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14. Sonuçlar ve Değerlendirme

Örnekleme yapılan grup verileri esas alındığında, aşağıdaki çıkarımların 
yapılması uygun bulunmaktadır;

• Meslektaşlarımız düzenli okuma alışkanlığına sahip, sanatsal 
etkinliklere katılan, televizyon izleme ve internet kullanma sıklıkları 
yüksek bir yapı arz etmektedir.

• Üyelerimizin dörtte üçe yakın kısmı halen çalışmakta, çalışılan işler 
arasında en büyük orana, taahhütçü yapım firmalarında çalışmak 
sahip olmaktadır.

• Meslektaşlarımız seçme şansları olsa büyük oranda özel sektörde 
çalışmak istediklerini ifade etmektedirler.

• Üyelerimizin çok büyük bir bölümü mesleklerini sevmekte fakat 
yarısından fazlası inşaat mühendisliğinin ülkemizde saygın bir 
meslek olarak algılanmadığını düşünmektedirler.

• Başka bir meslek seçmiş olmayı isteyip istemedikleri sorulan 
meslektaşlarımızın dörtte bir civarındaki bölümü bunu istediklerini 
ifade etmekte; bu bölüme tercih edecekleri alternatif meslek 
sorulduğunda yine fen bilimleri esaslı meslekler ifade edilmekle 
birlikte sosyal ve sanatsal yanı ağırlıkta olan mesleklerin daha çok 
tercih edildiği görülmektedir.

• Örnekleme yapılan grup içindeki inşaat mühendisleri, aldıkları 
mühendislik eğitiminin, mesleğin uygulanması konusunda büyük 
oranda iyi ve orta derecede olduğunu ifade etmektedirler.

• Bir inşaat mühendisi olarak eksikliği hissedilen konuların en 
önemlileri kıyı ve liman yapıları, bilgisayar programları, çelik yapılar 
ve hukuk olarak sıralanmaktadır. En yetkin olunduğu düşünülen 
konuların arasında ise matematik, betonarme ve malzeme dalları 
öne çıkmaktadır.

• Yüksek lisans öğrenimi görülmesi imkanı bulunsa en çok 
tercih edilecek dallar yapı, yapı işletmesi ve geoteknik olarak 
sıralanmaktadır.

• Üyelerimizin dizayn yapabilirlikleri konusunun değerlendirilmesi 
sonucunda, yarıya yakın bir bölümün dizayn yapabileceğini ifade 
ettiği belirlenmiştir.
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• Projeleri onaylanmış bir yapının kontrollük hizmetlerinin başarı 
ile gerçekleştirilebilmesi konusunda ise yüzde yetmişe yakın bir 
bölüm kendisini yeterli bulduğunu ifade etmiştir.

• Meslekte yetkin hale gelebilmek için neler yapılması gerektiğine 
yönelik soruya verilen yanıtlara göre; saha uygulamaları yapılması, 
meslek içi eğitimlere katılım ve mesleki yayınların izlenmesi en 
çok üzerinde durulan konular olmuştur.

• Üniversite öğrenimleri esnasında çok az orandaki meslektaşımıza 
meslek kipleri ile ilgili bilgi verildiği, büyük bir bölümün böyle bir 
bilgilendirme yapılmış olmasını istediği ve buna ihtiyaç duyduğu 
anlaşılmaktadır.

• Halihazırda yüzde seksenlik bir bölümün kendilerine uygun olan 
meslek kipini seçtikleri, kalan bölümün henüz böyle bir seçim 
yapmadığı belirlenmiştir.

• En çok tercih edilen meslek kipleri sıralamasında projeci 
mühendislik, proje yönetim mühendisliği ve tasarım mühendisliği 
ön sıraları almış; uygulama denetçiliği, bakım mühendisliği, KOBİ 
girişimciliği, kurumsal eğitmenlik ve bankacılığın talep görmediği 
anlaşılmıştır.

• Yetkin Mühendislik düzenlemelerinin nasıl algılandığı 
değerlendirildiğinde, yüzde seksenbeşlik bir dilimin 
(orta+olumlu+çok olumlu) bu uygulama konusunda negatif 
olmayan izlenim ifade ettikleri görülmüştür.

• Üyelerimize Yetkin Mühendis olmayı isteseler hangi dalı tercih 
edecekleri sorulduğunda büyük bir bölüm yapı mühendisliğini 
tercih edeceğini ifade etmiştir.

• Meslektaşlarımızın yarıdan fazlasının kariyer planlamalarını 
yapmamış olduğu, planı bulunanların ise genellikle kısa ve orta 
vadeli süreler için bunu yaptığı; uzun dönemde hedef belirleyenlerin 
yüzde ondört miktarında kaldığı anlaşılmıştır.

• Örnekleme yapılan grup içindeki inşaat mühendislerinin hayattan 
beklentilerinde mutluluk, saygı, başarı, para ve sevgi ilk sıraları 
alırken ün ve mevkii sıralamada sonlarda bulunmaktadır.

• Üyelerimizin ezici bir bölümü siyasete atılmak istemediğini 
ifade etmekte, bu konuya olumlu yaklaşanların oranı yüzde onu 
geçmemektedir.
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Bu rakamsal ve oransal dağılımlara ek olarak eğitim-öğrenim süreci 
esnasında yaşanılan sıkıntılar, duyulan gereksinimler, rahatsız olunan 
uygulamalar ve eğitim sistemi için yapılan öneriler de çalışma 
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile öğretim üyelerinden, 
fakültelerden, üniversitelerden, YÖK’ten, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’ndan ve hükümetlerden beklenenler ve eleştirilerle; Yetkin 
Mühendislik, mesleki yasal ve idari düzenlemeler ve uygulamaları 
konularında çok sayıda önemli fikir ve öneriler edinilmiştir. 

Elde edilen bulgular yardımı ile; mühendislik eğitiminde 
kütüphane, laboratuar, internet erişimi gibi altyapı donanımlarının 
yaygınlaştırılmasının yanı sıra uygulama, staj ve saha incelemelerinin 
daha öne çıkarılması gerekliliği, mesleki disiplinin kiplerinin teknikleri 
ve etik değerlerinin de eğitim alanının içine alınması gerekliliği, 
sağlıklı bir branşlaşma ve spesifik eğitimlerin verilmesi zorunluluğu, 
diplomalar ile bir kerede kazanılan süresiz yetki olanaklarının anlamını 
yitirmekte olduğu, esas olanın meslekte ve o işteki gerçek deneyim 
ve güncellik olduğu, mühendislerin teknik, ekonomik, çevresel ve 
sosyal türdeki yaşamsal sorunlara da etkin ve yeterli cevaplar verme 
durumunda oldukları, meslek içi eğitimlerin de ulaşım eşitliğine sahip 
olması gerektiği, şeffaflaşmanın her alanda olumlu katkıları olacağı 
sonuçlarına varılmıştır.




