹yi bir mühendis; iyi bir e¤itim sisteminden gelerek, mühen-
dislik uygulamalar› içinde kazanaca¤› birikimlerle ortaya
ç›kabilir.
Aç›kças›, yaflanan h›zl› teknolojik ve bilimsel geliflmelere
ba¤l› olarak mühendislerin yeni bilgilere ulaflmalar›, mesleki
yaflamlar› boyunca sürekli kendilerini e¤itmeleri ve gelifltir-
melerinin zorunlu olmas›d›r. Bilgilerin güncellefltirilmesi ve
geliflmelere daha çabuk ve kolay ulaflma olanaklar›n›n sa¤-
lanmas› için böylesi bir e¤itimin zorunlulu¤u da son derece
önemli olmaktad›r.
Yap›lan araflt›rmalara göre; “Mezuniyet bilgisinin %5’i her
y›l eskiyerek geçersiz hale gelmektedir.”, “Ça¤dafl ve rekabet
edilebilir standartlara eriflebilmek için her çal›flan kifli zama-
n›n›n %15’ini bilgisini yenilemeye ay›rmal›d›r.” ve “Çal›flma
hayat› boyunca kendi alan›nda hiçbir e¤itime kat›lmayanlar
40 yafl›nda bütün geliflmelerin gerisinde kalm›fl olacaklard›r.”
Odam›z, inflaat mühendislerinin meslek yaflamlar› boyunca
ö¤renmeyi sürdürmelerini temel bir koflul olarak gör-
mektedir. Bu durum ö¤renmenin süreklili¤i anlam›na gel-
mektedir. Ayr›ca mühendislik e¤itiminde temel bilgilerin sa¤-
l›kl› ve tam olarak verilmesinin yan›nda, meslek içi e¤itimin
sürdürülmesi ayn› zamanda ça¤dafl bir mühendislik hizmeti
üretiminin temelini oluflturmaktad›r.
Ayr›ca mühendislikte etik konusu da giderek önem kazan-
maktad›r. Bu kapsamda mühendisin topluma karfl› sorum-
luluklar›, do¤aya ve çevreye karfl› sorumluluklar›, “mesle¤e”
ve “meslektafla” karfl› sorumluluklar› ve kendi vicdan›na
karfl› sorumluluklar› mühendislik hizmetinin önemli bir
parças› olmaktad›r.

Sürdürebilir Geliflme ve Mühendislik
Bugün dünyada mühendislik tekniklerinden çok, mühendislik
kavramlar›n›n dikkate al›nmas› önem kazan›yor. Mühendislik
teknikleri durmadan de¤ifliyor. Her gün yeni tekniklerle kar-
fl›lafl›yoruz, bunlar› ö¤renmek mümkün. Fakat mühendislik

kavramlar›n› öne ç›karmak, e¤itimin temel felsefesini olufl-
turuyor. Yap›lan mühendislik hizmetlerinin veya mühendislik
projelerinin kendili¤inden oluflmad›¤›n›n bilinmesi gerekir.
Bir projenin bir taraftan etkileyece¤i di¤er taraftan etkilenece¤i
toplumsal ve do¤al bir taraf› vard›r. Bu kapsamda mühendisler
sadece kaliteli ve ekonomik olan ifller yapmak durumunda
de¤ildirler. Mühendisli¤in bütünsel bir bak›fl aç›s›n› gerek-
tirdi¤i; üretilen projelerin tasar›m, inflaat ve iflletme evrele-
rinde do¤aya ve insana sayg›l› olmalar› da gerekir. Bu kap-
samda mühendisler; uzun erimli, kaliteli, teknik yeniliklerle
bezenmifl, sosyal, toplumsal, ekonomik ve çevresel kazanç
sa¤layan bir tasar›m› hedeflemelidirler. Dünyam›zdaki kay-
naklar›n giderek tükenmesi, gelecek kuflaklar›n yaflama
alanlar›n› da önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle
bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›larken, gelecek kuflaklar›n kendi
gereksinimlerini tehlikeye atmamakta gerekir. Aç›kças›
geliflmenin sürdürülebilir olmas› gerekir. ‹nflaat mühendisleri;
köprü, baraj, bina, yol, liman veya elektrik santralleri ya-
parken sürdürülebilirli¤in tan›m›na uygun olarak davranmak
durumundad›rlar. Varolan kaynaklar›, do¤al çevreyi, insan›
ve toplumsal yarar› dikkate almak durumundad›rlar. Y›llar
önce bir mühendislik projesinin genel de¤eri, maliyet-kazanç
analizi çerçevesinde tan›mlan›rd›. Bu tek boyutlu bir yak-
lafl›mdan iki boyutlu bir yaklafl›ma geçildi. Çevresel etkinin
h›zla görülmesi ve önemi nedeniyle maliyet-kazanç+çevre
koruma konusu dikkate al›nmaya baflland›. Bugünkü bak›flla;
bir projenin toplam de¤erine bakarak daha ayr›nt›l› bir yak-
lafl›m ortaya koymak gerekiyor. Bu kapsamda, güvenli ve
ekonomik bir tasar›m+çevrenin korunmas›+sosyal ve
toplumsal sorumluluk olarak üç boyutlu bir yaklafl›mla
mühendislik projelerine bakmak gerekiyor.

Sonuç olarak yap›lar›m›z›n (üretimlerimizin) ; “Güvenli kaliteli
ve ekonomik olmas›”, “Çevrenin ve do¤al de¤erlerin korun-
mas›”n›n yan›nda “Sosyal ve toplumsal bir sorumlulukla
mühendislik hizmetlerinin sunulmas›” gerekmektedir. Bu
kapsamda bir mühendislik hizmetinin verilebilmesi için;
- Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama yetene¤ini

kazanm›fl olmak,
- Verileri analiz etmek ve yorumlama yetene¤ini kazanm›fl

olmak,
- Belli bir amaçla bir sistemi veya bir süreci tasarlama ve

yönlendirme yetene¤ini kazanm›fl olmak,
- Disiplinleraras› gruplarda çal›flma al›flkanl›¤›n› ve becerisini

kazanm›fl olmak,
- Mühendislik sorunlar›n› tan›mlamak formüle etmek ve

çözmek yetene¤ini kazanm›fl olmak,
- Mesleki ve etik sorumluluk anlay›fl›na sahip olmak,
- Etkin iletiflim yetene¤ini kazanm›fl olmak,
- Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal çerçevede

etkilerini anlayabilmek için gerekli e¤itimi alm›fl olmak
- Yaflam boyu ö¤renmenin gere¤ini kavram›fl ve bu do¤rultuda

gerekli al›flkanl›klar› kazanm›fl olmak,
- Ça¤dafl ve bilimsel konularda bilgi sahibi olmak.

Kaynaklar; ABET Kriterleri, TMMOB Mühendislik E¤itimi
Sempozyumu, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Teknik Kongresi,
Türkiye Mühendislik Haberleri, ‹MO Ö¤renci Üye Kurultay›,
Mühendislik ve Mühendislik E¤itimi - U⁄UR ERSOY, ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi - ‹nflaat Mühendisli¤i
E¤itimi - Panel, EMO Mühendislik E¤itimi ve Akreditasyon,
TMMOB Mühendislik Mimarl›k Kurultay›, E¤itimin Ticari-
leflmesi ve Üniversiteler (Panel), Prof. Dr. Sadettin ÖZEN,
Prof. Dr. ‹brahim GÜRER, Prof. Dr. Y›ld›r›m ÜÇTU⁄, ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Yetkin Mühendislik Yönetmeli¤i, ‹nflaat
Mühendisleri Odas› S‹M Yönetmeli¤i


